








Bir
 Olmak

Bodrum’la

İhtişamla yalınlığı buluşturan; tablolardan, 
şiirlerden taşan Bodrum'un eşsiz ruhu, sizi 
kusursuz bir yaşama davet ediyor. 
The BO Viera, 1.2 km'lik sahil şeridi ve 
sayısız ayrıcalığıyla size Bodrum'da olmayı 
değil, Bodrum'la bir olmayı vadediyor.
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eğerli Okurlar,
MAG Dergisi olarak farkımızı ortaya koyarak, muhteşem bir sayıya daha imza attık... Türk basketbolunun gururu, 
NBA Şampiyonu, All Star’da oynayan Mehmet Okur ve güzeller güzeli eşi Yeliz Okur, Ağustos ayı kapağımızda yer 
alarak, özel konuklarımız oldular... Gözlerinden okunan aşkları, doğallıkları, kalpleri ısıtan samimi sohbetleriyle sizi 
de büyüleyecekler... Amerika’da gerçekleşen çekim ve röportajda örnek çift mutluluk sırlarını, sporun hayatlarındaki 

önemini, gelecek planlarını, Ege’ye yerleşme hayallerini içtenlikle anlattılar... Tadına doyulmaz karelerle renklenen MAG Özel bu ay, bir 
başka güzel...

Kuşak Araştırmacısı ve Yazar Evrim Kuran, Astrolog Barış Özkırış, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik, Müzisyen Köksal 
Ekinci gibi alanlarında isim yapmış ünlüler ile merak edilenleri konuştuk... Belirsizlik hissettiğimiz bugünlere dair değerlendirmeleri ve 
bizlere rehber olacak önerileriyle ruhumuza dokunuyorlar...

Türk Resim Sanatı’nın kıymetli ustaları Ekrem Kahraman, Ertuğrul Ateş, Hikmet Çetinkaya dünyanın içinden geçtiği bu farklı süreçte 
sanatın iyileştirici ve dengeleyici gücünü nasıl kullandıklarını Siret Uyanık ile gerçekleştirdikleri söyleşide aktardılar...

Oyuncu Neslihan Yerdel ve Anıl Çelik, Müzisyen Omar Kamal ile yer aldıkları projeleri ve önümüzdeki günlere dair beklentilerini keyifli 
üsluplarıyla dile getirdiler...

Kitleleri etkileyen, sevilen Influencer’larla da tatile çıktık... Programları neler, en sevdikleri yerler nereler, birlikte seyahat etmekten en çok 
zevk aldıkları kişiler kimler? Deniz kokan, güneş gibi sıcacık anlatımları bizim de içimizi ısıtıyor...

Herkesin evlerinde zaman geçirmeyi tercih ettiği bu dönemde inşaat ve dekorasyona yoğun bir yönelim oldu. Biz de yılda bir kez 
çıkardığımız ve geçtiğimiz ay yayınlanan MAG Dekorasyon dergimiz için okuyucularımızdan çok büyük bir talep gördük. Devam eden 
bu talebi karşılamak adına bu ayki içeriğimizde de ayrı bir bölüm olarak “Dekorasyon” dosyası hazırladık. Sektörün başarılı isimleri bu 
sayımızda değerli deneyimlerini bizlerle paylaştılar... Önemli markaların iç mimari tasarımlarına yer verdiğimiz alışveriş sayfalarımız da 
sizlere ilham verecek... 

Hafif bir hareketlenmenin başladığı yazlık mekanlarda ufak davetler düzenlenirken Bodrum’da gerçekleşen renkli etkinlikler coşkumuzu 
arttırıyor...

Kurban Bayramı’nı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bu ay herkese sağlıklı, bereketli, huzurlu günler dilerim. Umarım 
yanınızda MAG Dergisi ile harika bir tatil geçirirsiniz...

                                                                                              

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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

Katkıda Bulunanlar
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

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

S İ N E M  Y I L D I R I M
OZ A N  E K Ş İ 

ÖZ G Ü R  A K S U N A

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

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

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

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

B Ö LG E S E L S Ü R E L İ  YAY I N
 

MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.

Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafl arın
tüm hakkı MAG’a aittir.

İzin alınmadan kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu

ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
24.07.2020

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

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

A Ğ U S TO S  2 0 2 0
Y I L : 1 7  S AY I : 1 7 4  F İ YAT: 2 0  T L



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Liderlik_iletisimi_(23,5x30)_Mag.pdf   1   23.07.2020   11:02



44
Alışverişin kalbi her zaman 
olduğu gibi Panora AVYM’de 
atıyor...
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Evrim Kuran kuşaklar arası 
ilişki ve mücadeleye açıklık 
getiriyor...
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Dekorasyon sektörünün öncü 
isimlerinden çok özel bilgiler...

158
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style

Renksiz Olmaz!
Bu yaz turkuaz ve mercanı 

her yerde görüyoruz... 
Derinlerin rengi turkuaz ve 
mercanın canlılığı; hayat 
enerjimizi yükseltiyor...

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Bohem
Özgürlüğüne ve 

özgünlüğüne düșkünlerin, 
doğalı ve rahatlığı sevenlerin 
tercihi tabi ki; Bohem șıklık!
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LISA MARIE FERNANDEZ
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Akdeniz esintili egzotik ambiyansı, lezzetleri, kaliteli hizmet 
anlayışıyla ilgi gören Villa Azur Restaurant & Beach Club 
Bodrum, “Saturday Vibes” parti serisinin ilki DJ Murat 
Şimşek’in çaldığı lounge müziklerle başlayarak ilerleyen 
saatlerde yerini canlı müziğin de eşlik ettiği DJ performansına 
bıraktı. Aslı-Metin Şen’in evlilik yıl dönümlerine de ev 
sahipliği yapan gecede cemiyet ve eğlence hayatının tanınmış 
simaları çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. 

Cumartesi 
Partileri
Start Aldı
Villa Azur Restaurant & Beach 
Club Bodrum, sezon boyunca 
düzenlenecek olan “Saturday Vibes” 
parti serisine başladı. Aslı-Metin 
Şen çiftinin evlilik yıl dönümü 
kutlamalarına da ev sahipliği yapan 
ilk parti oldukça yoğun ilgi gördü.

davet

ASLI ȘEN
40
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Kendilerini 
müziğin 
ritmine bırakan 
davetliler 
unutulmaz bir 
gece yașadılar.

ENVER - İPEK VAROL NEȘE AYKUT, TUBA KARTAL, DİDAR AVCI, ÇİĞDEM KARTAL  

NEDİM VE NAZLI KEÇELİNİL UYGUNERPAUL BREUZA

42





Oxana-Ali Özcan

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Oxana Özcan, eşi Ali Özcan 
ile birlikte AVYM turu için Panora’yı tercih etti. Mağazaları ziyaret 

eden çift, daha sonra yemek yemek için Sushico’ya geçti.

Eşiyle AVYM Turu

Selda Aydoğan

Yaşam koçu Selda Aydoğan alışveriş için Panora Brandroom mağazasını 
tercih etti. Uzun süre ürünleri inceleyip alışveriş yapan Selda Hanım 

daha sonra yemek yemek için Timboo Cafe’ye geçti.

Brandroom’dan Sezon Alışverişi

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

Şahla Orujova

Yapımcı ve sunucu Şahla Orujova, alışveriş için Panora Zara mağazasını 
tercih etti. Alışverişinin ardından arkadaşlarıyla buluşup Black Bear 

Coffee’de kahve içen Şahla Hanım, keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi.

Zara Mağazasından Alışveriş Yaptı

Levent Çapan

Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde açılan Tepe Home mağazasını ziyaret etti. 
Mağaza ziyaretinin ardından AVYM turu atıp alışveriş yapan 

Çapan, yemek için Uludağ Restaurant’ı tercih etti.

Yeni Mağazaya Ziyaret

44
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Alara-Rezan Yağız

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Rezan Yağız, kızı Alara ile 
alışveriş yapmak ve vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ne geldi. Çocuk ve oyuncak mağazalarını gezen anne-kız 
daha sonra birlikte yemek yemek için Uludağ Restaurant’a geçti.

Kızıyla Panora Turu

Mehmet Yörübulut

Acıbadem Ankara Hastanesi Baş Hekimi Mehmet Yörübulut 
yaz alışverişi için tercihini Beymen’den yana kullandı. 

Alışverişin ardından Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 
kısa bir tur atan Mehmet Bey, daha sonra AVYM’den ayrıldı.

Beymen’den Yaz Alışverişi

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



Aslıhan Barış

Avukat Aslıhan Barış tatil öncesi eksiklerini almak için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Furla Vetrina mağazasını 
ziyaret eden Barış, alışverişinin ardından AVYM’den ayrıldı.

Tatil Öncesi Alışveriş

Çağla Dursun

Avukat Çağla Dursun iş ve ziyaret amaçlı geldiği Ankara’da alışveriş yapmak 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Beymen ve Lacoste 

mağazalarını ziyaret eden Çağla Hanım, alışverişinin ardından kardeşiyle 
buluşup yemek yedi.

Ankara Ziyaretindeki Durağı 
Panora Oldu



Deniz Dinçer

Yoğun İş Hayatına Kahve Molası

Çınar-Ceyhan-Irmak Bağcı

ONYX Doğaltaş ve İnşaat Ltd. Şti. kurucusu Ceyhan Bağcı, çocukları 
ile yaz tatili öncesi alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni 

ziyaret etti. Birlikte keyifli vakit geçiren aile, alışverişin ardından 
AVYM’den ayrıldı.

Çocuklarla Tatil Alışverişi

Sosyal yaşamın tanınan simalarından Deniz Dinçer, yoğun iş 
temposundan sıyrılıp rahatlamak için Panora’yı tercih etti. Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde arkadaşıyla buluşup Starbucks’a 
geçen Deniz Dinçer, burada arkadaşıyla birlikte kahve içip uzun 

uzun sohbet etti.

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





Hatice-Yasemin Türkdönmez

Ortodontist Yasemin Türkdönmez, kardeşi Hatice Türkdönmez ile 
alışveriş ve keyifli vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Birlikte AVYM turu yapan abla-kardeş daha sonra 
Godiva’da kahve içtiler.

Kardeşiyle AVYM Turu

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

Mustafa Revan

Makyaj sanatçısı Mustafa Revan alışveriş için tercihini 
Panora Massimo Dutti mağazasından yana kullandı. 

Yeni sezon ürünlerini inceleyen Mustafa Bey, alışverişinin 
ardından Starbucks’tan kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Massimo Dutti’den Alışveriş



Ece Güleç

Güleç Dekor’un sahibi Serkan Güleç’in zarif eşi Ece 
Güleç, eşine hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ni tercih etti. Uzun süre mağazaları gezen Güleç, 

alışverişini Beymen mağazasında tamamladı.

Eşine Hediye Aldı

Melih Aydın

Lunapark makineleri üreten, aile eğlence merkezleri işleten, sektörün 
öncü markalarından Funnivarium şirketinin sahibi Melih Aydın, 

Panora Rolex mağazasını ziyaret etti. Uzun süre mağazada
 ürünleri inceleyen Melih Bey, daha sonra katılacağı 

bir toplantı için AVYM’den ayrıldı.

Rolex Mağazasına Ziyaret



Esra Sevgili

Esse Organizasyon’un sahibi Esra Sevgili, tatil öncesi alışverişini 
Panora’dan yaptı. Beymen, MaxMara ve Vakko mağazalarını ziyaret 

eden Sevgili, alışverişinin ardından arkadaşlarıyla 
Starbucks’ta buluşup kahve içti.

Tatil Alışverişi Vakko’dan

Canan Yakın

Roast’n Berry Beysukent şubesinin sahibi Canan Yakın, 
alışveriş tercihini Panora Beymen mağazasından yana 

kullandı. Uzun süre ürünleri inceleyen ve alışveriş yapan 
Canan Hanım, alışverişinin ardından Godiva’da kahve içti.

Alışveriş Tercihi Beymen’den

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

Meltem Akşin

Ajans814’ün sahibi Meltem Akşin, arkadaşlarıyla buluşmak 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni seçti. Arkadaşlarıyla 

buluşmadan önce kısa bir AVYM turu yapan Meltem Hanım, yakın 
arkadaşı ile Starbucks’ta kahve içip uzun süre sohbet ettiler.

Arkadaşıyla Panora AVYM’de Buluştu

Erdem Uyanık

Oggymarin markasının sahibi iş insanı Erdem Uyanık, iş hayatının 
stresinden sıyrılmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne 

geldi. Çok sayıda mağazayı ziyaret eden Erdem Bey alışveriş 
turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak için Godiva’ya geçti.

İş Temposuna Kısa Bir Mola
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Zeynep Öykü Önder

Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Zeynep Öykü Önder, 
MaxMara mağazasında sezonun trend ürünlerini inceledi. Öykü Hanım 

yaptığı alışverişin ardından Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde kısa bir 
AVYM turu yaptı.

MaxMara’da Sezonu İnceledi

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

Beril Tandoğan

Avukat Beril Tandoğan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni 
tercih etti. Mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini 

inceleyen Beril Hanım, daha sonra Newcastle’da yemek yedi.

Tek Başına AVYM Turu



Zuhal Gayretli

ZHL Stüdyo’nun sahibesi Zuhal Gayretli, gardırobuna yeni parçalar almak 
için Panora Beymen mağazasını tercih etti. Uzun süre ürünleri inceleyen Zuhal 

Hanım alışverişin ardından yakın arkadaşıyla birlikte Godiva’da kahve içti.

Beymen’de Alışveriş, Godiva’da Sohbet

Bekir Aşık

Mimar Bekir Aşık sezon alışverişi için Panora Hugo Boss mağazasını 
tercih etti. Uzun süre mağazada vakit geçiren Bekir Bey, alışverişinin 

ardından Happy Moon’s’ta arkadaşlarıyla buluştu.

Sezon Alışverişi Hugo Boss’tan

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



Mustafa Demiralp

Ankara’nın tanınan simalarından makyaj sanatçısı Mustafa Demiralp, 
Bodrum tatili dönüşü alışveriş için Panora Burberry mağazasını 

ziyaret etti. Alışverişini yapan Mustafa Bey, daha sonra arkadaşlarıyla 
buluşup kahve içti.

Tatil Dönüşü Alışveriş Tercihi Burberry

Sema Nur Ercan

Esma & Sema Güzellik Merkezi’nin ortaklarından 
Sema Nur Ercan, doğum günü hediyesi almak için Panora İpekyol 

mağazasını tercih etti. Alışverişinin ardından arkadaşlarıyla 
buluşup kahve içen Sema Hanım AVYM’de keyifli vakit geçirdi.

İpekyol’dan Doğum Günü Hediyesi
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Ezgi Dinçkan

Markala Medya’nın güzel sahibesi Ezgi Dinçkan, arkadaşına 
hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret 

etti. Ezgi Hanım AVYM’deki tekstil mağazalarını gezip sezon 
ürünlerini inceledi. Hediye alışverişinin ardından Clinic 

Coffee’ye geçen Dinçkan, arkadaşıyla kahve içip 
uzun uzun sohbet etti.

Arkadaşına Hediye Aldı

Toygun Ongun

Porsche Ankara Satış Müdürü Toygun Ongun, marka ortaklığı 
bulunan Hugo Boss mağazasını ziyaret etti. Uzun bir görüşmenin 

ardından alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Toygun Bey, 
Starbucks’tan kahvesini aldıktan sonra AVYM’den ayrıldı.

Hugo Boss’a Ziyaret

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



Sevim Dinçer Cengiz

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Sevim Dinçer Cengiz 
iş toplantısı için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih 

etti. Kısa bir alışveriş turunun ardından toplantı için 
arkadaşlarıyla Godiva’da buluştu.

Toplantı İçin Panora’daydı

Uğur Batur

Mimar Uğur Batur, öğle yemeği için Panora Newcastle Pub 
with Restaurant’ı tercih etti. Newcastle’da arkadaşıyla buluşan 

Uğur Bey, uzun bir sohbetin ardından AVYM turu yapıp 
alışveriş yaptı.

Öğle Yemeği Newcastle’da



Ayşegül Tüzüner 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. 
Ayşegül Tüzüner iş hayatının stresine Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’nde son verdi. AVYM turu yaparak mağazaları gezen 
Tüzüner, alışverişin ardından Arabica Coffee’de kahve içti.

İş Hayatına AVYM Molası 

Arda-Serhan-Ali Sarper Yıldız

ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız, çocuklarıyla birlikte keyifli 
vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni 

tercih etti. Birlikte yaz alışverişi yapan aile, alışverişin 
ardından yemek yemek için Timboo Cafe’ye geçti.

Çocuklarıyla AVYM Turu

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



Gökhan Ölmez

CMSProject Event Management’ın Yönetici Direktörü 
Dr. Gökhan Ölmez gardırobunu Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 
yeniledi. GAP, Hugo Boss ve Lacoste mağazalarını ziyaret eden Ölmez, 

alışverişinin ardından Çırağan Et Lokantası’nda yemek yedi.

Gardırobunu Yeniledi

Ceren Kocabey

Sosyal hayatın tanınan simalarından Ceren Kocabey, 
kozmetik alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ni ziyaret etti. Kozmetik mağazalarını gezen 
Ceren Kocabey daha sonra yakın arkadaşı ile buluşup 

Clinic Coffee’de kahve içti.

Kozmetik Alışverişi Panora’dan



Eșsiz atmosferi ve özgün konseptiyle konuklarına evlerinin konforunu yașatan 
Newcastle Pub’ın Panora AVYM Șubesi İșletme Müdürü Bașak Alkan ile 

Newcastle Pub’ın sunduğu deneyim ve çiçeği burnunda șubeleri 
hakkında samimi bir röportaj gerçekleștirdik.

Newcastle Pub Panora’da

ewcastle Pub’ın yansıttığı tarzdan ve 
gelecek hedeflerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Newcastle “Pub with Restaurant” hayata tatlı bir 
mola vermek istediğinizde, keyifli, konforlu, lezzetli 
ve kaliteli zaman geçirebilmeniz için 1998’de açıldı 

ve her yeni şubesi ile sizlere bir adım daha yaklaştı. Hayatınızın 
içinde yer edindikçe büyüyen bir aile olduk ve başarımız siz 
misafirlerimizin varlığıyla daha da değerli hale geldi.

Newcastle markası her şubesiyle bulunduğu lokasyonda 
yaşayanlara evlerinin rahatlığını ve konforunu sağlamayı 
hedefliyor. Günün istediğiniz saatinde şehrin trafiğine ve 
kalabalığına takılmadan size en yakın Newcastle şubesinde keyif 
ve huzur bulabilirsiniz. Ankara markası olarak başladığımız 
yolculuğumuz, İstanbul ve Bursa şubelerimizle daha da renklendi. 
Hangi şubeye giderseniz gidin, sizleri orijinal atmosferi ile başka 
alemlere götürmek üzere tasarlanmış bir Newcastle bekliyor 
olacaktır.

N
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Bar ve restaurant olarak menüleriniz oldukça 
zengin, konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
1998 yılında pub menüsü olarak başladığımız mutfak 
konseptimiz, geride bıraktığımız yirmi iki yıllık serüvende dünya 
mutfağının tercih edilen popüler ürünleri ile harmanlanarak 
oldukça zenginleşti. Amacımız herkesin damak tadına uygun 
ürünler bulabileceği bir menü yaratmaktı. Hafif ve sağlıklı 
ürünler tercih eden misafirlerimiz için diyete uygun ürünler de 
ekleyerek seçenekleri artırdık. Newcastle mutfaklarına elimizden 
geldiğince vegan ürünler eklemeye çalışıyoruz. Alerjisi olan ve 
özellikle çölyak hastası olan konuklarımızdan sıkça uygun ürün 
talepleri almaktayız. Ancak sağlıkla ilgili önlemlerin ciddiyetini 
bildiğimiz için şimdilik bu konuya temkinli yaklaşıyoruz.

Markamızı tanıyanlar bilirler; Newcastle barları ürün çeşitliliği 
anlamında eşsizdir. Bizde sevdiğiniz pek çok markaya ulaşabilir, 
merak ettiğiniz yeni ürünleri deneyebilirsiniz. Tercih ettiğiniz 
tüm yemeklere eşlik edecek zengin şarap kavımız mevcut. 
Profesyonel barmenlerimiz dünyaca kabul görmüş klasikler 
dışında kendi tecrübelerini kattıkları zengin kokteyl menüsü ile 
Ankara gecelerine keyif katıyorlar.

Newcastle Pub’ın hedef kitlesi ve müşteri profili 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Müşterilerinizden 
nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
Biz genel olarak genç-orta yaş arası diye adlandırabileceğimiz 
bir kitleye hitap ediyoruz. Genel olarak şubelerimizde çalışan 
arkadaşlar bu işi severek yapan ve meslek olarak gören 
gençlerden oluşuyor. İnsanların ister tek başına, ister dostları veya 
aileleri ile rahatça gelip keyifli zaman geçirecekleri bir ortam 
sunmayı hedefliyoruz. Müzik tercihlerimiz her yaşın hoşlanarak 
dinleyeceği listelerden oluşuyor.

Günümüzde sosyal medyanın doğru kullanıldığında ne kadar 
önemli bir iletişim aracı olduğunun farkındayız. Biz toplum 
olarak memnuniyetimizi, şikayetlerimiz kadar sık ve kolay 
paylaşmıyoruz maalesef. Bizlere ulaşan olumlu veya olumsuz 
tüm yorumlara ivedilikle cevap vermeye çalışıyoruz. Konuya 
profesyonel yaklaşarak tüm yorumların iyi niyetli ve yapıcı 
olduğuna inanmayı tercih ediyoruz. Yönetim olarak aldığımız 
her değerlendirmeyi mutlaka masaya yatırıp çözüm odaklı 
toplantılar yapıyoruz. Çoklu şubelerin marka için dezavantajı; 
bulunduğumuz bölgedeki konuk tercih ve önceliklerinin 
birbirinden farklı olması. Sosyal ve ekonomik değişkenlerin 
misafirlerimizi mutsuz etmemesi için elimizden gelen tüm çabayı 
gösteriyoruz.

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu zorlu 
süreçte yirmi iki yıldır markaya sahip çıkan tüm değerli 
misafirlerimiz “İyi ki varlar!”

Artık Panora AVYM’de de varsınız, bu şubeye özgü 
neler söylemek istersiniz?
Panora AVYM on dört yıldır değerini ve kalitesini hep koruyan 
Ankara’nın modern yüzlerinin başında yer alıyor. 1998’den 
beri var olan Newcastle markası olarak bizler de ilk günkü 
enerjimizle, çizgimizi bozmadan misafirlerimizin yüzlerini 
güldürüp hayatlarına keyif katmak için çaba gösteriyoruz. 
Buradaki birlikteliğimizin iki tarafa da değer kattığı inancındayız. 
Bizleri bilen konuklarımız açıldığımız günden itibaren varlıkları 
ile bize destek oldular. Panora şubemizde yeni tanıştığımız 
konukların da bundan sonraki öncelikleri olacağımızdan eminiz.

Pandemi süreci ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Eğlence sektörünün çok zorlandığı bu süreçte önce 
çalışanlarımızın, sonra bizi güvenerek tercih eden değerli 
misafirlerimizin sağlığı önceliğimiz. Biz hijyen kurallarına daima 
önem veren bir firma olduk. Mutfak ve servis alanlarımızda 
misafirlerimizin, evlerindeki kadar güvende ve temiz 
hissedebilmeleri için uyguladığımız tüm kural ve önlemler 
bu dönemde daha da önem kazandı. Mesafe kurallarını, servis 
ekipmanlarının temizliğini, personelin kişisel bakım ve sağlık 
durumlarını sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz. Ama herkese 
şunu hatırlatmak isteriz; biz kendi sağlığımız için gereken özeni 
göstermezsek, dış koşullar bu tatsız süreci bitirmek için yetersiz 
kalacaktır.      







Kușak Araștırmacısı Evrim Kuran, bizlere kușakların 
birbirinden ayırılan ama kendi içerisinde benzeșen özelliklerini 

sunarak bu anlamda insanların birbirini anlamasını ve 
önyargıların kırılmasını amaç edinmiș. Evrim Hanım azalan üst 
kușak ve artan alt kușak iletișimlerimizin doğru kurulmasıyla 

kușaklar arasındaki bariyerleri ortadan kaldırabilirsek 
hayatımızın daha da kolaylașacağını ifade ediyor.

Kuşakları Tanımak

röportaj

Evrim Kuran

endinizi kuşak araştırmacısı olarak 
tanımlıyorsunuz. Kuşaklar araştırılmaya 
ve anlaşılmaya neden ihtiyaç duyarlar? 
Yirmi yıldır kuşaklar üzerine çalışıyorum. 
2000 yılında, o dönem henüz öğrenci olan Y 
kuşağı ile haşır neşir olduğum bir dönemde, 
bizim zamanımıza hiç benzemeyen bu davranış 

değişikliğinin nedenlerini tüm yönleriyle incelemek, anlamak 
istedim. Ve kuşak teorisi ile tanıştım. 2006’dan bu yana da kendi 
şirketimde, Türkiye ve dünya araştırmaları ile konu üzerinde 
çalışıyorum. 

Kuşaklar konusunda derinleşmek beni daha az yargılayan, 
daha çok anlayan ve gören bir insan haline getirdi; çünkü 
zamanın ruhunu ve bağlamı anlamak, sizin zamanlarınızda 
yaşamayanların belirli davranış kalıplarını da anlamayı 
kolaylaştırıyor. Kuşak çalışmaya başladığımdan beri benim için 
bağlam içerikten daha önemli hale geldi.

Kuşakları segmente ederek ele almak, zamanın ruhunu 
okumamızı kolaylaştırıyor. Ama bunun getirdiği bir tehlike 
de var: Toplum olarak, kavramları birbirine karıştırıp zaman 
zaman sığ ve kolaya kaçan, derinliği olmayan analizler yapma 
eğilimimiz var. Bu eğilim nedeniyle de bizim toplumumuzda 
paradigmanın yer değiştirmesi kolay olmuyor. Kuşak konusu 
popüler oldu olalı, “aynı dönemin çocuklarının hepsi aynı şeye 
inanır” gibi sığ ve yersiz bir algıyı oluşturma riski yükseliyor. Bu 
konuda herkesi daha dikkatli olmaya davet etmek lazım. İşte 
bu sebeple kuşak meselesine ezberden kaçan, yargılamaya değil 
gözlemlemeye dayalı bir yaklaşımla ve yerleşik paradigmaların 
sığlığına kapılmadan bakmalıyız. 

“Jenerasyonel Sistem Teorisi” nedir? Bu alandaki 
çalışmalar literatürde ne kadar eskiye gitmektedir?
Bir kuşağı anlamak demek, bir dönemi anlamak demektir. 
O dönemin tüm insanları bunu yer, bunu içer, buna inanır 
dememiz mümkün mü? Elbette hayır. Jenerasyonel sistem bir 
segmentasyon aracıdır. Nasıl bütün A+ müşteriler x marka 
arabaya biner diyemezsek, bütün gençler şunu yer şurada gezer 
de diyemeyiz. Bununla birlikte, bir döneme atfedilebilecek genel 
bir davranış kalıbı oluşabilir. Fikirler zıt olabilir, ama davranış 
kalıpları benzeşebilir. Kuşak çalışmaları bu ikincisini ele alır.

Kuşakları tanımlayan 15-20 yıllık dönemler zaman içerisinde 
bireyin ve toplumun geçirdiği dönüşümleri analiz edebilmek 
için bir araçtır. Her yeni kuşakla beraber teknolojik, ekonomik 
veya sosyal değişimler bağlamında yaşamda nelerin değiştiğine 
ve dönüştüğüne dair farklı deneyimleri anlamlandırmayı 
kolaylaştırır. Bu deneyimleri yaşayan öğrencileriniz olabilir, 
müşterileriniz olabilir, çalışanlarınız olabilir, aile fertleriniz 
olabilir, hatta kendiniz de olabilirsiniz. Aynı deneyime ne kadar 
farklı pencerelerden baktığımızı anlamak ve bize benzemeyenleri 
yargılamamak için kuşak perspektifi güçlü bir araçtır.

Z kuşağı çok mu yetersiz? Çok mu saygısız? 
Geleceğimizi onlara emanet etmek noktasında 
iyimser olabilir miyiz? 
Z kuşağının kendini anlatmak gibi bir çabası ve hatta ihtiyacı 
olduğunu da sanmıyorum. İnandıkları gibi yaşıyorlar. Sorun şu 
ki asırlardır her öncül kuşak kendinden sonrakileri sorumsuz, 
saygısız, duyarsız olarak nitelemiştir. Halbuki bu kavramların 
tanımları da kuşaklarla birlikte değişir. 
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Türkiye nüfusunun ise yüzde otuzu Z kuşağı. Bir başka deyişle 
ülkemizde yirmi beş milyondan fazla yirmi yaş ve altında birey 
var. El işçiliklerini kullanarak bir şeyler yaratmaktan keyif alan, 
daha fazla eşyaya değil, daha anlamlı deneyime sahip olmak 
isteyen bir kuşaktan bahsediyoruz. İçlerine doğdukları çağın 
da etkisiyle daha görsel öğreniciler. Sadece öğrenme biçimleri 
itibariyle değil, mesajlarını iletme formu olarak da görselliği 
seviyorlar. Özellikle öncül kuşakları olan Y’den farklı olarak 
dijtal mahremiyetlerine daha fazla önem veriyorlar. Çevrimiçi 
ortamlarda kimliklerini gizleme ya da sınırlama eğilimleri daha 
fazla. Sosyo-ekonomik seviye farketmeksizin yüksek dozda dijital 
etkileşime ve gereğinden fazla çevrimiçi ve çevrimdışı mesaja 
maruz kalan bu kuşağın çocuklarının ve gençlerinin dikkatlerini 
uzun süreler tutabilmeleri zorlayıcı görünüyor. Tek bir kimlikle 
tanımlanmayı reddediyorlar, diyaloğa açık ve gerçekçiler. Z kuşağı 
kendini tek bir yolla tanımlamıyor; belirgin biçimde dahil edilme 
yanlısı, daha az çatışma yanlısı ve hayatı pragmatik yaşıyor. 

Kuşaklar arası deneyimin aktarılması ve kuşak 
çatışması arasında bir paradoks olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Genellikle bir kuşak önceki kuşaktaki eksikliği gidermeye, 
boşluğu doldurmaya, fazlalıkları törpülemeye geliyor. Toplumsal 
denge de böyle sağlanıyor. Örneğin, bireysel kuşakların ardılları 
daha toplumsal oluyor. Çünkü insan hep kendinde olmayanın 
peşinde.  
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Hawaii șortlar sezonun 
vazgeçilmezlerinden...
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Beș Çocuk annesi Ayșe Kucuroğlu 
Midas Otel’deki çekimin ardından hayatına dair 

sorduğumuz soruları içtenlikle yanıtladı.

Hayatın Neşesi

röportaj

AySe Kucuroglu 

Çocuğunuza bırakabileceğiniz 
en büyük miras 

ona verdiğiniz kardeștir.

or bir süreci hep birlikte deneyimliyoruz. Bu 
süreç sizi nasıl etkiledi?
Çok zor bir dönemi hep beraber atlattık; aynı anda tüm 
dünyanın evde yaşaması ve evden çalışması...

Ben bol bol kitap okuyup sıkça yemek pişirdim. 
Çocuklarımla vakit geçirdim. Açıkçası bu pandemi 

sürecini çok zor geçirmedim.

Çocukları evin neşesi olarak nitelendirecek olursak, 
sizin çok daha keyifli bir hayatınız olsa gerek. 
Günleriniz nasıl geçiyor?
Çocuklar kalabalık olduğu için sürekli bir aradalar ve ne güzel ki 
birbirlerine çok düşkünler. Onlar hayatın neşesi ve aynı zamanda 
da yansıması. Hayata bakış açılarını, vizyonlarını açık tutmalarını 
öğütleyip onları özgür, yargısız bireyler olarak yetiştiriyorum.

Çocuk yetiştirmenin zorlukları neler? Onlara karşı 
disiplinli ya da arkadaşça davranmak konusunda 
dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
Ben en başından beri pozitif disiplinden yanayım. Anne olarak 
ayrımcılık yapmadan bir hakem gibi doğru yerde düdük çalabilmek 
lazım. Onları birer dünya insanı olarak yetiştiriyorum.

Çocuklarınızın hızla büyümesini izlemek keyif 
verici olmalı. Peki gelecekleri ile ilgili kararları nasıl 
alıyorsunuz?
Ben onlara iyi bir eğitim ortamı hazırladım. Hayatlarıyla ilgili kararları 
kendileri verecekler, vermeliler.

Çocuk sahibi olmakla ilgili çekinceleri bulunan anne 
adaylarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Aile olmanın anlamı... İkinci çocukta tereddüt eden anne ya da anne 
adaylarına diyebilirim ki çocuğunuza bırakabileceğiniz en büyük 
miras ona verdiğiniz kardeştir.

Hayatınızda aşka dair neler var, diye soracak olursak...
Aşk güzel şey...
Uzun süredir Alex ile birlikteyim. Çok güzel paylaşımlarımız var. 
Bu pandemi sürecinde Alex Papantoniou Yunanistan’a gidemedi. 
Bu süreci de hep beraber geçirdik. Aşk paylaştıkça güzel. Üstelik yaş 
ilerledikçe de daha olgun, daha huzurlu oluyorsunuz

Yazarlık kariyerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? 
Bir Çin Dili ve Edebiyatı Filoloğu olarak yazmak ve okumak benim en 
keyif aldığım alanlar. Yazmak ve bildiklerimi paylaşmak beni mutlu 
ediyor. 

Z
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ariela Schwarz Montiel tarafından kurulan ünlü 
ayakkabı markası Antolina’nın hikayesi bir 
yolculukla başlıyor. Atalarının köklerini araştırmak 
için Paraguay’a giden Montiel, bu yolculuğu 
sırasında Maka kültürü ile tanışıyor. Bu coğrafyanın 
kumaşlarına, renklerine hayranlık duyan ve zorlu 
hayat mücadelesinden ilham alan tasarımcı, hem 

onlara destek olmak, hem de bu renkli geleneği yaşatmak için 
Antolina’yı kuruyor. Yerli toplulukları destekleyen ve Paraguay 
geleneksel köklerinin korunmasına yardımcı olan marka adını 

M

2020 yazının trendleri arasında gösterilen “Antolina” sandaletler, 
Türkiye’de satıșa sunuldu. Hikayesi olan etnik ve șık tasarımlar 

Beymen Blender’da moda severlerle bulușuyor...

“Antolina” 
Türkiye’ye Geldi

moda

Mariela Schwarz Montiel’in babaannesinin isminden alıyor.

Geleneksel teknikler kullanılarak her biri elde üretilen Antolina, 
ilkbahar-yaz 20 koleksiyonundaki sandaletler, canlı renkleri, şık ve 
konforlu tasarımları ile yaz kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak gibi 
görünüyor... 

Pembe-turuncu, siyah-gold, siyah-beyaz, mavi-beyaz birlikteliklerinin 
öne çıktığı Antolina sandaletler, exclusive olarak Beymen Blender’da 
ve www.beymen.com adresinde moda severleri bekliyor.  
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orlayıcı nedenler kapsamında 
iş sözleşmesinin feshi 
İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan 
bir zorlayıcı nedenin yani mücbir sebebin ortaya 
çıkması halinde, işverenin bir haftalık süre geçtikten 
sonra iş akdini haklı nedenle feshedebileceği yine 
İş Kanunumuz içerisinde düzenlenmiştir. Hüküm 

açısından uygulamada önem arz eden, zorlayıcı nedenin işyeri 
nezdinde değil; işçinin bizzat kendisinde ya da çevresinde meydana 
gelmesidir. Bu kapsamda doktrinde ve ilgili Yargıtay kararlarında 
sel, kar, deprem gibi doğal olaylarla ulaşımın kesilmesi, salgın 
hastalık nedeniyle bölgenin dışına çıkışın yasaklanması, 
sokağa çıkma yasağı, karantina altına alınma gibi durumlar iş 
sözleşmesinin işveren tarafından feshi kapsamında zorlayıcı sebep 
olarak değerlendirilmiştir.

İş ilişkisinin sonlandırılmasında geçerli nedenle 
fesih yolu 
İş ilişkisinin sona erdirilmesi bakımından geçerli nedenle fesih 
yolu düşünülüyor ise, işletme gerekleri, ekonomik güçlükler ve 
bunlara ek olarak mevcut salgından dolayı sektörün olumsuz 
şekilde etkilendiği ileri sürülebilecekse de; feshin son çare olması 
ilkesi gereği, olası bir uyuşmazlıkta esasen işçi ve işveren arasındaki 

iş ilişkisinin kesintisiz şekilde devam ettirilmesi gerektiği ve bu 
gerekliliğe yönelik olarak tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen 
olumlu bir sonuca ulaşılamamış olması durumu mahkeme 
tarafından göz önünde tutulur. Belirtmiş olduğumuz üzere işçilerin 
uzaktan çalıştırılması, farklı pozisyon teklif edilmesi, yıllık izne 
çıkartılması, ücretsiz izin teklif edilmesi veya kısa çalışma ödeneği 
uygulamasına gidilmesi gibi seçeneklerin işyerinde uygulanmış 
olması ve yine de çözüme ulaşılamamış olması fesih işlemini 
geçerli hale getirecektir. Bu durumda dahi, işe iade davası ve en 
nihayetinde 8-12 maaşlık tazminat ödenme riski ile karşılaşma söz 
konusu olabilir.

Çalışanın koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayı 
reddetmesi mümkün müdür? 
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı “çalışmaktan kaçınma” başlıklı 
13. maddesinde, ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşan çalışanlara 
durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını yetkili 
mercilerden talep etme hakkı vermektedir. Bu durumda, eğer bir 
işçinin talebi yetkili merciler tarafından kabul edilirse, bu işçi 
çalışmak zorunda kalmayacak ve çalışmaktan kaçındığı döneme 
ilişkin hakları da saklı kalacaktır. Ayrıca, bahsedilen maddeye göre, 
ciddi ve önlenemez bir tehlikenin söz konusu olması durumunda, 
çalışanların çalışmaktan kaçınmak için yetkili mercilerden 
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KBS Hukuk Bürosu’nun kurucusu 
Avukat Oğuzhan Kabasakal 
COVID-19 pandemisinin yol 

açtığı mevcut durum özelinde 
Türk İș Hukuku’nun özel sektör 
açısından öngördüğü tedbir ve 
düzenlemelere açıklık getiriyor...

İş Hukukunda 
Salgın 

Tedbirleri

OĞUZHAN KABASAKAL 
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yolu düşünülüyor ise, işletme gerekleri, ekonomik güçlükler ve 
bunlara ek olarak mevcut salgından dolayı sektörün olumsuz 
şekilde etkilendiği ileri sürülebilecekse de; feshin son çare olması 
ilkesi gereği, olası bir uyuşmazlıkta esasen işçi ve işveren arasındaki 

iş ilişkisinin kesintisiz şekilde devam ettirilmesi gerektiği ve bu 
gerekliliğe yönelik olarak tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen 
olumlu bir sonuca ulaşılamamış olması durumu mahkeme 
tarafından göz önünde tutulur. Belirtmiş olduğumuz üzere işçilerin 
uzaktan çalıştırılması, farklı pozisyon teklif edilmesi, yıllık izne 
çıkartılması, ücretsiz izin teklif edilmesi veya kısa çalışma ödeneği 
uygulamasına gidilmesi gibi seçeneklerin işyerinde uygulanmış 
olması ve yine de çözüme ulaşılamamış olması fesih işlemini 
geçerli hale getirecektir. Bu durumda dahi, işe iade davası ve en 
nihayetinde 8-12 maaşlık tazminat ödenme riski ile karşılaşma söz 
konusu olabilir.

Çalışanın koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayı 
reddetmesi mümkün müdür? 
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı “çalışmaktan kaçınma” başlıklı 
13. maddesinde, ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşan çalışanlara 
durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını yetkili 
mercilerden talep etme hakkı vermektedir. Bu durumda, eğer bir 
işçinin talebi yetkili merciler tarafından kabul edilirse, bu işçi 
çalışmak zorunda kalmayacak ve çalışmaktan kaçındığı döneme 
ilişkin hakları da saklı kalacaktır. Ayrıca, bahsedilen maddeye göre, 
ciddi ve önlenemez bir tehlikenin söz konusu olması durumunda, 
çalışanların çalışmaktan kaçınmak için yetkili mercilerden 
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talepte bulunmalarına dahi gerek yoktur. Dolayısıyla, koronavirüs 
salgınının boyutuna göre, çalışanların yetkili mercilerin onayıyla 
veya kendiliğinden çalışmaktan kaçınma haklarının gündeme 
gelmesi mümkündür. Ancak, işçilerin kendiliğinden çalışmaktan 
kaçındığı hallerde, gerekli şartların oluşup oluşmadığının işçiler 
tarafından titizlikle değerlendirilmesi ve sonrasında gerekli 
adımların atılması gerektiğini de önemle belirtmemiz gerekir. Zira 
işverenin haklı feshine de yol açılabilecektir.

Koronavirüs taşıyan veya böyle bir risk altında 
olan çalışanların durumu işverenlerine bildirme 
yükümlülükleri var mıdır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “çalışanların yükümlülükleri” 
başlıklı maddesinde belirtildiği üzere “Çalışanlar, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki 
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya 
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.” Bu kapsamda, virüs 
taşıyan veya böyle bir risk altında bulunan çalışanların durumu 
derhal işverene bildirmeleri ve gereken önlemlerin alınmasını 
sağlamaları gerekir. Bu husus, çalışanların mevzuattan kaynaklanan 
işverene sadakat yükümlülüğü ile de yakından ilgilidir. Dolayısıyla, 
işverenlerin çalışanlarını bu konularda bilgilendirmeleri büyük 
önem arz etmektedir.

İşverenlerin çalışanlarını koronavirüs sahibi 
olduğundan şüphelendikleri diğer çalışanlarla ilgili 
derhal bilgi verme yükümlülüğü altına sokması 
mümkün müdür?
Mevzuat uyarınca, iş yeri sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem 
işverenin hem de çalışanların temel sorumluluklarındandır. 
Dolayısıyla, çalışanların koronavirüs taşıdığından şüphelendikleri 
başka çalışanlarla ilgili işverene bilgi vermeleri beklenebilecektir. 
Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle dahi, işverenin çalışanları 
zorunlu bildirim yükümlülüğü altına sokacak talimatlar 
vermesinin kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere 
uymayan bir çalışana karşı herhangi bir disiplin 
yaptırımı uygulanması mümkün müdür?
Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesi’ne ilişkin 
düzenlemelerinde işçinin borçlarına yer verilmiştir. Bu çerçevede, 
işçinin bir borcu da “düzenlemeler ve talimatlara uyma”dır. Zira 
Kanun’un aynı başlıklı maddesinde, “İşveren, işin görülmesi ve 
işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler 
yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. İşçiler, bunlara dürüstlük 
kurallarının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadırlar.” şeklindedir. 
Kanaatimizce, işyerlerinde koronavirüs salgını kapsamında alınan 
tedbirler de işverence işin sağlıklı olarak görülmesi amacıyla verilen 
talimatlar kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak yine de, İşyeri 
Disiplin Yönetmeliği’nde konuyla doğrudan bağlantılı olabilecek 
bir hüküm bulunması, salgın kapsamında alınan tedbirlere aykırı 
davranan işçilere karşı yaptırım uygulanabilmesi noktasında 
işverenlerin menfaatine olacaktır.

İşverenlerin koronavirüs salgını nedeniyle 
çalışanlarını tek taraflı olarak toplu izne çıkarması 
mümkün müdür?
İşverenlerin koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarını toplu olarak 
izne çıkarması mümkündür. Zira Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 
“Toplu İzin” başlıklı maddesinde, “İşveren veya işveren vekili Nisan 
ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü 

veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.” ifadesi yer 
almaktadır. Ayrıca, toplu izin dönemlerinin bu dönemlerde henüz 
yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak 
şekilde belirlenebileceğini belirtebiliriz. Dolayısıyla, Yönetmelik’te 
bahsi geçen zaman diliminde, çalışanların işveren tarafından 
toplu olarak izne çıkarılmaları mümkün olacaktır. Çalışanlara 
kullandırılan toplu izinler, yıllık ücretli izinden mahsup edilecektir.

İşverenin koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarını 
ücretli izne veya ücretsiz izne çıkmaya zorlaması 
mümkün müdür?
Belirtmeliyim ki, işverenin çalışanları tek taraflı olarak ücretsiz izne 
çıkarması mümkün değildir. Zira ücretsiz izin sadece tarafların 
karşılıklı mutabakatı ile mümkün olabilir. Ancak, işverenin 
çalışanı tek taraflı olarak ücretli izne çıkarması mümkündür. 
Zira izin süresince çalışan ücretine hak kazanmaktadır ve 
mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca işverenlerin iznin ne zaman 
kullandırılacağıyla ilgili de yönetim yetkileri bulunmaktadır.

İşverenlerin çalışanlarından koronavirüs taşıyıp 
taşımadıklarına ilişkin sağlık raporu almalarını 
istemesi mümkün müdür?
Bilindiği üzere, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak işverenlerin 
temel yükümlülüklerinden birisidir. Ancak, koronavirüs 
taşıdığına dair hiçbir belirti göstermeyen bir çalışandan sağlık 
raporu istenmesinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği 
düşünülmektedir. Zira bir işverenin, işyerindeki bir çalışanının 
koronavirüs taşıdığından şüphelenmesi halinde, durumu işyeri 
hekimine veya diğer sağlık görevlilerine haber vermesi ve gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlaması beklenir.

Koronavirüs taşıyan bir işçinin sağlık verileri 
işlenebilir mi?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, sağlığa ilişkin kişisel 
veriler özel nitelikli kişisel veridir ve bunların işlenme şartları da 
Kanun’un 6. maddesinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda, bir 
işçinin sağlık verilerinin ancak kendi açık rızasıyla işlenebileceğini 
ifade etmeliyiz. Ancak, Kanun’un ilgili hükmüne göre, sağlığa 
ilişkin kişisel verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu 
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
sağlık hizmetleri vb. amaçlarla, sır saklama yükümlülüğü altında 
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilmesi mümkündür.

Tüketicilerin yapacakları seyahatlerle ilgili hizmet 
alım sözleşmelerinden koronavirüs nedeniyle 
caymaları mümkün müdür? Yapılan sözleşmelerde 
caymanın veya sözleşmenin iptalinin mümkün 
olmadığının düzenlenmiş olması tüketiciler için bir 
önem ifade eder mi?
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine 
dikkat çekecek olursak, tüketicilerin satın alınan ancak 
kullanılmayan hizmetlerle ilgili sözleşmelerden hizmetin 
alınmasından önce istedikleri zaman cayma hakları 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, yapılan sözleşmelere cayma 
hakkının bulunmadığı veya sözleşmenin iptalinin mümkün 
olmadığına yönelik “haksız şart” niteliğinde olan bir hüküm 
eklenmesi, tüketicilerin şartları oluşan cayma haklarını 
kullanmalarını engellemeyecektir. Hizmet sağlayıcısı 
konumundaki şirketler tarafından tüketicilerin cayma taleplerinin 
reddedilmesi halinde, tüketicilerin yasal yollara başvurma hakları 
olacaktır.  



Çok sayıda iş insanı, milletvekili ve tanınmış ismin katılım 
gösterdiği açılış töreni Varan Turizm Söğütözü ofisinde 
gerçekleşti. Açılış merasiminin ardından ofisi ve otobüsleri 
gezen konuklar lezzetli ikramların tadına baktı. 

Türkiye’nin 
Varan’ı Yeniden 
Yollarda
Varan Turizm’in yeni şubesi, 
Ankara Söğütözü’nde şirket 
ortaklarından Fatih İslam’ın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
törenle hizmete açıldı.
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ısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
3 Haziran 1989’da Ankara’da doğdum. Atılım 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Onur Öğrencisi” 
unvanı ile mezun oldum. Psikoloji alanında birçok 
çalışmalarda ve faaliyetlerde bulundum. Gönüllü 
psikolog olarak devlet hastanelerinin psikiyatri 
bölümünde görev yaptım. Depresyon, kaygı 

bozukluğu, akran baskısı, şizofreni, kriz yönetimi gibi birçok alanda 
araştırmalar yaptım. Psikoloji alanıyla ilgili MMPI, Rorschach, TAT, 
CAT, Beier, WISC-R, WAIS, Standford Binet gibi birçok kişilik ve zekâ 
testlerinin eğitimini aldım. Bir yandan eğitim psikolojisi alanındaki 
araştırmalarıma devam ederken diğer yandan da eğitim sektöründe 

faaliyet gösteren Kavaklıdere Kolejleri’nin Kurucu Temsilciliği’ni 
yürütmekteyim.

Koronavirüs sürecinde Kavaklıdere Kolejleri olarak 
ne tür önlemler aldınız?
Sadece koronavirüs süreci içinde değil öncesinde de hijyene özen 
gösteren ve tedbirlerini önceden alan Ankara’nın en hijyenik 
okuluyuz. Eğitim hayatının tüm unsurları göz önüne alınarak, 
öğrencilerimizin okulda bulunduğu andan itibaren temas 
edebileceği tüm alanlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarını 
içeren tedbir rehberi oluşturulmuştur. Okul girişinde teması 
azaltmak için kapıların temassız hale getirilmesi; ayakkabı hijyeni 

K

Uyguladığı yenilikçi eğitim modeli ile Türkiye’de önemli bir marka haline gelen 
Kavaklıdere Kolejleri,10 kișilik hijyenik sınıfl arında sağladığı birebir eğitim ve 

pandemi süreci sonrasında aldığı önlemler ile adından söz ettiriyor. 
Kavaklıdere Kolejleri Kurucu Temsilcisi, Psikolog Enes Erdem Barut ile 

okullarında uyguladıkları eğitim hakkında çok özel bir röportaj gerçekleștirdik.

Türkiye’nin Eğitim Markası

ENES ERDEM BARUT
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için dezenfektan paspas, danışma tarafından temassız ateş ölçme; 
okul personeline ve öğrencilere maske ve siperlik temin edilmesi; okul 
girişinde dezenfektan standı; her katta, sınıf girişlerinde, yemekhane ve 
kantinde el dezenfektanları; yemekhanede sosyal mesafeye uygun masa 
düzeni ve masalarda teması sıfıra indirgemek için pleksiler; yemekhane 
ve kantinde sosyal mesafeyi korumak için çekilen kırmızı şeritler; 
öğrencilerimizin para ile teması olmadan harcama kartı; öğrencilerin 
yoğunlukla bulunduğu bölgeler olan yemekhane, kantin, asansör vb. 
alanlarda sosyal mesafe kutucukları; el teması olmadan açılan sınıf 
kapıları; her sınıfımızda ve kapalı alanlarda Hagel Hava Steril cihazları; 
lavabolarda sensörlü musluklar; lavabo giriş ve çıkışlarında kapı 
kollarına teması yok etmek için özel olarak tasarlanan peçete kutuları 
gibi yeni maddeler ekleyerek öğrencilerimizin sağlığını koruyacak 
tedbirleri güçlü hale getirdik. Öğrencinin okula attığı ilk adımdan okul 
çıkışlarına kadar, öğrencilerimizin evlerindeki süreci de hesaplayarak, 
tüm önlemlerin detaylı bir şekilde planlandığı ve öğrencilerimize 
aktarılacağı durum yönetimi yapıldı.

Okulunuzun birimleri ve fiziki yapısı ile ilgili bilgi 
verir misiniz?
Türkiye’de 10 kişilik sınıflarıyla öncü bir kurum olan Kavaklıdere 
Kolejleri olarak, öncelikle Ankara’da şehrin merkezinde huzurlu 
ve güvenli eğitim ortamı sunuyoruz. Geniş okul bahçesi ve 
mimarlarımız tarafından dizayn edilen yer kaplumbağası, civciv, 
tavşan gibi hayvanların renk kattığı botanik bahçemiz, çeşitli oyun 
alanları ve Almanya’dan kurumumuz için özel olarak tasarlanan 
bisikletimizle öğrencilerimize ders dışında da aktif ve keyifli zaman 
geçirme imkânı sağlıyoruz. Özel olarak tasarlanmış teknolojik 
donanımlı, tasarım koltuklar ve kendi üretimimiz olan Hagel Hava 
Steril Cihazlarını kullanarak daha hijyenik bir eğitim ortamında 
derslerimizi sürdürüyoruz. Yemekhanemizde sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun olarak pleksi ile bölünmüş bireysel yemek alanı 
oluşturulmuştur. Etüt odalarımızda uzman eğitim kadromuz, yenilikçi 
eğitim anlayışımız ve her derste verdiğimiz birebir eğitim sistemiyle 
öğrencilerimizin özel ders ve etüt ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz.

Kavaklıdere Kolejleri olarak öğrencilerinizi tam 
donanımlı yetiştirmek, onları çok yönlü bireyler 
olarak geleceğe hazırlamak için eğitim konusundaki 
yaklaşımlarınız nelerdir?
Kavaklıdere Kolejleri’nde Tam Öğrenme Modeli, Yaparak-Yaşayarak 
Öğrenme Modeli ve Çoklu Zekâ Kuramı’ndan esinlenerek kurgulanan 
yenilikçi bir eğitim anlayışı uyguluyoruz. Her öğrencinin “zihinsel 
kimliği” farklıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin “ne yapmak” ve “nasıl biri 
olmak” istediğine dair düşüncelerine önem veriyoruz. Öğrencilerimizin 
psikolojik, sosyal ve duygusal açıdan kişilik gelişimlerini takip ederken, 
mental ve fiziksel becerilerini aktif kullanabilen, soran, sorgulayan, 
kendini rahat ifade edebilen bireyler yetiştirebilmek için geleceğe 
uzanan köprü oluyoruz.

Eğitimde yabancı dilin yeri ve öneminden, 
öğrencilerinizin iyi bir yabancı dil eğitimi almaları için 
yaptığınız çalışmalardan söz edebilir misiniz?
Kavaklıdere Kolejleri olarak öğrencilerimizin yabancı dil öğretimine 
oldukça önem veriyor ve aynı zamanda robotik kodlama eğitimi 
de vererek üç dil içeren bir sistem uyguluyoruz. Kavaklıdere 
Kolejleri İngilizce Sistemi olan CULIL (Culture-Language Intergated 
Learning) sistemi ile İngilizce öğretim veriyoruz. Bu sistem sayesinde 
öğrencilerimizin sadece bu dili öğrenmelerini değil, aynı zamanda o 
kültürü ve alt kültürlerini de beraberinde getiren geniş ve kapsamlı 
bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde Almanca eğitimimizde 
ise iletişimsel yaklaşım, kültürler arası yaklaşım, bilişsel öğrenme gibi 
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Kuzu Effect AVM’de bulunan birbirinden özel araçlar hem özellikleri 
hem de göz alıcı görünümleri nedeniyle ilgi odağı oldu. Sergide 
konuşma yapan, antika arabaların sahibi Alper Ömeroğulları, kendine 
özgü bir karakteri ve ruhu olan klasik otomobil tutkusunu yeniden 
yeşertmeyi amaçladıklarını, ifade etti. 

Kuzu Effect’te 
Otomobil Tutkusu
1969-1972 yılları arasında üretilen klasik 
araçlar Kuzu Effect AVM’de bir araya 
gelen otomobil tutkunlarına nostaljik 
esintiler yaşattı. On iki adet antika aracın 
sergilendiği etkinliğin yaz sonuna kadar 
misafirlerini ağırlayacağı belirtildi.
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arkanızdan ve sektörde bulunduğu 
konumdan kısaca bahsedebilir misiniz? 
1957 yılında kurulan Beypazarı Maden Suyu 
bugün 60 bin m2 kapalı alana kurulu ve 
sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan 
tesisinde, saatte 300 bin şişe üretim kapasitesine 
sahip ve 4 milyar şişelik pazarın 1 milyar şişelik 

kısmını elinde bulunduran bir maden suyu şirketi konumundadır. 

Beypazarı Maden Suyu otuz şirketlik pazar içerisinde tek başına 
tüketimin dörtte birini karşılıyor. 60 bin m2 kapalı alan içerisinde 
üretim yapan Beypazarı Maden Suyu, kaliteden ve sağlıktan asla 

ödün vermeden Türk halkına her zaman doğal ve sağlıklı maden 
suyunu içirmeyi hedefliyor.

Maden suyu denince akla ilk gelen markalardan biri 
olan Beypazarı Maden Suyu’nun yeni yatırımları 
hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’nin yerli sermayeli ve önde gelen içecek markası Beypazarı 
Maden Suyu, tüketicisini farklı lezzetlerle buluşturmaya devam 
ediyor. 2020 senesi Mayıs ayında devreye aldığımız yeni üretim 
hattımızla daha da hızlı ve rahat bir şekilde talepleri karşılayacağız. 
Ayrıca yeni ürünlerimiz,  Karadut-Frenk Üzümlü ve Mango-
Ananas ile bugüne dek şerbet ve meyve suyu kategorisinde 

M

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Bașkanı Niyazi Ercan, ülkemizde sektör 
lideri konumunda bulunan firmasının çalıșmaları ve ihracat hedefl erini anlattı. 

Niyazi Ercan, sağlık açısından büyük önem tașıyan maden suyunun Türkiye ve 
Avrupa’daki tüketim alıșkanlıkları hakkında bilgiler verdi.

Maden Suyu Sektöründe 
Başarının İsmi

röportaj

NİYAZİ ERCAN 

tüketiciyle sunulan tatları, maden suyu severlerle buluşturup 
farklı bir lezzet ve serinleme deneyimi sunmaya başladık. 
Doğal maden suyu keyfini meyve lezzetiyle birlikte yaşamak 
isteyenlerin tercihi olan meyve aromalı maden suları diğer gazlı 
ürünlere de sağlıklı bir alternatif oluşturuyor. 
Beypazarı meyve aromalı maden suları yeni ürünlerinin yanı 
sıra yenilediği şişeleriyle de raflardaki yerini almaya başladı. 
Lezzeti kadar Türkiye’de bir ilk olan yeni dizayn ergonomik yeşil 
cam şişesinin inovatif tasarımıyla da göz dolduruyor. Yenilikçi 
bakış açısıyla trendleri yakından takip eden Beypazarı Maden 
Suyu, meyve aromalı serisinin yeni sağlıklı cam şişeleri ve şık 
tasarımıyla yaz sofralarının rengine daha da renk katmayı 
hedefliyor. 

Markanızla bütünleşen yeşil klasik şişeleriniz 
raflarda yer almaya devam edecek mi?
Beypazarı Maden Suyu’nun adeta simgesi haline gelen ve 
markayla bütünleşen klasik şişeler, sade maden suyu ile raflarda 
yer almaya devam ediyor. Markanın tüketiciyle bağını da temsil 
eden klasik şişelerimiz, sade ve duru tasarımıyla adeta maden 
suyuyla bütünleşmiştir. Bu nedenle yeni dönemde de klasik 
şişelerimizden vaz geçmiyor ve sade maden suyumuzu klasik 
şişeleriyle tüketicimizle buluşturmaya devam ediyoruz.

Güncel ihracat çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ulaşmaya çalışıyoruz ve 
tüketicinin de beğenisi ile yurt içi pazarından en büyük payı alan 
firma olmayı başardık. Yurt dışı pazarına yönelik çalışmalarımız 
da mevcut ve şu anda yirmi yedi ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Başka K.K.T.C. olmak üzere ürünlerimizi, Almaya, Fransa, Irak, 
Dubai, Arabistan gibi ülkelere göndermekteyiz. Yeni yatırımlarla 
hem üretimimizi hem de ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 
Maden suyu tüketimi yurt dışında daha fazla. İnsanlar su yerine 
mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt 
dışında yeteri kadar maden suyu kaynağı olmadığından da 
ithal etme yoluna gidiyorlar. Türkiye maden suyu kaynakları 
açısından zengin bir ülke olduğundan Avrupa’ya en çok 
ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Çünkü Avrupa 
ülkelerinde maden suyu tüketiminde yerleşmiş önemli bir 
alışkanlık var. Biz Türkiye’de de maden suyunu sofra içeceği 
haline getirmek istiyoruz. 

Beypazarı markasının maden suyu pazarındaki 
konumu ve gelecek dönem hedefleri nelerdir?
Maden suyu sektörünün lider firması olarak içecek pazarını 
değerlendirdiğimizde, gelecekte bu pazarın daha da artacağını, 
sektörün hareketleneceğini öngörüyoruz. Çünkü maden 
suyunun önemi, sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları her geçen 
gün anlaşılıyor ve insanlar tarafından benimseniyor. 

Maden suyu tüketimi olarak Avrupa’nın çok gerisinde olsak da, 
toplumumuzun bilinçlenmesiyle tüketim oranlarının da arttığı 
öngörülmektedir. Örneğin Almanya’da bir kişi yılda 85 litre, 
İspanya’da 77 litre, Belçika’da 90 litre maden suyu tüketirken bu 
rakam Türkiye’de 12 litre civarında kalmaktadır. Ancak bu rakam 
yıllar içerisinde artış göstermektedir. Türkiye’de 2010 yılında bir 
kişi, bir yılda 6,4 litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2019 
yılında 12 litreye çıkmıştır. Yani son on yılda Türkiye’de kişi başı 
tüketim dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına 
rağmen kendi içinde iki katı yükselmiştir. Toplumsal bilincin 
artmasıyla bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkaktır. 

Maden suyunun ne gibi yararları var? Halkımız bu 
yararların yeterince farkında mı? 
Maden suları mineraller bakımından zengin besinler, vücudumuzda 
hücrelerin sağlıklı olabilmeleri ve fonksiyonlarını yerine 
getirebilmeleri için minerallere ihtiyaç duyarlar. Beypazarı Maden 
Suyu’nun içeriğinde bulunan demir, hastalıklara karşı direnci artırır; 
yorgunluğu azaltır ve kanın kırmızı hücrelerinin oksitlenmesini 
sağlar. Yine içindeki kalsiyum da kemik ve dişlerin oluşmasında, 
sağlıklı olmasında son derece faydalı. Doğal maden suları böbrek 
ve idrar yolarında taş oluşumunu önlemeye yardımcıdır. İdrar yolu 
enfeksiyonlarında özellikle bikarbonat, magnezyum ve kalsiyum 
içerikli yüksek mineralli maden suları, iltihabı geriletici etki 
gösterir. Boşaltım sisteminin birçok hastalığına karşı da böbrek 
fonksiyonlarını destekleme ve geliştirme amacıyla bolca doğal maden 
suyu içilmesi temel önlemlerdendir. Türkiye’de maden suyu bilinci 
maalesef istenilen düzeyde değil. İnsanlar maalesef sağlıklı yaşam 
için tüketilebilecek vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlayacağının 
bilincinde değiller. Maden suyu içmek bir kültürdür.  

Firmanızın 2020’deki büyüme, pazar payı hakkında 
bilgi vererek nasıl geçtiğini açıklar mısınız?
1957 senesinden bu yana maden suyu sektöründe hizmet vermekteyiz. 
Yıllardır sektördeki liderliğimizi de tüketicilerimizin takdiri sayesinde 
sürdürüyoruz. Bunu sağlamamızdaki en önemli husus üretimimiz 
esnasında halkın sağlıklı ürün tüketme hakkına verdiğimiz değer. Bu 
nedenle yıllardır maden suyunu en güvenli şekilde muhafaza eden 
cam şişede ve en steril şekilde şişeliyoruz. Şu an yirmi yedi ülkeye 
ihracatımız devam ediyor. Şirket olarak bizim asıl hedefimiz Türk 
halkının maden suyu bilincini artırarak daha fazla maden suyu 
tüketmelerini sağlamak. Sade ürünlerimizin yanı sıra meyve aromalı 
ürünlerimizi ve gazozumuzu da halkımızın beğenisine sunuyoruz.

Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri yakından takip ediyoruz. 
Ürün portföyümüzü müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 
çeşitlendiriyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. 
Firmamıza hem fiziki olarak tesisler hem de insan kaynağı anlamında 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. 
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, bedenimizdeki toksinlerin 
temizlenmesinin bağıșıklığımızın güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaparak 
bu amaçla bașvurabileceğimiz bir yöntem olan “Ozon Sauna” uygulamasının 

vücudumuza etkileri ve faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Bedene Detoks

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK



Detoks yaptığınız zaman 
bağıșıklık sisteminizin üzerindeki 

baskı azalır ve sizi her türlü 
hastalığa karșı savunabilir.

andemi sürecinde hepimiz bağışıklık sistemimizin ne kadar 
önemli olduğunu öğrendik. Bağışıklık sistemimizi meşgul 
eden bazı hastalıkların; şeker ve kalp hastalıklarının, 
hipertansiyonun, kronik enfeksiyonlarının, ağır metal 
zehirlenmesinin, çevresel hava kirliliğinin, sigara ve alkol 
kullanımının, doğal yaşlanma sürecinin bedenimiz 
üzerinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu hatırladık. 

Bağışıklık sistemi zayıfladığında, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı ölüm 
veya ağır tabloların geliştiğini gördük.  

Bedenin toksinlerden temizlenmesinin, vücuttaki kronik yangının 
azaltılmasının, sağlıklı beslenmenin, doğru vitamin ve mineral 
takviyesinin hayatımızdaki önemini tekrar fark ettik. 
Detoks yapmak vücudu temizler. Detoks yaptığınız zaman bağışıklık 
sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi her türlü hastalığa karşı 
savunabilir. 

Ozon Sauna, cilt aracılığı ile tüm bedeninin toksinlerden arındırılmasını 
sağlayabilir. Ozon Sauna, boyundan aşağı kapalı bir kabin içinde 
su buharından faydalanılarak ozon gazının cildin genişleyen 
gözeneklerinden geçişi ile, kan ozonlama tedavisi benzeri etkilerin 
görüldüğü bir tedavidir. 

Ozon Sauna’nın Etkileri
▪ Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.
▪ Kan dolaşımı ile birlikte cilt ve organlar yenilenir, sıkı ve pürüzsüz 
görünüm kazanır. 
▪ Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt görülür.
▪ Bağışıklık sistemini güçlendirir.
▪ Kan ve lenf sistemi temizlenir.
▪ Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışması 
sağlanır.
▪ Canlanan bağışıklık sistemi ve sıcağın etkisi ile mikropları öldürerek 
enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır.
▪ Laktik asidini okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini 
arttırır.
▪ Eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur.
▪ Hormon ve enzim üretimi normale döner.
▪ Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
▪ Ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu etkisi 
vardır. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.
▪ Uykuyu düzenler. 

Ozon Sauna Yararları
Detoks Etkisi
Vücudumuzda biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasına terleme 
yöntemiyle yardımcı olur.

Dolaşımın Hızlanması
Isı ve gazların etkisiyle kan dolaşımı hızlanır. Dokular daha iyi 
oksijenlendiği için tansiyon üzerine olumlu etkileri vardır.

Zayıflama
Artan beden ısısı, dolaşımın hızlanması ve ozon oksijen gazlarının 
etkisiyle vücutta kalori yakılmasına yol açar. Bir seans Ozon Sauna; 250 
ila 500 kcal, harcanmasına neden olur. Yakılan kalori çıkılan ısı ve kişinin 
beden özelliklerine, yaşına göre değişmektedir. Sadece ter yoluyla 500 gr 
civarında bir eksilme olur.

Selülit Giderme
Cilt altında sıkışan yağ hücrelerinin parçalanması ve dolaşımın 
hızlandırılması etkisiyle selülit görüntüsünün kaybolmasını sağlar.

P

Vücut Direncini Artırma
Bağışıklık sistemimiz olan immün sistemi güçlendirerek 
hastalıklara karşı direnç oluşturur.

Yorgunluk Giderme
Kas dokusunda artan kan dolaşımı sayesinde yorgunluk 
hissi ve ağrıya neden olan laktik asit gibi maddelerin 
vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Ağrı Giderme
Ağrıya neden olan, temelde dokularda bazı zararlı 
toksinlerin birikmesi, çeşitli nedenlere bağlı ödemler, 
dolaşım bozuklukları ve yetersizlikleridir. Isı, nem ve ozon 
oksijen yardımıyla artan dolaşım, azalan ödem ve toksinlerin 
ortamdan uzaklaştırılması ağrı hissinin yok olmasını sağlar.

Yaşlanma Etkilerinin Azaltılması
Geçen yıllar ve çeşitli etkilerle cildimiz her geçen gün 
biraz daha yaşlanır. Zararlı ışınlar, toksik maddeler derinin 
hücrelerinin yaşlanmasına, kurumasına ve buruşmasına 
neden olur. Uygun nem ve ozon oksijenin yardımıyla deri 
hücreleri daha sağlıklı hale gelirler. Yeni hücreler gelişir. Üst 
yüzeyde bulunan ölü ve yaşlı hücreler dökülerek alttan 
genç, sağlıklı hücrelerin gelmesi sağlanır.

Tüm bunların dışında oksijen beyin dokusunun 
beslenmesini sağladığından zihin daha iyi çalışır ve 
uykusuzluk, depresyon gibi şikayetlerin azalmasına da 
yardımcı olur.

Ozon Sauna uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta: 
Uygulama sonrası çok fazla sıvı kaybı olacağı ve mineral 
eksikliği yaşamamak için bol sıvı tüketilmelidir. Gerekirse, 
takviye mineral içeren ürünler kullanılmalıdır. 



Cemiyet hayatını bir araya getiren muhteşem konserde ünlü 
sanatçı, performansıyla büyüledi. Gündoğan BVS Bosphorus 
Otel’de sahne alan Ajda Pekkan, etkileyici dans şovları ve sesiyle 
Bodrum’u adeta salladı. Unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar, 
konuklardan tam not aldı. 

Ajda Pekkan
Bodrum’u 
Salladı
Süperstar Ajda Pekkan, verdiği konserle, 
izleyenlere Bodrum’da unutulmaz 
bir gece yaşattı.
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Üç farklı ülkedeki șubeleriyle bașarıyla yürüttüğü sıra dıșı 
kariyer yolculuğuyla tanıdığımız Nail Bar Aliya 

Güzellik Merkezi’nin kurucusu Aliya Kyibatbekova Çaprak, 
Türkiye’de teknolojinin son imkanlarıyla sundukları hizmetler ve 

en son güzellik trendleri hakkında bilgiler verdi.

Güzellik ve Deneyim

ALİYA KYİBATBEKOVA ÇAPRAK



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1990 senesinde asker kökenli bir ailede dünyaya geldim. 
Disiplinli bir ailede mutlu bir çocukluk yaşadım. 

Biş kek Humanitar Üniversitesi ve Moskova Devlet 
Üniversitesi’nde ekonomi, finans-kredi ve bankacılık 
bölümlerini başarı ile bitirdim. Hayattaki en büyük 

kazancım ise değerli eşim ve minik kızımdır. 

Bu sektöre nasıl atıldınız? 
Çok erken yaşlarımda iş  hayatına başladım. 2008 senesinde 
Moskova’da üniversite okuyorken hiç tanımadığım bir kadın 
tarafından keşfedildim. Çocukluğumdan beri resim çizmeyi çok 
severdim. Bir gün metrodayken elimdeki dosyalarımı düşürdüm ve 
yanımda oturan bir kadın toplamama yardım etti. O sırada çizdiğim 
resimleri gördü. “Bunları sen çiziyorsan benim aradığım kişi sensin.” 
dedi. Kadın, kanser hastası olduğunu ve birkaç aylık ömrü kaldığını 
söyledi. “Ben bir sanat insanıyım ve ben ölürüm ama benim 
sanatımı yaşatacak biri olmalı, o da sensin.” diyerek bu mesleği 
öğrenmeye ikna etti. Bir sene geçtikten sonra ilk merkezlerimi 
Moskova ve Biş kek şehirlerinde kurdum. Ben bir insanın içindeki 
sanatı ve emaneti yaşatıyorum, bununla da her zaman gurur 
duydum. 

Nail Bar Güzellik Merkezi’nin kuruluş hikayesi nedir? 
2016 senesinde üçüncü ülke olarak dünyanın cenneti dediğim 
Türkiye’yi seçtim. Türkiye beni kucak dolusu sevgisiyle, 
merhametiyle karşıladı. 2017 senesinde de Nail Bar Güzellik 
Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdim. İnsanlar çok yardımsever 
oldukları için kurulumda hiç zorluk çekmedim. İyi ki sizlerleyim. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 

Ö

Sizin alanınızda profesyonellik ve güven çok 
önemli. Uygulama yapan ekibinizden ve uzmanlık 
alanlarından bahseder misiniz? 
2009 yılında başlayan profesyonel yolculuğumda geçen yıllar 
içerisinde sağlıklı güzellik tutkumla ve en iyiyi yakalama arzusu ile 
devam etmekteyim. 

Hizmetimiz her geçen gün daha iyiye giderken misafirlerimize de 
sürekli olarak profesyonel ve yüksek hijyen standartlarında hizmet 
sunma gayreti içerisindeyiz. Misafirlerimizin istek ve ihtiyaçlarına, 
modern teknolojinin ve uzmanlık gerektiren işlemlerin sunduğu 
teknik metotlar ile yaklaşıyoruz. 

Ben bir insanın içindeki 
sanatı ve emaneti yașatıyorum, 

bununla da her zaman gurur duydum.



Bugün kendi alanlarında uzman, üst düzey eğitim almış, 
vizyonumuzu ve hizmetimizi ileriye taşıyan enerjik, bilgili, yeniliklere 
açık ve istekli bir ekiple birlikte sizlerin hizmetinizdeyiz. 

Merkezimizde tecrübeli ve işini aşkla yapan uzmanlarla çalışmaktayız. 
Yeniliklere ve gelişime her daim açık ekibimle sektörün yenilenen 
tüm uygulamalarını ve tekniklerini düzenli olarak takip etmekteyiz. 
Kendim de senede bir kere mutlaka eğitimlere katılmaktayım ve 
zamanım oldukça ekibime yönelik atölye çalışmaları düzenlemeye 
özen gösteriyorum. 

Çağa ayak uydurma ve teknolojinin imkanlarını kullanmada, son 
olarak satın aldığım Ergoline karma ışınlı solaryum makinesi ve en 
çok sevdiğim Boom Nail Box cihazını Kore’den getirttim. Telefondan 
istediğiniz resmi seçiyorsunuz ve birkaç saniye içerisinde seçtiğiniz 
görsel; tırnağınızda. Uygulamaları sürekli yenileniyoruz ve bunu en 
kaliteli, en güvenli malzemelerle gerçekleştiriyoruz. 

Lazer epilasyon uygulamalarında müşterilerinizde 
memnuniyeti sağlama adına nelere dikkat ediyorsunuz? 
Merkezimizde istenmeyen kılların uzaklaştırılması için çeşitli tedavi 
yöntemleri bulunmaktadır. Hormonal tedaviler, cımbız, ağda ve 
tıraşlama gibi fiziksel yöntemler ve lazer epilasyon. Günümüzde 
kalıcı kıl kaybı oluşturma başarısı dolasıyla lazer epilasyon daha çok 
tercih edilmektedir. 

Lazer epilasyon uygulamasından önce detaylı bilgilendirme 
yapılması ve kişilerin bilgilendirilmesi, uzmanımız tarafından 
yapılmaktadır. Aktif deri enfeksiyonu, yakın zamanda güneşlenmeyle 
bronzlaşma olan kişilere lazer epilasyon uygulaması deri normale 
dönene kadar ertelenmelidir. Hormonal bozukluğu olanlar ve 
minoksidil kullananlarda da lazer epilasyonun başarısının düşük 
olacağı belirtilmektedir. 

İlkbahar, SİNPAȘ Altın Oran Çarșı, Galip Erdem Cd. D:No:240, 06550 Çankaya/Ankara
Nail Bar Aliya - info@nailbaraliya.com - Tel: +90 535 842 43 21

Lazer epilasyonda kalıcı kıl kaybı oluşması kıl rengi, deri rengi, 
uygulama bölgesi ve kişisel özelliklere bağlıdır. Kıllanmada 
belirgin olarak kıl azalması 1-4 ay aralıklarla yapılan 6-8 seans 
lazer epilasyon seansından sonra elde edilir. 

Tırnak uygulamalarında kullanıcıların büyük 
beğenisini kazanan “Nail Art” modası hakkında 
neler söylemek istersiniz?
“Nail Art” modası her geçen sene şaşırtıcı yeniliklere imza 
atarak kullanıcılarını kendine hayran bırakmaktadır. Institu 
Pluton açıklamasında 2020 yaz trendleri olan neon renkler ve 
vazgeçilmez beyaz, soft renkler üzerinde minik siluetler; el çizimi 
nail artlar; sulu boya ve benzeri işlemler gündemimizdedir. 

Son zamanlarda moda dünyasında “Nail Art” da önemli bir yer 
alıyor. Bu sene deri kumaşlar çok moda olacak. Ve tabi ki modanın 
önünde olan “Nail Art” renkleri 2020 sonbahar koleksiyonunun 
kahve ve toprak tonlarında olacağını belirledi.   
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Gündoğan’da BVS Günay iştirakiyle açılan BVS 
Bosphorus Otel’in içerisindeki sergi iş, cemiyet, 
sanat, spor ve siyaset hayatının önemli isimlerinin 
katıldığı şık bir davetle açıldı. Türk sanat camiasının 
seçkin üyeleri olan beş sanatçının toplamda kırk 
beş eseriyle katıldığı sergi, konukların yoğun ilgi ve 
beğenisine sahne oldu. Sergi satışlarının önemli bir 
bölümünü sosyal sorumluluk bağlamında bir sivil 
toplum kuruluşuna bağışlayan Karavan ve sanatçıları, 
bu sergilerinde de yine satışın bir bölümünü okul 
çağındaki çocuklara destek olmak için bağışladılar.  

Bodrum’da 
Şık Açılış

CK’Art Gallery by Cengiz 
Karavan Bodrum’daki galerisi 
kapılarını sanatseverler için açtı. 

davet

BERAT AȘICIOĞLU

KENAN IȘIK, BURCU YAVUZ, CENGİZ KARAVAN, GİNA NİNCOVİTCH

NERGİS-ENİS PEKUYSAL



Dışarıda daha az; evlerde 
ya da iş yerlerinde daha çok vakit 

geçirdiğimiz bu dönem; 
özellikle inşaat ve dekorasyona 

yönelik ilgiyi de beraberinde getirdi. 
Sektörlerinin değerli isimleri, 

bizleri bu konularda aydınlatıyor...

dekorasyon
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abah güneşine eşlik eden taze demlenmiş çayın 
verdiği keyifle beraber taptaze sebzelerle hazırlanan 
kahvaltılar ve sonrasında huzurla içilen Türk 
kahvesinin verdiği hazzı yıl boyu hissedebilmeniz için      

   harika bir set. 

S
Kenarköșe Creative tarafından tasarlanan Colorscapes Limitli Kahvaltı Serisi Ege’nin 

muhteșem doğasını ve renklerini sofralarınıza tașıyor.

Kahvaltılarınızda Ege Esintisi

www.kenarkose.com | info@kenarkose.com        kenarkose
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Deniz, kumsal ve yeşili simgeleyen üç pastel renk ve bunlara eşlik eden 
vurgulu motifler, sadelikten gelen bir şıklık oluşturuyor. 
Yakında sınırlı sayıda satışa sunulacak olan bu kahvaltı serisi için detaylı 
bilgi almak isterseniz info@kenarkose.com veya Instagram’da 
@kenarkose sayfası aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

dekorasyon



100.Yıl Bulvarı 1232.Cadde. (Eski 40.Cadde) No:55 Ostim / Yenimahalle / ANKARA Telefon: +90 312 385 98 72 - +90 532 762 93 78

MUTFAK EKİPMANLARI ▪ SOĞUTMA ÜNİTELERİ ▪ TERAZİ & BASKÜL ▪ ÇAY OTOMATLARI ▪ MUTFAK GEREÇLERİ

diktasmutfak diktasendustriyelmutfak

w w w . d i k t a s l t d . c o m . t r

Hayalinizdeki mutfağı 59 yıllık güven, tecrübe ve kalitemizle 
projelendiriyoruz. İç mimarımız ve uzman çizim ekibimiz, 
ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize uygun çözümler sunuyor.
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Forest Polikliniği için yarattığımız konsept, titizlikle sürdürdüğümüz 
uygulama așaması sona erdiğinde, hem çözüm ortaklarımızın hem 

kullanıcı konumundaki kurum danıșanlarının hem de bizlerin 
hayran kaldığı, hepimizi mutlu eden bir eser oldu...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Oldukça Şık 
Yeterince Konforlu 



ıp camiasının bir hayli ünlü ismiyle bir araya geldiğim bu 
sağlık kurumunda, Op. Dr. Oğuz Kılıç’ın bizden istediği 
şey öncelikle hasta konforu iken, biz de daha neler 
katabiliriz diye bir arayışa girdik. 

Uzm. Dr. Vildan Temel gibi sektörün tanınmış 
doktorlarının bulunduğu bu sağlık kurumunda gerçekleştirdiğimiz 
toplantılar sonucu anladık ki, hedef oldukça büyük ve bu yüzden de 
bizimle çözüm ortağı olmuşlar.  

Konforu ve şıklığı birleştirmemiz gerekiyordu, fakat bunu 
yaparken fonksiyonellikten de uzaklaşmamak bizim için oldukça 
önemliydi. Move İç Mimarlık olarak bu projedeki hedefimiz bir 
sağlık kuruluşunun çizgisinden çıkmamak, ama sıradanlığa da 
kapılmamaktı.

Sıradan olmamak için aldığımız en büyük önlem tonlamamız 
oldu. Alışılagelmiş beyaz hakimiyetine son verdik! Koyu, fakat 
doğru renklerle tasarımımızın ana odağını bulduktan sonra 
eklemelerimize başladık.

Forest kelimesinin anlamı olan “orman”ı bir konsept olarak işlemeli 
ve henüz hasta ayağını mekandan içeriye attığı anda markaya, doğru 
anlamı yüklemeliydi. Hasta karşılama bankosunun önünde uzun 
bir uğraş ve yetkinlik kullanmamızın sonucunda zemine gömülü, 
oldukça güzel ışıklandırılmış küçük bir iç bahçemiz mevcuttu artık. 
Böylece markanın anlamı ile ilgili endişemizi de gidermiş olduk.

Diğer bir isteğimiz şık olmasını sağlamaktı, ancak asıl temadan da 
uzaklaşmamak gerekiyordu. Öncelikle kullanıcıları yormamak 
adına organik bir tavan kullanmanın daha uygun olacağını 
düşündük. Sonrasında ise beğendiğimiz bu konsepti sağlıkla da 
birleştirerek bir adım daha ileri taşıdık ve böylece dekorumuza 
özgün bir anlam yükledik: “İnsan sağlığı inişli ve çıkışlı, bu yüzden 
buradasınız.” Ve düşüncemizi ışık havuzumuzla da destekledik. Bu 
dekoru üç kademeli yapmamızın sebebi de “Genç, orta yaş veya yaşlı 
olmanız fark etmez.”  mesajını verebilmekti.

Kurumun sahibi Op. Dr. Oğuz Kılıç’ın bizden istediği en önemli 
şey konforun sağlanmasıydı. Hiçbir hasta, beklerken, birbirinden 
rahatsız olmamalı ve bu sırada konforları da en iyi şekilde 
sağlanmalıydı. Bunun için en önemli konu doğru yerleşim planıydı. 
Doğru yerleşim planını yaptıktan sonra geriye sadece tasarım 
ve üretmek kalmıştı. Güçlü üretim parkurumuz ile inovasyon 
kabiliyetimiz birleşince harikulade bir oturum düzeni ve ağırlama 
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Sizlere hikayenin tümünü anlatmak isterdim, fakat bunun için bana 
ayrılan bölüm yetmeyecektir. Bu güzel sağlık kuruluşuna yolunuz 
düşerse daha ayrıntılı incelemenizi tavsiye ederim. 

T







www.tintmimarlik.com

ad
ve
rto
ria
l

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2015 
senesinde mezun oldum. Tint Mimarlık ikinci nesil 
temsilcisiyim. Firmamız 2002 yılından bu yana 
Ankara ağırlıklı olmak üzere ülke genelinde çeşitli 
mimari projelerde çözüm ortağı olmuş olup; bu 
alandaki global gelişmeleri, yenilikleri yakından takip 

ederek çalışma ve uygulamalarına devam etmektedir. Bunun 
yanında hareketli ve sabit mobilya, bahçe mobilyası ve yatak 
üretimi gerçekleştirmekteyiz.

Koronavirüs pandemisinin size etkileri nasıl oldu? 
Pandemi süreci ile birlikte bizim de iş alışkanlıklarımız ve 
portföyümüz değişmekte. Öncesinde daha kamusal alanlar (ofis, 
mağaza, okul, hastane) ölçeğinde iş yaparken, süreçle beraber artan 
talep doğrultusunda açık yaşam formlarına (müstakil, bahçeli ev, 
açık hava rekreasyon alanları) yönelmiş bulunmaktayız.

Bilhassa konumlandığımız Çayyolu bölgesinde bulunan villa tarzı 
bahçeli yapı modellerine olan talep bize de olumlu yansıdı. Tasarım 
çizgimizi, hem yeni hem de tadilat alanında birçok proje üzerinde 
gösterme fırsatı bulduk diyebiliriz.

Alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız bu süreçle yeniden yapılanıyor. 
Özellikle yarı açık ve açık alanlar önceye göre daha değer kazanmış 
durumda.  Pandemi dolayısıyla insanların evde vakit geçirmesi 
fiziksel çevrelerini değiştirme ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu periyotta 

fonksiyondan ziyade estetik kaygıların daha çok önem kazandığını 
söyleyebiliriz. Öyle ki insanların renk tercihleri bile değişti. Bu 
dönemde birçok müşterimizin daha ferah alan oluşturmak için, 
yeni olmasına rağmen, eşya yenilediğine şahit olduk. COVID-19’un 
tasarım üzerindeki potansiyel etkilerini önümüzdeki günlerde 
daha çok görecek gibiyiz.

Sizi diğer mimarlık firmalarından ayıran özellikler 
nelerdir? 
Öncelikle bizi diğer firmalardan ayıran özelliğimiz, bünyemizde 
farklı disiplinleri de barındırıyor olmamız. Bugün, firmasında 
düzenli mekanik mühendisi ve inşaat mühendisi çalıştıran sayılı 
mimarlık ofislerindeniz. Bunun yanı sıra mobilya (ev, ofis, bahçe) ve 
yatak üretimimiz bulunmakta. Tasarladığımız obje veya mekanın 
üretimini de yapıyor olmak bize daha gerçekçi, uygulanabilir, tutarlı 
projeler üretmemizi sağlamakta ve müşterilerimiz nezdinde fiyat 
performans olarak avantaj sağlamaktadır.

Mimari uygulamalarda proje süreçleri nasıl işliyor?
Bunu 7 adımda açıklayabiliriz:
İlk aşama; beklentileri anlama ve istişare etme,
İkinci aşama; çözüm argümanlarını oluşturma,
Üçüncü aşama; mimari konsept ve temanın belirlenmesi,
Dördüncü aşama; mekan ve mahalleri dijitalleştirme,
Beşinci aşama; planlama ve maliyetlendirme,
Altıncı aşama; prezentasyon,
Yedinci aşama; uygulamayı gerçekleştirme.   

Ö

Tint Mimarlık ikinci nesil temsilcisi 
Saltuk Furkan Topçu ile keyifl i bir 

sohbet gerçekleștirdik. Tint Mimarlık 
bünyesinde bulunan ürün gamından 
pandemi sürecinin sektörel etkisine 
kadar birçok konuda fikrini aldığımız 

Topçu, merak edilenleri 
MAG Okuyucuları için yanıtladı.

Tasarımda 
Yenilikçi Çizgi

SALTUK FURKAN TOPÇU 

TintMimarlik TİNT Mimarlik

dekorasyon
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izi tanıyoruz ama hatırlamak isteyenler için 
kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Aslında ben üniversite sınavına yat ve tekne tasarımı 
hayaliyle girdim. Ailem üniversiteyi yurtdışında 
okumamı isteyince Amerika’da mimarlık okudum. 
2000 yılında üniversiteden mezun olup iş hayatına 
atıldım. Önemli bir holding bünyesinde pek çok 

tanınmış otel ve iş merkezleri projelerine imza attıktan sonra kendi 
firmamızı kurma gereği duydum. 2004 yılında bir ortakla ilk 

şirketimi kurdum, ancak ortağım ile yollarımızı ayırmak zorunda 
kaldık. Bu ayrılığın hemen arkasından 2008 yılında Artera 
Mimarlık kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana da Artera Mimarlık 
olarak pek çok başarılı projeye imza attık. 

Artera Mimarlık’ı bu günlere getiren hikayesinden 
ve sunduğu hizmetlerden bahseder misiniz?
Biz Artera Mimarlık olarak insanların hayallerini gerçekleştirmek 
üzere yola çıktık. Sektördeki mimari projelerde genellikle hakim 

S

Artera Mimarlık kurucusu İç Mimar Uğur Batur ile hayata geçirdikleri bașarılı 
projelerinin arkasındaki hikayeleri, Artera Mimarlığı bugünlere getiren değerleri ve 

yat tasarımı alanında yapmayı planladıkları girișim üzerine çok özel bir röportaj 
gerçekleștirdik.

Artera Ailesine 
Hoşgeldiniz

UĞUR BATUR 

dekorasyon

olan “Ben yaptım oldu.” tarzı iş akışını tamamen tersine çeviren bir 
ilke belirledik. Her zaman müşterilerimizin hayallerini mimari 
doğrularla ve iç mimarinin ince dokunuşlarıyla birleştirerek bir 
bütün halinde sunma gayretinde olduk. İnsanlar bu seçimleri 
tamamen kendi başlarına yaptıklarında farklı objeler, mobilyalar 
alıyorlar. Sonra evlerine geldikleri zaman bu öğelerin birbiriyle 
uyuşmadığını fark ediyor, nasıl bağdaştıracaklarını bilemiyorlar. İşte 
biz tam bu aşamada devreye girerek onların hayallerindeki ortama 
kavuşmalarını sağlıyoruz.

Pandemi dönemini bir çoğumuz mümkün olduğu 
kadar evlerimizde geçirdik ve evi güzel olanların 
süreci daha mutlu geçirdiğini söyleyebiliriz. Siz bu 
konuda neler düşünüyorsunuz?
Öncelikle ben evi güzel olan değil, evinden mutlu olanların bu süreci 
daha güzel geçirdiğini düşünüyorum. Bir ev için güzel ya da çirkin 
denilmesini doğru bulmuyorum. Her ev sahibine göre güzel olabilir. 
Önemli olan insanın evinde huzurlu ve mutlu hissedebilmesi. Tabii 
ki mimari olarak da insanların huzurunu sağlayacak pek çok kuram 
vardır. Siz bir mimar olarak dokunacağınız renkler ve ekleyeceğiniz 
bazı objelerle insanların konforunu arttırabilirsiniz. Ama bir insanın 
evini tasarlamak bambaşka bir olay. O insanın evini tasarlıyorsunuz, 
kendi evinizi değil. O yüzden kendi evinizi tasarlar gibi davranmak 
çok yanlıştır.  Biz kimin evini yaparsak yapalım önceliğimizi o insanı 
tanımaya ayırıyoruz. Evine konuk oluyor, yaşantısını inceliyoruz. 
Hayallerini dinliyoruz ve bu hayalleri doğru anlayabilmek için ona 
birtakım ödevler veriyoruz. Tüm bu sürecin sonunda edindiğimiz 
bilgileri toparlayarak bir süzgeçten geçiriyor, projemize ondan sonra 
geçiyoruz. Bu bizim başarımızın arkasındaki önemli bir etken. 
Bizim için müşterimizi tanımak; sağ elini mi, sol elini mi kullandığı 

noktasında bile çok önemli. Çünkü mesela bir mutfağı tasarlarken, 
bulaşık makinesinin yerine karar verirken buna göre karar vereceğiz. 
O yüzden biz hiçbir zaman işi aldık diye bir insanı tanımadan, biz 
arkada çizim yapalım, deyip çıkan; projeyi de süsleyerek müşterinin 
önüne getiren bir firma olmadık. Süslemek işin en kolay kısmı. 
Önemli olan fonksiyonu doğru çalıştırarak insanların hayatlarını 
kolaylaştıracak objeleri bulabilmektir. Böylece evini tasarladığınız 
insanın yaşamını kolaylaştırabilirsiniz. Ya da bir restoran tasarlarken 
öncelikle oradaki işleyişi çözmeniz gerekiyor. Garsonun tabakları 
kolay almasını-vermesini sağlıyor musunuz; çöpü dökeceği alanı 
doğru tasarlıyor musunuz, esas önemli olan bunlardır.

Pandemi sürecinde ise evimizde önemsemediğimiz alanları 
önemser hale geldik. Mesela pandemi öncesinde balkonu depo 
gibi kullananlar, aslında buranın nefes alınacak önemli bir 
alan olduğunun farkına vardılar. Eskiden yorgun argın eve gelip 
televizyon karşısında uyuyakalırken şimdi bütün bir günümüzü 
geçirince buranın da önemini anladık. İngilizce’de “living room” 
yani yaşam alanı olan bu odayı salon diyerek kendimizden 
uzaklaştırdığımızı fark ettik. Aslında salonlarımız da yaşamımızı 
şekillendiren, sadece lüks değil konforlu da olması gereken bir alan. 
Eskiler salondaki misafir takımlarının üzerini örterek zorunlu 
olmadıkça burayı kullanmamış; hatta oturma odası dediğimiz 
daha dar bir odada vakit geçirmiştir. Oysa bizim önem vereceğimiz 
yer, yaşayacağımız yer olmalı. Pandemi dönemi insanlara yaşam 
alanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. 
İnsanlar bir odanın aldığı ışığın ve burada yer verdikleri objelerin 
sağlıkları, psikolojileri ve çocuk gelişimi üzerindeki etkileri 
konusunda bilinçlendiler. Balkonlarını niye çiçeklendirmediklerini, 
yaşam alanlarını neden güzelleştirmediklerini kendilerine sormaya 

ÇAYYOLU BISTRO RESTORAN 
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başladılar. Ben inanıyorum ki biz artık sokakta yürürken düz beton 
binalar değil, güzelce süslenmiş balkonlar göreceğiz. Ve bu da çok güzel 
şeylere sebep olacak.

Mimari projelerinde Artera Mimarlık’ı yansıtan 
karakteristik çizgi nedir? 
Bir projeye bakıldığında, evet bu Artera Mimarlık tarafından yapılmıştır, 
denilmesinin projeyi yapanın basmakalıp bir şeyden sıyrılamadığının 
göstergesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bir tasarımcının bir 
çizgiye saplı kalmasına çok karşıyım. Benim bir çizgim var, her bakan 
benim yaptığımı anlasın, diyorsun ama bir mimar olarak aslında sen 
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PELOPS BUTIK OTEL

ÖZLEM DÖNER

KOLYOZ BALIK LOKANTASI

GÖLBAȘI VİLLA
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Müşterilerinizin hayallerini kendi hayallerinizle 
birleştirerek somut değerler yaratıyorsunuz. Bu süreçte 
karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? 
Daha önce de ifade ettiğim gibi biz müşterilerimizi tanımak için 
uzun bir vakit ayırıyoruz. Yeri geliyor tasarımı yapmaktan daha uzun 
bir süreyi müşteriyi tanımaya ve araştırmaya ayırıyoruz. Müşteriyi 
tanıdıktan sonra da haliyle birtakım zorluklar ortaya çıkıyor. Bazen 
müşterilerimizin taleplerindeki bazı noktaları hem törpülememiz hem 
de yerine getirmemiz gerekiyor. Tamamen yok edemiyoruz, ama projeye 
törpüleyerek aktarmak da biraz sıkıntı yaratıyor. İşte biz her projemize 
bu ikileme bir çıkış noktası üreterek başlarız. 

Müşterimizle tanıştığımızda, onu dinlerken mutlaka hayalinin bir 
başlangıç noktası olduğunu görüyor ve biz de projemize bu başlangıç 
noktasıyla başlıyoruz. Böylece projemiz de onun hayaliyle birlikte 
büyüyor. Bu bazen bir obje, bazen bir teras, bazen bir restoranın 
içerisindeki dinlenme alanı, bazen de villadaki bir havuz olabiliyor. 
Yola müşterimizin hayaliyle çıktığımız zaman, sistemi de doğru 
çalıştırdığımızda tam olarak istenilen bir sonucu teslim ediyoruz.

Mimarideki bir yandan doğayla barışık, diğer yandan da 
teknolojinin imkanlarını yansıtma amacı taşıyan trendler 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Şu an doğayla barışık şeyler kullanmamız, inanın, çok sevindirici. 
Çünkü bu doğa artık bizi kaldıramıyor. Biz insanlık olarak çok 
fazlalaştık ve büyük bir hızla tüketiyoruz. İşin kötü tarafı tükettikçe de 
kirletiyoruz. Önce kirletmemeyi ve doğru tüketmeyi öğrenmemiz lazım. 
Ondan sonra da doğayla barışık maddelere geçebiliriz. Biz mimar olarak 
müşterilerimize her zaman doğayla barışık malzemeler kullanmalarını 
tavsiye ediyoruz. Fakat bu noktada da dikkat edilmesi gerekenler var. 
Doğayla barışık diye bir ahşabı sürekli tüketip o ağacın kesilmesine 
neden olacaksak plastik kullanmamız belki de daha iyi olabiliyor. Hem 
plastikten yapılırsa yirmi beş sene kullanılacak bir ürünün yerine, 
ahşaptan yapılıp da iki sene kullanacak bir ürün yapmak bizim işimize 
gelmiyor. Yani doğayla barışık olmak demek sadece doğadan ürünler 
alıp kullanmak değil, doğrusu doğaya saygılı ürünleri kullanmak. Bir 

ürün doğaya minimum zararı hem kullanırken hem de miadını 
doldurduktan sonra vermeli ya da mümkünse hiç zarar vermemeli.

Artera Mimarlık olarak vizyonunuzdan ve gelecek 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Ben Uğur Batur olarak bizimle iletişime geçen insanlara hep 
doğruyu, olduğu gibi, anlattım. Fiyat olarak anlaşamadığımız 
müşterilerimizle hep güzel ayrıldık; asla kaybetmedik, hep 
kazandık. Ama özellikle ilk aşamada, kendi karımızı çok net 
söylediğimiz için on işten yalnız birini alabildik. Ama yine de 
kârımızı artırmak ya da müşterimizi ikna edebilmek adına hiçbir 
zaman küçük hesapların içerisine girmedik. Her zaman kendi 
ücretimizi net söyledik, müşterimiz adına alınan tüm ürünlerin 
ya faturasıyla gösterdik, ya da müşterimizi kendi almak da serbest 
bıraktık ve hiçbir firmadan da komisyon almadık. Bize verilen 
komisyonlarımızı da her defasında müşterilerimize indirim 
olarak yansıttık. Bunu fark eden müşterilerimiz de şeffaflığımızı 
ve dürüstlüğümüzü takdir ettiler. İnsanların birbirine inanmakta 
çok büyük tereddüte düştükleri bir dönemde bizim müşterimizle 
aramızda tesis ettiğimiz güven ortamı bizi de memnun ediyor. Biz 
bir fiyat teklifi verirken her zaman marka koduyla birlikte verdik 
ki müşterimiz başka yerlerde de kontrolünü sağlayabilsin. Yirmi 
senelik sektör geçmişimizde dürüstlükten ayrılmamak bize her 
zaman geçmişte bizimle çalışmayı tercih etmemiş olan insanları 
daha sonra müşteri olarak kazandırdı. 

Gelecekle ilgili hedeflerimize gelecek olursak da, başlangıçtaki 
hayalimiz yat tasarımıydı ve şimdi yavaş yavaş o sektöre de 
yöneliyoruz. Ben denizi ve denizin üzerinde olmayı çok seviyorum. 
Ancak bu hayalimizin ne şekilde gerçek olup olmayacağını bize 
zaman gösterecek. Şu anda çocuğumuz doğmak üzere. Doğduktan 
sonra da nasıl büyüteceğimize bakacağız. Başarılı bir ebeveyn 
olabilecek miyiz, yoksa olamayacak mıyız? Yat tasarlamakla ev 
tasarlamanın olguları aynı. Umarım bu yirmi yıllık tecrübelerimize 
sırtımızı yaslayarak yat sektöründe de kimsenin yapamadıklarını 
yapmaya başlayabiliriz. 

SO ÇAYYOLU

MAHALL ANKARA

Müșterimizle tanıștığımızda, 
onu dinlerken mutlaka hayalinin 
bir bașlangıç noktası olduğunu 
görüyor ve biz de projemize bu 
bașlangıç noktasıyla bașlıyoruz. 

Böylece projemiz de onun 
hayaliyle birlikte büyüyor. 
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aşarılı bir mimarsınız... Sektör dışında 
olanlar ve sizleri tanımayanlar için mesleki 
anlamda kendinizden ve hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Mesleğime büyük bir tutkuyla bağlıyım. Farklı 
disiplinlerde almış olduğum eğitimler yaptığım 
işlerde bana  çeşitlilik sağladı ve hedeflerime kısa 

sürede ulaşabilmem için basamak oldu. İnşaat Mühendisliği ve 
Mimarlık bölümlerini bitirdim. Bu iki mesleğe sahip olmam, 
kariyer hayatımda bana büyük bir ivme kazandırdı. Çocukluk 
hayalim olan mimarlık mesleğini icra ederken mühendisliğin 
bana kazandırdığı analitik bakış açısı, bir projeyi kurgularken ve 

bu kurgunun gerçeğe dönüşmesinde bana hep avantaj sağlamıştır. 
Bekir Aşık Mimarlık olarak genç ve dinamik bir ekibiz. Kısa vadede 
mimarlık alanında yarışmalardan ödüller kazanmak ve yurt 
dışında güzel işlere imza atmayı hedefliyorum.

Bekir Aşık Mimarlık’ın kuruluş sürecinden ve 
sunulan hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
Bekir Aşık Mimarlık, yarışma ofisi düşüncesi ile kuruldu. 
Sonrasında ise yaptığımız işler doğrultusunda sektörde yoğun 
ilgi gördüğümüzü ifade edebilirim. Bildiğiniz üzere ilgi görmek, 
talepleri doğurur. Ofisimiz mimari ve iç mimari alanlarında hizmet 
veren, öte yandan da yarışmalara katılan bir ofis konumuna 

B
Kendi ismiyle kurduğu mimarlık șirketinin sahibi Mimar ve İnșaat Mühendisi 

Bekir Așık hayata geçirdiği her projeyi müșterilerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine 
göre farklılaștırırken imzasını da kendi özgün tarzıyla atıyor...

İnsana Dokunan Yapılar

BEKİR AȘIK 

dekorasyon
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Amacım çok net: 
her hikayeyi mutlu son 

ile bitirmek…

geldi. Başarıya aç bir ekibiz. Geçmişten, kültürümüzden aldığımız ilham; 
bugünün “insana dokunan” yapılarını tasarlarken yolumuzu aydınlattı. 
Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sürdürülebilir ve 
kalıcı, yüksek standartlara sahip, estetik değerleri olan yapılar üretmeyi 
ilke edinen bir tasarım ofisiyiz. İnsan ile yaşayan ve gerektiğinde onun 
ihtiyaçlarına göre değişebilen, sürdürülebilir mekanlar kurgulama 
bilinciyle tasarımlarıma yön vermekteyim.

Bir mimari projeyi hayata geçiren üç farklı disiplini bir 
araya getiriyorsunuz. Bunu mümkün kılan ekibinizden ve iş 
ortaklarınızdan bahsedebilir misiniz?
Üç disiplini -mimari, iç mimari, inşaat mühendisliği- bünyemizde 
barındırarak tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi ile; gerek 
yurt içinde gerekse yurt dışında projeler üretmekteyiz. Yurt dışında Belçika, 
İtalya ve İspanya’da iç dizayn ve mimarlık üzerine çalışmalar yapan 
mimarlık ofisleriyle çözüm ortaklığı yapmaktayız. Pandemi sürecinde yurt 
dışında çalıştığımız ofislerle iletişimimizi güçlendirdik ve daha fazla ortak 
çalışmalar gerçekleştirmiş olduk.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve talebini doğru okuma 
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Aslında müşteri talebini doğru okuma ve anlama, tasarımın en zorlu 
kısmıdır. Tasarıma başlamadan önce müşterinin mesleğini, karakter 
analizini, yaşam biçimini, hayallerini, tutkularını, en sevdiği renkleri ve 
hatta burçlarını öğrenip, müşteriyi tanımaya çalışıyorum. Konsept sürecine 
istek ve beklentilerini tam anlamıyla tespit ettikten sonra başlıyorum. Kişi 
ve grupların psikolojisini ve karakter analizi çözümlemesini yapabilmek 
için psikoloji kitaplarını, makalelerini, yayınlarını takip ediyorum. 
Konferanslara ve kişisel gelişim organizasyonlarına katılarak kendimi 
geliştiriyorum. Müşterinin hayal ve isteklerini analiz ettikten sonra 
eğitimimi ve tecrübelerimi harmanlayıp konsept çalışmasını özgün 
dokunuşlarımla sonuçlandırıyorum. İş hayatında vazgeçemediğim tek 
şey prensiplerim. En büyük prensibim tasarımımın beni tatmin etmesi. 
Mükemmeli hedefleyen ve zor beğenen biri olarak projenin beni tatmin 
etmesi gerekiyor. Beni tatmin etmeyen projeyi müşteriye asla sunmuyorum. 
Gerçekleşecek olan her projenin konsept, tasarım ve uygulama süreçlerinde 
kendi içerisinde bir hikayesi vardır. Amacım ise çok net: her hikayeyi mutlu 
son ile bitirmek…

Tarzınızı ortaya koyarken kendi alanınızdaki trendlerden 
mi, yoksa alanınız dışından mı (doğadan, sanattan, tarihten, 
kültürden vs.) daha çok ilham alıyorsunuz?
Aslında doğa, sanat, tarih ve kültür alanımız dışında disiplinler değiller. 
Doğadan ilham alarak organik bir yapı, sanatı ve tarihi referans alarak 
ve kültürümüzü içselleştirerek mimari çalışmalar yapılabilir. Mimari bir 
çalışma yaparken birçok alandan besleniyorum ve mimarlar olarak da 
beslenmemiz gerekiyor. Kişisel olarak soyut fotoğraf sanatı ile ilgileniyorum. 
Yakaladığım her kare bana yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bazı fotoğraf 
çalışmalarım tasarımlarımda bana ilham olmuştur. Ayrıca projelerimde 
dönemin modernizasyonuna göre trendleri takip edip tasarımlarımda 
uyguluyorum. 
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Soyalan Mimarlık, mimari projelerinin her așamasına hakim, 
A’dan Z’ye her üretim bileșenini kendileri üreten,

 öncü bir ofis. Firmanın sahibi Ebru Soyalan, 
bașarıyı yakaladıkları bu süreçteki profesyonel yaklașımları ve 

kendilerini öne çıkaran yönleri hakkında bilgi veriyor...

Eviniz Sizi Yansıtsın

EBRU SOYALAN 

dekorasyon



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İnsanın kendisinden bahsetmesi oldukça zor. Muğla 
doğumluyum, İstanbul’a yerleşene kadar Marmaris’te 
ailemle yaşadım. Her zaman koordinasyon ve yaratıcılık 
tutkumu doğru meslekle birleştirdiğimi düşünüyorum. 
Okan Üniversitesi’nde okuduktan sonra kendimi tasarım 
noktasında geliştirecek özel dersler alarak, birçok yurt 

dışı seminerlere, sergilere katıldım ve çok kısa zamanda da büyüdüğüm 
bölgelerde taş evler yapmaya başladım.

Ebru Soyalan Mimarlık’ın kuruluş sürecinden ve 
sunduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
İşimiz sanılanın aksine yorucu ve çok emek isteyen bir meslek. Sektörde 
yapılan işlerin pek çok eksikleri olduğunu fark edince, çekirdek bir kadro 
ile biz işe başlayalım dedik. Birkaç güzel proje sonrasında bir anda her 
şey büyüdü. Biz şu anda bir evin A’dan Z’ye tüm tasarım ve uygulamasını 
yapıyoruz. Tüm aldığımız dairede altyapısal değişiklikleri yapan bir 
ekibimizle çalışırken, bugün tasarladığımız ürünleri kendimize ait 
atölyelerimizde üretiyoruz. Zaman zaman birçok firmayla da işbirliği 
yaparak projelerimizi tamamlıyoruz.

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz? Sizin en 
beğendiğiniz eseriniz sorulsa cevabınız hangisi olurdu?
Özellikle İstanbul’da birçok proje yaptık. Şehrizar Konakları, Ant Orman, 
Ağaoglu Diamond, Bodrum Epique, Ihlamur Konakları, Vadi İstanbul, 
Almond Hill, Emaar gibi özel siteler ve birçok özel şehir içi, şehir dışı villa 
projelerini teslim ettik. Hepsi benim için çok değerli, çok emeklerimiz 
var. İçlerinden birini seçmemi istemeniz, hangi çocuğunuzu daha çok 
seviyorsunuz, gibi bir soruyu cevaplamak gibi olur... 

Projelerinizi müşterilerinizin ihtiyaçları ve taleplerine göre 
şekillendiriyorsunuz. Bu etkileşimli süreç nasıl işliyor?
Evet, işimizin püf noktası müşterimizin ihtiyaçlarını doğru anlamak ve 
bunu uygularken tasarımdan ödün vermemek. Yani hem estetik hem 
işlevsel olmalı. Biz bu etkileşimde öncelikle yaşam alanını, eğer bittiyse, 
yerinde görmek için keşif yaparız. O noktada ihtiyaç ve istekleri not ederiz. 

Bitmemiş projeleri ise çizimleri üzerinden değerlendiririz. Sonrasında 
müşterimize bir ön sunum yaparız. Bu sunumda alternatif yerleşim ve 
işlevsel seçenekler olur. Bunlar üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda 
üç boyutlu tasarımlara geçeriz. İşin en önemli kısmı karşımızdaki kişiyle 
empati kurmak, onu anlayıp yaptığınız projeyi kendi evinizmiş gibi 
görerek hareket etmek.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında nasıl bir 
yol izliyorsunuz?
Bu noktada doğru malzeme seçimi çok önemli. Sektörlerinde başarılı ve 
güvenilir firmalarla işbirliği yapıyoruz. Bu durum kumaşından duvar 
kâğıdına hepsi için geçerli. Çünkü bu ürünleri, işlevselliği olan tüm 
detaylarla birleştirince sonuç da mükemmel oluyor. Ayrıca çözümlenmesi 
gereken alanlar için özel tasarım ürünler üretiyoruz. Böylece hem estetik 
hem işlevsel mekanlar oluşuyor.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım olarak 
eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Anlık trend olan parçalara yönelmeyi doğru bulmuyorum. Birbirini 
taklit eden parçalar sizi sıradanlaştırır. Oysa ki tıpkı karakteriniz gibi 
eviniz de sizi yansıtmalı. Biz projelerimizde daha sakin alt ve ana parçalar 
kullanıyoruz. Genelde aynı ton grubunu tercih ediyoruz, sonra bunları 
detaylarla renklendiriyoruz.

Sade olan her şey zamansız ve bir o kadar da zariftir. 

Ö
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz ?
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldum. 
Öğrencilik yıllarımda başlayarak mezuniyetimden 
sonra da bir süre çalışmaya devam ettiğim Gökhan 
Aksoy Mimarlık Ofisi’nden ayrılarak 2018 yılında 
kurduğumuz BOA Mimarlık ofisinde mimarlık 

faaliyetlerimi genç ve dinamik bir mimar olarak sürdürmekteyim. 

BOA Mimarlık’ın kuruluş hikayesinden ve 
bünyenizde sunduğunuz hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
BOA Mimarlık Ankara merkezli bir tasarım ofisi olarak mimari 
ve iç mimari proje ihtiyaçlarına cevap veren genç ve dinamik 
ruhlu bir ofis. Bir yandan pratikte edinilmiş deneyimlerin 
profesyonelliğini projelere yansıtırken diğer yandan da 
projelerimize taze bir zihnin verdiği yaratıcılıkla yaklaşıyoruz. 

Ö
BOA Mimarlık’ın kurucusu Mimar Berkay Dokudur 

genç ve dinamik ofislerinin sürdürdüğü projeler geleceğe dair 
vizyonları hakkında sorduğumuz soruları yanıtlıyor.

Mimaride Dinamizmin Adresi

BERKAY DOKUDUR 

dekorasyon

Bu anlamda kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız çok sayıda tasarım 
bir yandan zaman-bütçe-işlevsellik-sağlamlık anlamlarında en birincil 
mimari niteliklere sahip olurken bir yandan kullanıcılarına farklı ve özgün 
deneyimler sunan keyifli mekanlar ortaya koyuyor. 

Bugüne kadar yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? 
Hangi tip projelerde çalışıyorsunuz?
Bir mimarın en büyük arzularından birisinin farklı farklı projeler ile 
farklı tipten kullanıcılara ulaşabilmek olduğunu düşünüyorum. Bu 
anlamda yeni kurulmuş bir ofis olarak verimli bir süreç yürüttüğümüze 
inanıyorum. Özellikle dekorasyon projeleri anlamında ciddi bir yol 
katettik. İnşaatı 2019 yılında tamamlanan Varlık Koleji projemizde farklı 
yaş gruplarından öğrencilere Mondrean temalı bir konsept ile nitelikli bir 
eğitim-öğretim alanı sunmaya çalıştık. Çocukların büyüme çağlarında çok 
fazla vakit harcadığı böyle bir mekanın onların yaratıcılıklarını besleyen 
bir yapıda sunulması hedefiyle başarılı bir projeye imza attık. Bunun 
haricinde Next Level ve Moment Beştepe’de çok sayıda ofis dekorasyonu 
projesini tamamladık. Proje inşaatını da üstlendiğimiz bu projeler şu an 
yapım aşamasında. Bir tanesini de gecen ay tamamladık. 

Genç ve dinamik bir tasarım ofisi olarak mimari proje 
yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Mimari ya da iç mimari proje olsun, yaptığımız her tasarıma pek 
çok anlamda ciddi bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Tasarım sürecimizi 
mümkün olduğunca fazla soru sorarak, sonrasında ise bu soruların en 
kritik olanlarına cevap vermeye çalışarak sürdürüyoruz. Dekorasyon 
projelerimizi sadece bir iç mekan tasarımı olarak ele almak yerine mekanı 
dışı ile beraber bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Örneğin bu bir 
ofis dekorasyonu ise konsept oluşturma sürecimiz ofisin bulunduğu 
yerin tamamını kapsıyor. 2019 yılında tamamladığımız Ankara GOP’taki 
RUDDY Ankara projemizde de bu tip bir yaklaşımımız oldu. Bir gece 
kulübü olan mekanın aslında Ankara’da bahar ve yaz aylarında da 
oldukça verimli bir şekilde değerlendirebileceğine inandık. İçerisini ve 
dışarısını saate göre beraber veya ayrı çalışabilen esnek iki farklı mekana 
dönüştürdük. Kullanıcının mekanla çok daha bütüncül bir ilişki 
kurmasını sağlamaya çalıştık. 

Doğayla savaşan şehirlere, şehirle savaşan binalara karşı 
BOA Mimarlık’ın takip ettiği vizyondan bahsedebilir 
misiniz?
Başlangıçta sürdürülebilir tasarım kararlarımızı işverenimize kabul 
ettirmek ve onları bu vizyon çerçevesinde ikna etmeye çalışıyoruz. 
Sürdürülebilir bir proje için yatırımcının sürece dahil edilmesi ve 
bu sürecin çok iyi bir ön çalışma ve titizlikle ilerletilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Çünkü ancak bu yolla uygulanabilir, sürdürülebilir projeler 
üretilebilir ve sağlıklı kentsel yapılaşmalar ile kullanıcı konforu 
maksimize edilebilir. Proje süreçlerimizi  yalnızca yapıyı değil yapının 
bulunduğu bağlamı da önemseyen bir çevresel duyarlılıkla işletiyoruz. 
Kentle bütünleşen bir yapı stratejisiyle devam eden süreci, kullanıcının 
yaşam kalitesini arttıran bir iç mekanla taçlandırarak üretmeye çalışıyoruz.
 
Masada yarışma projeleriniz var mı? Mimari proje 
anlamında neler yapıyorsunuz?
Elbette yeni bir ofis olarak henüz büyük ölçekli bir mimari 
gerçekleştirmedik. Ama bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar 
Merzifon Belediyesi Hizmet Binası, kamu binaları  ve cami yarışmasına 
katıldık. Tabi yarışma süreçlerini yalnızca bir sonuç elde etmek üzerine 
değerlendirmiyoruz. Pek çok anlamda yaratıcılığımızı diri tutan ve hem 
ofisimize hem de projelerin sunulduğu mecralara pek çok fayda sağlayan 
bir deneyim olarak ele alıyoruz. Tabi son günlerde COVID-19 sebebiyle 
mimari yarışmalarda belli duraksamalar yaşamaktayız, fakat önümüzdeki 
süreçte bu konuya da ciddi bir ağırlık vermeyi planlıyoruz.  NEXT LEVEL OFİS 

MARDİN CAMİ 

VARLIK LİSESİ

RUDDY-CAFE RESTORAN

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. Tepeprime C Blok 266/27 Çankaya Ankara
Tel: +90 0555 474 01 64 - www.boamimarlik.com        boamimarlik        boamimarlik



Bu anlamda kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız çok sayıda tasarım 
bir yandan zaman-bütçe-işlevsellik-sağlamlık anlamlarında en birincil 
mimari niteliklere sahip olurken bir yandan kullanıcılarına farklı ve özgün 
deneyimler sunan keyifli mekanlar ortaya koyuyor. 

Bugüne kadar yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? 
Hangi tip projelerde çalışıyorsunuz?
Bir mimarın en büyük arzularından birisinin farklı farklı projeler ile 
farklı tipten kullanıcılara ulaşabilmek olduğunu düşünüyorum. Bu 
anlamda yeni kurulmuş bir ofis olarak verimli bir süreç yürüttüğümüze 
inanıyorum. Özellikle dekorasyon projeleri anlamında ciddi bir yol 
katettik. İnşaatı 2019 yılında tamamlanan Varlık Koleji projemizde farklı 
yaş gruplarından öğrencilere Mondrean temalı bir konsept ile nitelikli bir 
eğitim-öğretim alanı sunmaya çalıştık. Çocukların büyüme çağlarında çok 
fazla vakit harcadığı böyle bir mekanın onların yaratıcılıklarını besleyen 
bir yapıda sunulması hedefiyle başarılı bir projeye imza attık. Bunun 
haricinde Next Level ve Moment Beştepe’de çok sayıda ofis dekorasyonu 
projesini tamamladık. Proje inşaatını da üstlendiğimiz bu projeler şu an 
yapım aşamasında. Bir tanesini de gecen ay tamamladık. 

Genç ve dinamik bir tasarım ofisi olarak mimari proje 
yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Mimari ya da iç mimari proje olsun, yaptığımız her tasarıma pek 
çok anlamda ciddi bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Tasarım sürecimizi 
mümkün olduğunca fazla soru sorarak, sonrasında ise bu soruların en 
kritik olanlarına cevap vermeye çalışarak sürdürüyoruz. Dekorasyon 
projelerimizi sadece bir iç mekan tasarımı olarak ele almak yerine mekanı 
dışı ile beraber bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Örneğin bu bir 
ofis dekorasyonu ise konsept oluşturma sürecimiz ofisin bulunduğu 
yerin tamamını kapsıyor. 2019 yılında tamamladığımız Ankara GOP’taki 
RUDDY Ankara projemizde de bu tip bir yaklaşımımız oldu. Bir gece 
kulübü olan mekanın aslında Ankara’da bahar ve yaz aylarında da 
oldukça verimli bir şekilde değerlendirebileceğine inandık. İçerisini ve 
dışarısını saate göre beraber veya ayrı çalışabilen esnek iki farklı mekana 
dönüştürdük. Kullanıcının mekanla çok daha bütüncül bir ilişki 
kurmasını sağlamaya çalıştık. 

Doğayla savaşan şehirlere, şehirle savaşan binalara karşı 
BOA Mimarlık’ın takip ettiği vizyondan bahsedebilir 
misiniz?
Başlangıçta sürdürülebilir tasarım kararlarımızı işverenimize kabul 
ettirmek ve onları bu vizyon çerçevesinde ikna etmeye çalışıyoruz. 
Sürdürülebilir bir proje için yatırımcının sürece dahil edilmesi ve 
bu sürecin çok iyi bir ön çalışma ve titizlikle ilerletilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Çünkü ancak bu yolla uygulanabilir, sürdürülebilir projeler 
üretilebilir ve sağlıklı kentsel yapılaşmalar ile kullanıcı konforu 
maksimize edilebilir. Proje süreçlerimizi  yalnızca yapıyı değil yapının 
bulunduğu bağlamı da önemseyen bir çevresel duyarlılıkla işletiyoruz. 
Kentle bütünleşen bir yapı stratejisiyle devam eden süreci, kullanıcının 
yaşam kalitesini arttıran bir iç mekanla taçlandırarak üretmeye çalışıyoruz.
 
Masada yarışma projeleriniz var mı? Mimari proje 
anlamında neler yapıyorsunuz?
Elbette yeni bir ofis olarak henüz büyük ölçekli bir mimari 
gerçekleştirmedik. Ama bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar 
Merzifon Belediyesi Hizmet Binası, kamu binaları  ve cami yarışmasına 
katıldık. Tabi yarışma süreçlerini yalnızca bir sonuç elde etmek üzerine 
değerlendirmiyoruz. Pek çok anlamda yaratıcılığımızı diri tutan ve hem 
ofisimize hem de projelerin sunulduğu mecralara pek çok fayda sağlayan 
bir deneyim olarak ele alıyoruz. Tabi son günlerde COVID-19 sebebiyle 
mimari yarışmalarda belli duraksamalar yaşamaktayız, fakat önümüzdeki 
süreçte bu konuya da ciddi bir ağırlık vermeyi planlıyoruz.  NEXT LEVEL OFİS 

MARDİN CAMİ 

VARLIK LİSESİ

RUDDY-CAFE RESTORAN

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. Tepeprime C Blok 266/27 Çankaya Ankara
Tel: +90 0555 474 01 64 - www.boamimarlik.com        boamimarlik        boamimarlik



116 magdergi.com.tr116 magdergi.com.tr116 magdergi.com.tr

KUTA HOME
Konsol

ARÇELİK
Türk Kahvesi Makinesi

TEPE HOME
Koltuk

GÜLEÇ DECOR
Mumluk

ATİA AHŞAP

Her tarza yakıșacak sezonun trend 
parçalarını sizler için seçtik. 

Gri rengi yoğun olarak gördüğümüz 
bu dönem, biraz da renk katacak 

ürünlerle hareketlenebiliriz. 
Fonksiyonelliği, șıklığı bir arada 
sunan tasarımlar karșınızda...

Fonksiyonel 
ve Şık

dekorasyon
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ÇİÇEK MİSİN 
Yapay Çiçek 

TEPE HOME
Josephine Koltuk

TEPE HOME
Dekoratif Obje

FUGA MOBİLYA
Kitaplık

ÇAĞLAR AVİZE

KUTA HOME
Sandalye

GÜLEÇ DECOR
Versace Yemek Takımı
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ize kendinizden bahseder misiniz?
1991 yılı Ankara doğumluyum. Eğitim hayatıma 
Büyük Kolej’de başladım ve 2015 yılında Bilkent 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nden mezun oldum. Mezun olur olmaz, hem 
mesleğe yeni atılacak olmanın verdiği heyecan hem 
de kendi yaratıcılığımın sınırlarını zorlayabilecek 

olmanın verdiği heves ile kendi İç Mimarlık şirketim olan MATT 
Architecture’ı kurdum.

MATT Architecture hangi alanlarda hizmet 
vermektedir?
İç Mimarlığı ilgilendiren bütün alanlarda hizmet veriyoruz. 
Projenin tasarımından uygulamasına, anahtar teslim şeklinde 
ilerliyoruz. Ağırlıklı olarak villa, ofis, mağaza ve restoran projeleri 
üzerinde çalışıyoruz. Bütün projelerimizde müşterimizin talebi 
doğrultusunda kişiye özel tasarımlar yapıyoruz.

Şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz? En beğendiğiniz hangisiydi?
Küçüklüğümden beri havaalanları beni çok mutlu eden 
yerlerden biriydi. Genç yaşta Sabiha Gökçen Havaalanı gibi 
büyük bir projede yer almak beni çok gururlandırdı. Bu projeyi 
hakkıyla yapabilmek benim için ayrı bir keyifti. 

Aynı zamanda villa projelerini çok seviyorum. Çünkü büyük 
metrekareli evler farklı tasarımları yansıtabilmek adına çok daha 
büyük bir fırsat sunuyor. Bir villanın içinde birbirinden aykırı 
ancak birbiriyle uyum sağlayacak bir sürü konsept çıkarabilmek 
kişisel olarak beni çok heyecanlandırıyor. 

Bir restoranın veya mağazanın iç mekan tasarımı müşterinin 
kendisini iyi hissetmesi için çok özel ve önemli bir faktör. Ticari 
mekanlarda hem marka kimliğini yansıtan hem de projeye özgü 
konseptle tasarlanmış mekanların büyük kitlelere hitap ediyor 
olması, bu işin en sevdiğim kısımlarından biri. 

Ofis projelerinde ise çalışma ortamının hem konforlu hem de her 
detayı düşünülmüş olması gerekiyor. Ofisin gün içerisinde aldığı 
ışığın bile ofisin aurasında büyük etkisi var. Ofis tasarımlarında 
en ince detayına kadar müşterilerimin talepleri doğrultusunda 
onlara maksimum konforu, prestijle sentezleyen bir proje 
sunmaya çalışıyorum.

Bir yapının yaratım sürecinde iç mimarın 
sorumluluğu nerede başlar ve nerede biter?
Tasarım süreci önce müşterimizin isteklerini dinleyerek 
başlar. Daha sonra ise  günümüzdeki teknoloji imkanlarından 
yararlanarak fotoğraflanmış gibi gözüken çizimleri 
müşterilerimize sunarız. Müşterimizin onayı veya revizeleri 
doğrultusunda uygulama projesi detaylandırılır. Milimetrik 
ölçülerle her şey çizilir ve sonrasında profesyonel uygulama 
ekibimiz uygulamaya başlar. Bir mimarın uygulama ekibiyle 
olan iletişimi, projenin en önemli noktalarından biridir. Bir iç 
mimar bir mekanın tasarımını en iyi şekilde yapabilir, ancak 
bizlerin almış olduğu eğitimdeki en önemli detay ince işçiliktir. 
Mekanın tesisat planından kullanılan malzemelere kadar işin 
mutfağına hakim olmak çok önemlidir. Müşterilerimize hem 
görsel olarak tasarımsal bir şölen hem de teknik detaylarıyla uzun 
yıllar keyifle kullanabileceği konforlu alanlar yaratmaya özen 
göstermeliyiz.

B

MATT Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar 
Seren Demirbaș bașarısında gerek 

müșterileriyle gerekse uygulama ekibiyle 
kurduğu iletișimin önemine vurgu yaparak, 

bu iletișim sonunda edindiği bilgiler sayesinde 
uzun yıllar keyifl e yașanılacak mekanların ve 

huzurla çalıșmaya imkan veren iș ortamlarının 
yaratılabildiğinin altını çiziyor...
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Projelerinizi oluştururken müşterinizle aranızda 
nasıl bir etkileşim oluyor?
Bu işin en önemli kısmı müşteriyle kurulan iletişim. Proje 
aşamasında karşımdaki müşteriyi tanımak, onun ne istediğini 
anlamak ve de nelerle mutlu olacağını analiz etmek benim için 
çok önemli. Gün içerisinde bulunduğumuz ortamlar, günlük 
psikolojimize çok büyük etki eder. O yüzden bir tasarımcının asıl 
yeteneğinin müşteri taleplerini doğru anlayıp, bu taleplerle kendi 
zevkini birleştirmesi olduğunu düşünüyorum.

Mesela bir projemizde müşterimiz; “Biz mutfakta yaşıyoruz. 
Ailecek hep mutfakta zaman geçiririz.” dedi. Biz onlara hem 
konforlu hem de şık bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen, 
içerisinde oturma grubu olan bir mutfak tasarladık. Şimdiyse o 
alanda keyifle zaman geçirdiklerini görmek beni gerçekten çok 
mutlu ediyor. 

İç mimarlığın en sevdiğim bir diğer kısmı ise projelerin arkasında 
bıraktığı dostluklar. Müşterilerimle saygı çerçevesinde özenli bir 
iletişim kurmaya çalışıyorum. Projelerimin sonlarında kurmuş 
olduğumuz iletişim, zamanla dostluğa dönüyor. 

Siz projelerinizi tasarlarken daha çok hayatımızı 
güzelleştiren estetik yaşam alanları mı, yoksa her 
şeye en kolay şekilde ulaşabileceğimiz fonksiyonel 
yapılar mı yapmayı ön planda tutuyorsunuz?
İşte iç mimarların en önemli görevlerinden biri de bunu 
başarabilmek. Bir alanı en fonksiyonel ve konforlu şekilde 
tasarlayabilirken tasarımdan da ödün vermemek. Müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda hem tasarım hem de fonksiyon 
öğelerini sentezlemeye çalışıyoruz. Benim kendi projelerimde 
en çok önemsediğim şey müşterimin tam olarak ne istediğini 
tespit ederek hem görsel unsurlarla beslemek hem de günlük 
yaşantısında kullanması için fonksiyonelliğini arttırmak. 

İç mimaride trendler ve geleceğin tasarımları neler?
İç mimaride trendler o kadar hızlı değişiyor ki... Tıpkı moda 
sektöründeki “fast fashion” gibi. Biz MATT Architecture olarak 
zamansız parçaları eklektik nüanslarla trendlere uygun olarak 
tasarlamayı amaçlıyoruz. Ancak tasarımlar dünyasının gelişimini 
takip etmek adına bir tasarımcı olarak fuarlara katılmanın çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. “Maison Objet” ve “Salon Del 
Mobile”yi takip etmek beni çok mutlu ediyor. Bu fuarlar benim 
tasarım olarak daha iyiyi tasarlamaya çalışmamda çok önem 
taşıyor.

Son zamanlarda evini güzelleştirebilenlerin daha 
mutlu vakit geçirdiği bir süreç yaşadık. Bir iç mimar 
olarak MAG Okurları’na bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
Bu zor karantina günlerinde hepimiz, evlerimizde daha önce hiç 
olmadığımız kadar çok zaman geçirmeye başladık. Ve sonunda 
evlerimizin günlük psikolojimizde çok büyük etki gösterdiğinin 
farkına vardık. Aslında bu dönemde yaptığımız bir sürü kişisel 
yatırımdan en değerlisinin ev için olması gerektiğini anladığımızı 
düşünüyorum. Sıcak bir ev ortamı yaratmak, gündelik hayatın 
stres ve endişesini azaltabilmemiz adına en büyük unsur. Sevgili 
MAG okurlarını çalışmadan arta kalan zamanlarında evlerine 
tatlı ve sıcak detaylar eklemeye davet ediyorum. Küçük bir 
minder, akşamları kahvenize eşlik edecek loş bir ışık veya evinizin 
kullanılmayan boş bir köşesinde açmayı bekleyen bir bitki bile 
evinizin aurasını hemen yükseltecektir. 
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Ev dekorasyon stilleri, çağın ve trendlerin değișmesiyle farklı görünümlere 
kavușarak modern bir çeșitlilik sunuyor. Klasik mobilyaların asla zamanı geçmiyor, 
fakat artık daha çok sade tasarımlar tercih ediliyor. Hayatlarımızın daha kompakt 

olmasından dolayı insanların daha sade bir șıklık arayıșları bașlamakta...

Modern Her Zaman 
Sade ve Lüks

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

dekorasyon

ünümüzde lüks mobilya markaları, evlerinize 
modernliği ve ferahlığı yayıyor. İtalyan tasarımı 
ve lüksü temsil eden markalar, kendisini elit 
hissetmek isteyenlere endamlı, estetik ve modern 
mobilyalar tasarlamakta...

Modern tasarım anlayışının yenilikçi ve bugünü 
yansıtan bir stile sahip olduğunu düşünsek bile aslında 
modern stil 1920’lerden başlayarak 1960’lara kadar uzanan 
kült bir dekorasyon anlayışıdır. Modern ve çağdaş stil aslında 
tam anlamıyla bugünü yansıtan, yenilikçi ve süregelen zaman 
içerisinde değişim gösteren bir anlayışı yansıtıyor. Modern 
dekorasyon anlayışı, çağdaş tasarım ile çoğu zaman aynı 
olduğu şeklinde yorumlanmakta. Bildiğiniz üzere modern 
tasarımın değişmeyen ve kendini koruyan bir tarzı vardır, 
ama son zamanlarda buna eklenen çağdaş stil kendini çağın 
trendlerine göre ayak uydurup modern tasarıma yardımcı 
oluyor. Her çağa ayak uyduran tasarımı ile yalın bir şıklık 
yakalamak isteyenlerin en çok tercih ettiği dekorasyon stilleri 
arasında öne çıkıyor. Dönemimizin yükselişe geçen dokularını, 
renklerini, stilini farklı bir duruş kazandırarak yorumluyor ve 
her zaman yenilikçi bir çizgide ilerliyor.
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Dekorasyonun en temel stillerinden olan modern tasarım; 
keskin hatları, nötr renklerin kullanımı, sade ve temiz bir 
çizgide oluşturulmuş dizayn ile kendini tanımlıyor. 

Modern stil ve çağdaş stilinin birleşimi, bugünü yansıtan 
yenilikçi ve süregelen moda anlayışı vardır. Modern 
yaşamın bir getirisi olarak yoğunluktan, fazlalıklardan 
ve stresten kaçınma arzusu ise minimal anlayışı ortaya 
çıkardı. Bu anlayış, evlerimizin dekorasyonlarına da 
yansıyarak fonksiyonellikle işlerimizi kolaylaştıran ama 
görünüm olarak az ve yorucu olmayan bir stilin doğmasını 
sağladı. Böylelikle evlerimiz hem modern hem de çağdaş 
stilin dokunuşları ile mükemmel bir ambiyans eşliğinde 
tasarlanmaktadır. 

dekorasyon

Modern yașamın bir 
getirisi olarak yoğunluktan, 

fazlalıklardan ve stresten 
kaçınma arzusu minimal 

anlayıșı ortaya çıkardı.
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ize kendinizden bahseder misiniz? 
Kimdir Orhan Ünsal?
1969 Gümüşhane doğumluyum. Yaklaşık kırk yıldır 
Ankara’da ikamet etmekteyim. Üniversite eğitimimi 
ekonomi üzerine tamamladım. Ailemiz dört kuşaktır 
inşaat sektörüyle iştigal etmektedir. Bu nedenle her 
zaman içinde bulunduğum inşaat sektörü benim de 

uzmanlaştığım alan oldu.  İnşaat sektöründeki projelerimin yanı 
sıra çocukluk hayalim olan pilotluk alanında da eğitimlerimi 
tamamlayarak 2014 yılında uçak pilotu oldum. Böylece inşaatın 
yanı sıra sivil havacılık alanında da projeler yürütmeye başladım. 

Kariyer yolculuğunuz nasıl şekillendi? 
Bu yolculuk süresince dönüm noktaları oldu mu?
Ankara’nın batı koridoru diye tabir ettiğimiz Eryaman ve 
Etimesgut bölgesinde yoğunlaşarak bu bölgenin ihtiyaç ve 
taleplerine uygun konut, ticari ve endüstriyel inşaat projeleri 
ürettik. Kariyer yolculuğumda ailemizin büyüğü abimin genç 
yaşta ani vefatıyla şirket içindeki görevlerim ve sorumluluklarım 
arttı. Süre gelen projelerimizi tamamlayıp bölgeye yeni değerler 
kazandırmak misyonunu devralıp, Ünsal Şirketler Grubu’na 
yeni bir ivme kazandırmaya çalıştım.  Bu süreçte hem çalışma 
sahamızı geliştirerek hem de inşaat sektörünün dönüşümlerini 
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İnșaat sektöründe 40. yılını geride bırakan ve yakın zamanda Meva Șehir ile 
Ankara’nın en donanımlı konut projelerinden birine imza atan Ünsal Group 

Yönetim Bașkanı Orhan Ünsal ile bir araya geldik…
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doğru okuyarak temalı konut projeleri üretmeye başladık. Sadece 
Eryaman ve Etimesgut aksında kalmayarak Ankara’nın pek çok 
farklı bölgesinde önemli projelere imza attık.

Türkiye’de inşaat sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İnşaat sektörü, ekonominin lider ve sürükleyici sektörlerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni inşaat sektörü 
ile diğer ekonomik sektörler arasındaki yakın ilişkidir. Daha 
açık bir ifadeyle, inşaat sektörü, diğer pek çok sektör tarafından 
üretilen ürün ve hizmetleri girdi olarak kullanmakta ve inşaat 
faaliyetinin nihai ürünü olan yapılar, farklı sektörlerin ürettiği 
ürün ve hizmetlerin bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dahası inşaat sektörünün önemli bir istihdam kaynağı olarak 
işlev gördüğü ve işsizliğin azaltılmasında etkili olduğu da kabul 
edilmektedir. Bu nedenle ekonomik ve insani işlevi son derece 
önemli olan bir sektördür. Ben, yaptığım projelerin ürettiği 
ekonomik değer kadar projelerimde yaşayan insanların hayatlarına 
kattığımız değeri de çok önemsiyorum. Pek çok insanın hayatına 
dokunarak yaşamlarını mutlulukla geçirebileceği konutlar 
üretmek manevi açıdan da oldukça kıymetli bir durum.

Yapımını gerçekleştirdiğiniz Ankara’nın en büyük 
temalı konut projesi Meva Şehir’den bahseder 
misiniz?
Meva Şehir bizim kırk yıldır hayalini kurduğumuz bir proje ve bu 
hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyada 
da ilk 10’a girebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje 
tamamen bir şehir konseptinde tasarlandı. Meva Şehir’de 1.800 
konut bulunuyor ve neredeyse bir ilçe büyüklüğünde diyebiliriz. 
8.000 civarında bir nüfus yaşaması bekleniyor. Daire konsepti, 
konumu, konforu, sosyal alanları ve ticari üniteleriyle yaşayanların 
bütün isteklerine cevap verebilecek bir proje hazırladık. Meva Şehir 
7.000 m2 biyolojik göleti ve 300.000 m2 yeşil alanıyla Ankara’ya 
adeta tatil kasabası tadında bir yaşam getiriyor. Cazip ödeme 
planlarımızla da ulaşılabilir bir fiyat politikası sunuyoruz. Bu 
nedenle yoğun bir talep ile yüksek bir satış başarısı yakaladık. 

Devam etmekte olan bir diğer projeniz Nexus Tower 
hakkında bilgi verir misiniz?
Nexus Tower, Ankara’nın hızla gelişen Eskişehir Yolu’nda 
çağımızın modern dokusu ve çizgisini yansıtan, estetik açıdan 
son derece iddialı toplamda 37 kattan oluşan bir projedir. Cazip 
lokasyonu ve estetik mimarisiyle yatırımcısına kazancın yanı 
sıra prestij de sağlayacak bir projedir. Nexus Tower’ı bir otel projesi 
olarak da değerlendirmeyi düşünmekteyiz. 

Müteahhit kimliğiniz kadar pilot kimliğinizle de 
ön plandasınız. Sivil havacılık tutkunuz nasıl başladı?
Esasen pilotluk benim çocukluk hayalimdi. Bu hayali 45 yaşımda 
gerçekleştirmek kısmet oldu. Türkiye sivil havacılık sektörü son 
yıllarda baş döndürücü bir hızla büyüyor. Daha düne kadar iki 
elin parmaklarını geçmeyen havalimanından, bugün tüm ülkeye 
yayılmış 55 havalimanına ulaştık. Ayrıca yeni açılan sivil havacılık 
merkezleri ve hava parklarıyla bu sektöre yeni bir dinamizm 
geldi. Tabii sayı olarak henüz oldukça yetersiz kalıyor. Bu ihtiyaca 
istinaden Ankara Polatlı’da bir sivil havacılık merkezi kurmak için 
çalışmalara başladım. Uçmak çok güzel bir duygu, iş stresinden 
uzaklaşıp insanın kendisini çok özgür hissedebildiği bir uğraş. 
İlerleyen dönemlerde de inşaat sektörü kadar sivil havacılık 
sektöründeki faaliyetlerimizle bu sektöre de katma değer üretmeyi 
hedefliyoruz. 
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Bodrum Yalıkavak’ta yer alan D’Plaj Evleri ve D’Plaj 
Rezidans ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor. Projenin 
detaylarını ve sunduğu imkanları D’Plaj Yönetim Kurulu 

Üyesi Didar Avcı anlatıyor.

Hayallerinizdeki Tatil İçin

röportaj

DİDAR AVCI  



Yatırımın her zaman değer 
kazanacağı konumu, inșaat 

kalitesi, sosyal yașama verdiği 
değer ve yatırımlarla D’Plaj 

Evleri popülaritesini her sezon 
arttırmaktadır.

’Plaj Evleri’ni ve D’Plaj Rezidans’ı anlatabilir 
misiniz? 
D’Plaj projemiz henüz bir hayal aşamasında iken, bir 
tatil nasıl daha konforlu, huzurlu ve kaliteli olabilir, 
sorusu üzerine odaklandık ve hayallerimizi gerçeğe 
dönüştürdük. Projemizin, denize tam anlamıyla sıfır 
mesafede oluşu, her yaş grubuna ve ihtiyaca hizmet veren 

dünyaca ünlü işletmelerin aynı çatı altında faaliyet gösteriyor olması; 
ev sahibi olmak isteyen ve tatilini Bodrum’da muhteşem bir koyda 
geçirmek isteyen misafirlerimizin bizi tercih etmesinin sebebidir.

Projemizde Aile bireylerinin her birine huzurlu ve mutlu bir tatil 
deneyimi yaşatabilmek adına elit bir hizmet anlayışı oluşturduk. Her 
yaş ve karaktere uygun olanak ve aktivitelerle anlar yaşatmıyor, anlar 
yaratıyoruz.

D’Plaj Evleri hayata geçmiş 53 tane satılık daire, bu yaz misafirlerine 
kapılarını açacak olan 35 tane kiralık rezidans daire ve ticari 
işletmelerden oluşmaktadır. Rezidans dairelerimiz, tüm aile 
üyelerinin konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Dairelerimiz, 
misafirlerimizin sadece valizlerini alıp gelebileceği konfor ve 
detaylara önem verilerek dizayn edilmiştir. Kiralanan rezidans 
evlerimizde haftalık, aylık ve sezonluk kiralama seçeneklerimiz 
mevcuttur.

D’Plaj’ın dizaynı ve mekanı benzersiz kılan lokasyonu 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Projemizin bulunduğu Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Tilkicik 
koyu, artık sadece Türkiye’nin en kıymetli koylarından biri değil, 
aynı zamanda bir dünya markası olma yolunda ilerlemektedir. 
Değerli lokasyon, Bodrum’da nadir bulunan  geniş kum plaj ve mavi 
bayraklı mavinin en güzel halini sunan tertemiz deniz, imzamızı 
atacağımız bir proje için çok uygundu. Zaten ne kadar doğru bir 
karar verdiğimizi 2019 yılı yazında projemizde yaşam başladığında 
projemizi sahiplenen ev sahiplerinden ve projemizde misafirimiz 
olan kiracılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlerle anlamıştık.

D’Plaj projesi her şeyin düşünüldüğü bir kompleksten 
oluşuyor. Burada hizmet veren işletmeler bahsedebilir 
misiniz?
D’Plaj Evleri projesinde ailede yaşayan tüm bireyler için, en konforlu 
tatil nasıl olur, diye düşünerek evlerimizi ve ticari alanlarımızı 
düzenledik. Projemizde evlerin ve rezidansların hemen önünde olan 
kendine ait özel kum plajı eşsiz güzelliği ile misafirlerimizin gün 
boyu deniz keyfi yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. 

My Gym Spor ve Eğlence Merkezi, Bodrum’da çocukların yaz 
aylarında kaliteli zaman geçirmesi için sezonluk yaz okulları 
kayıtları alabilmekte veya saatlik, günlük seçenekleriyle eğlenceli 
aktiviteler sunabilmektedir. Yaz boyu gece ve gündüz yaptığı 
partilerle hem D’Plaj projesinde yaşayanların hem de dışarıdan gelen 
çocukların vazgeçilmezi olmuştur.

Hem ailece hem de arkadaşlarınızla D Plaj Evleri’nde güzel yemek 
yiyip keyifli vakit geçirebileceğiniz zaman zaman popüler  DJ 
performansları eşliğinde eğlenebileceğiniz  dünya markası Villa 
Azur Beach & Restaurant sezon boyunca yanı başımızda hizmet 
verecektir. 

D’Plaj Private Training Studio’da kendi özel programlarını 
yapabilecekleri spor hocalarımızla yazı çok daha sağlıklı 
geçirebilecekler.

D

D’Plaj Angel Kuaför’de saç ve cilt bakımınız için her şey 
düşünülerek güzelliğe önem veren tüm aile fertleri için 
hazırlanmıştır.

Alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için D Concept Store, hem 
dünya markalarını hem de konsept Türk tasarımcıların giyim ve 
aksesuarlarını projemizle buluşturacaktır.

D’Plaj Projesi, tatil ve yatırım planları yapanlar için 
ne gibi fırsatlar ve nasıl bir deneyim vadediyor?
Prestijli dünya turizm markalarının tercih ettiği Yalıkavak 
Tilkicik Koyu’nda bulunan projeler, gerek kira getirisi gerekse de 
gayrimenkulün değerinin sürekli artış göstermesi sebebiyle tercih 
ve talep edilmektedir. Yatırımın her zaman değer kazanacağı 
konumu, inşaat kalitesi, sosyal yaşama verdiği değer ve 
yatırımlarla D’Plaj Evleri popülaritesini her sezon arttırmaktadır.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine dair 
D’Plaj’da ne gibi önlemler alındı?
Bu yaz ilk misafirlerini ağırlayacak olan D’Plaj rezidansta 
sağlıklı bir tatil geçirilmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Tesis 
içerisindeki tüm alanlarda el dezenfektanı bulunduruyoruz. 
Tüm ekibimiz için maske zorunluluğu getirdik. Odalarımızı 
sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Tesise girecek olan herkesin 
ateşini ölçüyoruz. Ateşinin olması durumunda ise en yakın sağlık 
birimine yönlendiriyoruz. Tüm genel kullanım alanlarını sosyal 
mesafe planına uygun olarak düzenledik. Tecrübeli ekibimize, 
özel hijyen eğitimi verdik. Rezidans dairelerimiz gibi diğer tüm 
alanlarımızı da misafirlerimizin hijyeni ve rahatı için düzenli 
aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Şezlong mesafesine dikkat edip, 
ıslak alan bölümlerini hijyen kurallarına uygun olarak yeniden 
düzenledik. 



Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda denize sıfır rezidans dairelerden oluşan 
D Plaj içerisinde yer alan Villa Azur Restaurant & Beach Club’ın 
bohem ve konforlu tasarımı Mimar Abdullah Burnaz imzası taşıyor. 
Gündüzleri beach club, akşamları ise restoran olarak hizmet veren 
mekanın açılışına cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. 

Villa Azur 
Bodrum’da
Miami gece hayatında hem lezzeti hem 
de sunduğu atmosferle ayrıcalıklı bir 
deneyim yaşatan Villa Azur Restaurant 
& Beach Club, Metin Şen’in Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Group 
güvencesiyle Bodrum’da da açıldı.
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Türk basketbolunu NBA’de uzun yıllar bașarıyla temsil eden eski milli basketbolcu 
Mehmet Okur ve zarif eși Yeliz Okur ile ilk günkü tutkuyla sürdürdükleri ilișkileri, 

çocuklarıyla birlikte huzurlu yașamları, vazgeçilmezleri olan spor ve 
gelecek planları üzerine MAG Okurları için çok samimi bir röportaj gerçekleștirdik.
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yani okul dönemini San Diego’da geçirdiğimiz için yoğun yaşıyoruz. 
Zamanımızın büyük bir kısmını spor alıyor. Antrenman, turnuva, 
seyahat derken günlerin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ben geri kalan 
zamanımın çoğunu Mert ile geçiriyorum. Haftada sadece üç gün 
okulu var.

Yazlarımızı Türkiye’de geçiriyoruz. Genellikle okullar kapanmadan 
bir hafta önce gidip, açılmadan birkaç gün önce dönüyoruz. Yani üç 
ayı dolu dolu orada geçirmeye çalışıyoruz. Çocukların bizim kendi 
kültürümüzü de almaları bizim için önemli. Biz de, çocuklar da yaz 
tatillerini iple çekiyoruz. Ailelerimiz ve yakınlarımız orada olduğu 
için en çok onların özlemini yaşıyoruz, ama güzelim İstanbul Boğazı 
ve yöresel yemeklerimiz de benim en çok özlediklerim arasında...
Mehmet Okur: Evet uzun zaman oldu, Amerika’da... Benim için on 
sekiz, eşim için ise on altı yıl! Hayat güzel gidiyor. Bildiğiniz gibi üç 
çocuğumuz var. Onların spor aktiviteleri, okulları, maç tempoları 
derken her haftamız çok aktif geçiyor.

Çocukların doğum yeri olan Utah eyaleti ve Jazz Kulübü onların 
hayatında her zaman özel bir yerde olduğu için yılda bir ya da iki kez 
Utah’a gitmeye çalışıyoruz. Geriye kalan zamanı da sahile giderek, 
yürüyüşler yaparak, sinemaya giderek değerlendirmeye çalışıyoruz.

Türkiye’de en çok özlediklerimiz tabii ki ailelerimiz ve arkadaş 
çevremiz. Her yaz Türkiye’ye gelmeye çalışıyoruz. Bu sene maalesef 
koronavirüs salgını nedeniyle gelmeye fırsat bulamadık. 

n altı yıldır güzel bir birlikteliğiniz 
var. Mutlu evliliğin sırrı sizce nedir?
Yeliz Okur: Her ailede olduğu gibi, bizde de 
anlaşmaya varamadığımız ya da tartıştığımız 
durumlar yaşanabiliyor; ama bizim 
başarabildiğimiz en iyi şeyin her seferinde bir 

tarafın alttan alabilmesi olduğunu düşünüyorum. Mehmet 
kötü bir gün geçirdiğinde ben, ben kötü bir gün geçirdiğimde 
Mehmet durumu kontrol altına alıyor. Saygı, sevgi, anlayış 
ve hoşgörü evliliğin temel taşlarıdır. Bunlardan biri eksilirse 
evlilikler çatırdar. Bu temel taşları koruyup sağlam tuttuğumuz 
sürece sağlıklı bir evliliğe sahip olabileceğimizi düşünüyorum. 
Tabi bu iki taraflı olmak zorunda. Aksi takdirde tek bir kişinin 
çabasıyla yerine getirilen bu değerler kişiyi yıpratabilir, yorabilir 
ve mutsuz kılar.
Mehmet Okur: Tabii ki geçen on altı sene içerisinde 
tartışmalarımız, fikir ayrılıklarımız olduğu zamanlarımız da 
oldu. Fakat bu süreç içerisinde ben ve eşim karşılıklı olarak saygı 
sınırlarını korumaya özen gösterdik. Zaten uzun vadeli ilişkileri 
ve evlilikleri saygı, ayakta tutuyor. Bu durum bizim evliliğimiz 
için de geçerli. 

Uzun yıllardır Amerika’da yaşıyorsunuz. Hayatınız 
nasıl geçiyor? Türkiye’de en çok neleri özlediniz?  
Yeliz Okur:  Çocuklar küçükken programsız ve esnek yaşıyorduk, 
fakat şimdi daha programlı hareket etmek durumundayız. Kışı, 

Biz de, çocuklar da 
Türkiye’de geçirdiğimiz 

yaz tatillerini iple çekiyoruz.

O
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Çabamız mükemmel değil,
iyi insanlar yetiştirmek üzerine.

Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor... 
Amerika’da durumlar nasıl? 
Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mehmet Okur: Evet, maalesef dünya bir sınavdan geçiyor.
Bizim bulunduğumuz Kaliforniya eyaleti de büyük bir eyalet 
olduğu için maalesef vaka sayıları ilk dönemlerde çok yüksekti. 
Ancak insanların da artık buna göre tedbirler almaya başlamaları 
neticesinde rakamların belirgin olarak düşüşe geçtiğini görmeye 
başladık.

Biz izole yaşamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölge de buna 
müsait. Elimizden geldiği kadar bu konuda kendimizi geliştirmeye 
çalışıyoruz ve tedbirleri elden bırakmıyoruz. 
Yeliz Okur: Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde 
yapmamız gereken en önemli şeyin sakin olup kurallara uymamız 
gerektiği olduğunu düşünüyorum. Dışarı çıkmak zorunda 
olduğumuz durumlar haricinde alışveriş yerlerini, marketleri, 
mağazaları, toplu alanları vb. yerleri gereksiz yere meşgul 
etmemeye özen gösteriyoruz.

Yazın gelmesiyle birlikte Amerika’da vaka sayıları hızla arttı. Tabi 
burada yaşanan protestolar da vakaların çoğalmasında önemli 
bir etken oldu. Önümüzdeki akademik yıl için okulların durumu 
ise hala belirsizliğini koruyor. Sonbahar ve kış dönemi için biraz 
endişeliyim. Grip sezonunun başlamasıyla vaka sayılarının 
artmasından endişe duyuyorum.

Örnek bir ailesiniz. Çocuklarınız ile kurduğunuz 
iletişimde en çok dikkat ettiğiniz yönler neler?
Yeliz Okur: Çabamız mükemmel değil, iyi insanlar yetiştirmek 
üzerine. Söz vermenin ve saygının önemini kavramalarını; her ne 
olursa olsun, korkuları endişeleri ne kadar büyük olursa olsun yalana 
başvurmamaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok 
önemli. Bunun dışında birebir zaman geçirmeye, elimden geldiğince 
sorunlarını dinlemeye ve heyecanlarını paylaşmak için yanlarında 
olmaya çalışıyorum. 
Mehmet Okur: Öncelikle düşünceleriniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz 
gibi bu jenerasyon bizim jenerasyondan biraz farklı. Ben bir baba olarak, 
onlara okulun ve sporun hayatları için ne kadar önemli olduğunu 
aşılamaya çalışıyorum. Evde bazı kurallarımız var, bunlara bağlı 
kalmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki onlarla sürekli olarak vakit geçirmeye 
çalışıyoruz. 

Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Yeliz Okur: Evet, kesinlikle! Dönüp güzel Ege’ye yerleşmeyi düşünüyoruz. 
Mehmet Okur: Tabii ki Türkiye dönmek istiyoruz, ama bu ne zaman olur, 
henüz belli değil. 

Boş zamanlarınızda ailece yapmaktan en çok 
hoşlandığınız aktiviteler neler?
Mehmet Okur: Çocukların okulları, spor aktiviteleri derken yoğun bir 
hafta geçiriyoruz. Geriye kalan vakitlerde ise ailecek yürüyüş yapmayı, 
sahile gitmeyi ve sinema izlemeyi seviyoruz.
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En zor dönemlerde bizi motive 
eden şey, sağlığımızın yerinde 

olması ve üç tane pırlanta gibi 
çocuğumuzun olması.

Yeliz Okur: Daha önce de dediğim gibi hepimizin evde olduğu 
zamanları bulmak zor oluyor. Bir hafta sonu kahvaltısı ya da ailece 
yürüyüş için zaman ayırabiliyorsak mutlu oluyoruz. Çocukların 
zaman geçirebileceği çok güzel çocuk müzeleri var. Zaman buldukça 
Mert ile oraya gitmeyi seviyoruz. En çok sevdiğimiz aktivitelerden bir 
tanesi de trambolin parkına gitmek.

Ailemin benimle birlikte yapmaktan en çok hoşlandığı şeylerden 
bir tanesi de seramik boyama. Bunun yanında diğer el becerilerinde 
de oldukça keyif aldığımızı söyleyebilirim. Önce yapacağımız şeyi 
belirleyip malzemeleri temin ediyoruz. Sonra birlikte projemizi 
gerçekleştiriyoruz.

En son yaptıklarımızın arasında bardak altlığı, kalıp kullanarak 
yaptığımız reçine anahtarlık ve resimli bardak var. Mesela bunların 
birinde çıktısını aldığımız resimleri kahve kupasına yapıştırıp üzerine 
reçine kaplama yaptık. Zaman zaman yaptıklarımızı sosyal medya 
hesabımdan da paylaşmaya çalışıyorum...

Birbirinizi birkaç kelime ile anlatacak olsanız neler 
söylerdiniz?
Yeliz Okur: Mehmet; çocuklarına ve ailesine değer veren, işine tutkuyla 
bağlı, evcimen, çabuk sinirlenip çabuk yumuşayan, dürüst, doğru 
bildiklerinin koşulsuz-çıkarsız arkasında duran bir kişiliğe sahip. 
Mehmet Okur: Yeliz duygusal, şefkatli, sevdiklerine değer veren; ama 
biraz da kontrolü seven birisi. Fakat benim için en önemlisi çok iyi bir 
anne ve eş olması. 

Kendinizi eleştiriyor musunuz? 
En sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir?
Yeliz Okur: Evet. Sanırım bu biraz da burcumun getirdiği bir 
özellik. Terazi denge burcudur, ama kendi içerisinde dengeyi 
kurmakta biraz zorlanır.

Verdiğim kararları zaman zaman kendi içimde sorgularım. Biraz 
fazla duygusal bir yapıya sahip olmam da sevmediğim diğer bir 
özelliğim. 

Kendime kızdığım, eleştirdiğim ya da duygularımı yoğun 
yaşadığım dönemlerde kendimi sahil kıyısında bulurum ya da bir 
kişisel gelişim kitabına tutunurum. 
Mehmet Okur: Tabii ki kendimizi eleştiriyoruz ve bu konularda 
kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çok çabuk parlar ve çabuk 
söner benim ateşim. Bazen bu kalp kırıcı olabiliyor. Sevmediğim 
diğer özelliğim ise sabırsız olmam.

Çocuklarınızın kariyer planlamalarında onları nasıl 
yönlendiriyorsunuz?
Yeliz Okur: Onların önlerinde alternatif yollar oluşturmaya 
çalışıyoruz. Böylece sevdikleri, istedikleri, hayal ettikleri 
geleceklerini bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Ebeveynleri olarak bizim önceliklerimiz; öğrenimlerini 
tamamlamaları ve okul hayatları boyunca herhangi bir spor 
dalının içerisinde yer almaları. Biz spor disiplininin, hayatları 
içerisinde alışkanlık haline gelmesini istiyoruz.



Mehmet Okur: Tabii ki öncelik; eğitimleri... Daha sonra ise spor hayatı 
içerisinde olmaları... Yiğit ve Melisa birden fazla spor yapıyor. Mert 
henüz başlamadı, bu sene başlamasını planlıyoruz. Gönlümden 
geçen tabii ki basketbol oynamaları, fakat biz bütün sporları 
yapmalarını istiyoruz. Belki de yeteneklerini farklı sporlarda 
keşfedecekler. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar farklı sporlara 
yönlendirmeye çalışıyoruz.

En zorlandığınız anlarda sizi motive eden şeyler 
nelerdir?
Yeliz Okur: Her ne kadar uzun bir dönem uzak kalmış olsam 
da, pilates yapmak ya da doğa veya okyanus ile iç içe olan farklı 
yürüyüş parkurlarında yürümek iyi gelir. 

Mehmet Okur: En zor dönemlerde bizi motive eden şey, sağlığımızın 
yerinde olması ve üç tane pırlanta gibi çocuğumuzun olması. 
Günümüz ne kadar kötü geçerse geçsin sonunda her zaman 
birbirimize bunu hatırlatıyoruz.

Mehmet Bey, basketbolda birçok başarıya imza 
attınız? Şimdi neler yapıyorsunuz?
Uzun ve yoğun basketbol kariyerimden sonra iki sene Utah Jazz’da 
ve iki sene Phoenix Suns’da koçluk yaptım. Şu anda da, zaman 
buldukça, genç basketbolcu kardeşlerime hem Türkiye’de hem de 
Amerika’da birebir idmanlar yaptırıyorum. Çalışmayı, basketbolu 
seviyorum. Gerek fiziksel gerekse mental gelişimleri için onlara 
yardımcı olmaya çalışıyorum.

Peki, basketbol okulu açmayı düşünüyor musunuz?
Geçtiğimiz yaz ve bu yaz dönemleri için basketbol okulları projem 
vardı. Fakat COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştiremedik. 
İnşallah önümüzdeki yaz bunu gerçekleştireceğim.

Mehmet Bey, kariyerinizin dönüm noktası 
diyebileceğiniz an nedir? En unutamadığınız anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
Sanırım, basketbol kariyerimdeki en büyük dönüm noktası 
2004 yılında Detroit Pistons’tan Utah Jazz’a gelerek altı yıllık bir 
sözleşmeye imza atmam oldu. Hem Jerry Sloan gibi NBA’in efsane 
koçlarından birisi ile çalışma fırsatım oldu hem de ilk beşte başlayıp 
uzun süreler oyunda kalmamın kapıları açılmıştı.

20 yıllık basketbol kariyerim boyunca birçok anım oldu. Bunlardan 
biri; idmandan sonra o dönemki menajerimiz Kevin O’Connor’ın 
beni arayıp All-Star seçildiğimi söylemesiydi, diğeri ise ikinci 
yılımda attığım kritik basketlerden sonra bana yeni lakap 
takılması: Money Man. Utah’taki çoğu insan beni hala Money Man 
olarak hatırlıyor. 

Yeliz Hanım, hayranlıkla takip ediliyorsunuz. 
Kalabalık bir aile ve sorumluluklar... Tüm bu 
süreçleri nasıl yönetiyorsunuz?
Çocuklar için bir yardım desteği almıyoruz. Bu süreçleri Mehmet 
ile ikimiz birlikte yönetiyoruz. Mümkün olduğunca kendimiz 
ilgilenmeyi ve birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. 

En büyük hedefi m uzun yıllar 
koçluk yapmak. Öğretmeyi, gençlere 
katkı sağlamayı, basketbolu ve 
yaşattığı tempoyu seviyorum.
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Avrupa ve Türkiye de 
koçluk hedefl erimin içerisinde, 

ancak en büyük hayalim bir gün 
NBA’de koçluk yapabilmek.

Hatta bir keresinde oğlumla pedikür salonunda bir resim 
paylaştığım için kaba bir eleştiriye maruz kalmış, biraz 
üzülmüştüm. Amerika’daki birçok aile gelir seviyesine bağlı 
olmaksızın bunu tercih ediyor. Çok zorda kaldığımız dönemlerde 
de çocuk bakıcısı ya da “carpool” denilen yönteme başvuruyoruz.

Kış aylarımız oldukça yoğun geçiyor. Her şeyi programlı 
yaşıyoruz. Yaptıkları okul sonrası aktivitelere göre bu programlar 
sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde yenileniyor. Mert’in 
okulda olmadığı günlerde de sabahları kendime vakit ayırmaya 
çalışıyorum.  

Bu yoğun tempoda aynı zamanda her zaman 
bakımlısınız. Bakım ritüelleriniz nelerdir?
Ben daima sadelikten yana olan birisiyim. Kendimde 
aşırı belirgin değişiklikler yapmayı pek tercih etmem. Saç 
bakımlarımda sülfat, paraben ve silikon içermeyen ürünleri 
tercih etmeye çalışıyorum.
Cilt için ise ayda bir düzenli olarak silkpeel yaptırıyorum. Bunun 
dışında düzenli olarak Retinol ve C vitamini maskelerini evde 
yüzüme uyguluyorum.

Günlük bakımda ise sabah güneş koruyucu, Hyaluronic Acid 
Serum ve nemlendirici kullanıyorum. Akşam ise C vitamini, 
nemlendirici ve Retinol düzenli kullanmaya özen gösterdiğim 
ürünler. 

Yeliz Hanım hayatta tahammül edemediğiniz şey nedir?
Hayatta tahammül edemediğim üç şey var: saygısızlık, yalan ve 
verilen sözün tutulmaması. 

Gelecek planlarınız nelerdir?
Yeliz Okur:  Mehmet, koçluk kariyerine devam etmek istediği için 
farklı şehirlerde ya da ülkelerde yaşamak durumunda kalabiliriz, ama 
Ege’de hayatımızı oturtmak en büyük arzumuz.
Kendim için en çok arzuladığım şey ise hayata gözlerimi yummadan 
geriye bir şeyler bırakabilmek. Çevreye ve doğaya katkı sağlayabilecek 
adımlar atmak istiyorum. Bununla ilgili aklımda birkaç proje var. 
Umarım bir gün hayata geçirebilirim. 
Mehmet Okur: Uzun yıllar koçluk yapmak istiyorum. En büyük 
hedefim bu. Öğretmeyi, gençlere katkı sağlamayı, basketbolu ve 
yaşattığı tempoyu seviyorum.

Avrupa ve Türkiye de koçluk hedeflerimin içerisinde, ancak en büyük 
hayalim bir gün NBA’de koçluk yapabilmek...

Gerçekleşmesini en çok istediğiniz hayaliniz nedir?
Mehmet Okur: NBA’de “Head Coach” olmak.
Yeliz Okur: Az önce belirttiğim projemi gerçekleştirebilmek. 

Bir süper kahraman olsanız hangisi olurdunuz?
Yeliz Okur: Jean Grey (X-Men). 
Mehmet Okur: Superman.  







Yaz geldi, havalar sıcacık, 
tatile özlem de başladı...

Sevilen influencerlar sezona 
dair tatil rotalarını, hayallerini, 

en çok keyif aldıklarını ve 
vazgeçilmezlerini anlattılar...

Tatil
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Blogger Beril Bayındır’ın tatil hayali huzurlu, dinlendiği ve 
gülümseyerek hatırlayacağı anılar biriktirebilmek...

tatil

146 magdergi.com.tr



Blogger Beril Bayındır’ın tatil hayali huzurlu, dinlendiği ve 
gülümseyerek hatırlayacağı anılar biriktirebilmek...

tatil

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Bir İzmirli olarak, kış boyunca, yaz mevsiminin 
gelmesini heyecanla bekliyorum. Güneşin üzerimdeki 
pozitif etkisi çok yüksek. Normal şartlarda, yeni yerler 
keşfedebileceğim tatil planları yapmayı tercih ederim. 
Fakat hem tüm dünyayı etkisi altına pandemi dönemi, 
hem de taşınma sürecim sebebiyle sadece Alaçatı’daki 
yazlığımıza ve yine Alaçatı’da yer alan Bernadet Hotel’e 

gitmeyi planlıyorum.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Yedi sene önce, New York’ta bir otelin asansöründe, çok sevdiğim 
aktris Anne Hathaway ile karşılaşmıştım. Her zaman göründüğünden 
farklı bir imajı vardı; saçları kısa ve sarıydı, o nedenle tanımakta 
zorlanmıştım. O olduğundan emin olduktan sonra fotoğraf çektirmek 
istediğimde, kibarca bu imajın Met Gala için özel olduğunu ve fotoğraf 
çektiremeyeceğini söylemişti. Ayrıca bu imaj değişikliği sürprizini de 
kimseyle paylaşmamamı rica etmişti. Benim için gerçekten unutulmaz 
bir anıdır. 

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Çalışan bir anne olduğum için çok planlı yaşamamı gerektiren bir hayat 
tarzım var. O yüzden benim için tatil, spontane kararlar alabildiğim 
bir özgürlük alanı. Benim tatil hayalim; huzurlu, dinlendiğim ve 
gülümseyerek hatırlayacağım anılar biriktirebilmek...

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Türkiye’de D Maris ve Club Marvy; dünyada ise Toskana’da bulunan II 
Borro, Floransa’da Arno Nehri kenarında yer alan Hotel Lungarno ve 
yine Floransa’da Tornabuoni Hotel en sevdiğim tatil destinasyonlarıdır.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Nefes İstanbul ve Maison Aisha’nın kimonoları, her yaz favorim olan 
Shiseido’nun güneş koruyucuları, Müge by New York un aksesuarları, 
Haremlique’in desenlerine bayıldığım plaj çantaları, Saint Laurent’in 
her sezon dayanamayıp yeni bir rengini aldığım Tribute Mules model 
terlikleri favorilerim arasında.  

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Oğlum, benim en sevdiğim tatil arkadaşım. Bahsettiğim gibi, kış 
döneminde oldukça yoğun çalıştığım için, anne-oğul geçirebildiğimiz en 
kaliteli zamanı da tatillerde yakalayabildiğimize inanıyorum, bu sebeple 
de fırsat buldukça sık sık onunla tatil yapmaya çalışıyorum. Bununla 
beraber kız kardeşim ve en yakın arkadaşlarımla da tatil yapmayı çok 
seviyorum.   

B

Benim en sevdiğim tatil 
arkadașım oğlum.



Kubilay Sakarya
Mimari Tasarımcı ve Infl uencer Kubilay Sakarya’nın tatil unutulmazları için 

değișmez mekan Mikonos...

tatil

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Bu yaz işlerim sebebiyle sık sık Bodrum’da olacağım. 
O sebeple vaktimin çoğu Bodrum’da geçecek. Ağustos 
ayında bir Çeşme planı da yapmayı düşünüyorum. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Mikonos’ta geçirdiğim tatillerin yeri bende hep farklı. Kendimi 
dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar özgür hissetmiyorum. 
Arkadaşlarımla Galleriaki’de güneşi batırıp bir günün daha bitişini 
alkışlarla kutladığımız anları hiç unutamam.

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Pandemi sonrası New York ve Los Angeles’taki arkadaşlarımı ziyaret 
etmeyi çok istiyorum. Uzak Doğu’da ruhsal bir yolculuğa çıkacağım, 
uzun ve mistik bir tatil planı da beni cezbediyor. 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Türkiye’de Bodrum, Alaçatı ve Kaş’ı çok seviyorum. Dünyadaki 
favorilerim ise Cote D’azur bölgesi, Nice, Monako; ayrıca Portofino ve 
Mikonos. 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Birkenstock terliklerim, keten kumaştan takımlarım, Bluemint mayom 
ve Hemington Polo trikolarım valizimin vazgeçilmezleri. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Ailemle tatil yapmayı çok seviyorum. Bunun yanı sıra çok yakın 
arkadaşım olan influencer dostlarım Fulya Sezen ve Tuna Mert en 
sevdiğim tatil arkadaşlarım diyebilirim. 

B

Uzak Doğu’da ruhsal bir 
yolculuğa çıkacağım, 

uzun ve mistik bir tatil planı 
beni cezbediyor.
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u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Bu yaz işlerim sebebiyle sık sık Bodrum’da olacağım. 
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Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Birkenstock terliklerim, keten kumaştan takımlarım, Bluemint mayom 
ve Hemington Polo trikolarım valizimin vazgeçilmezleri. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Ailemle tatil yapmayı çok seviyorum. Bunun yanı sıra çok yakın 
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Uzak Doğu’da ruhsal bir 
yolculuğa çıkacağım, 

uzun ve mistik bir tatil planı 
beni cezbediyor.



umit Karalar Gokmen
Infl uencer ve Fotoğrafçı Ümit Karalar Gökmen tatil favorilerinden olan Kaș’ı 

“Türkiye’de denizin ve yeșilin en güzel bulușması” olarak nitelendiriyor...

tatil

u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Pandemi sürecinden sonra sakin hayatlar yaşamaya çok 
fazla alıştık. Kısa bir Bodrum tatili gerçekleştirdim, ancak 
ilk fırsatta kendimi sakin yerlere atmak istiyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil 
yerleri...
Kaş ve Kalkan benim vazgeçilmezim haline geldi. Ünlü tarihçi Heredot 
Kaş için şöyle demiş: “Yıldızların dünyaya en yakın gözüktüğü yer.” 
Buna ekleme yapacak olursam benim için de Türkiye’de denizin ve 
yeşilin en güzel buluşması...

Dünyada ise henüz gitmemiş olsam da listemde bulunan Navagio, 
Zakintos, Yunanistan var. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Tatil ve işi birleştirdiğimiz, fotoğraf çekimi yaptığım, tüm dünyanın en 
güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı’ndaki gün batımını, 
asla unutmuyorum. Adeta saklı kalmış bir cennet niteliğinde...

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Temiz deniz, keyifli sohbetler, dingin ve lezzetli akşam yemekleri...

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Favori değil de olmazsa olmazlarım; beyaz keten gömlek, siyah bikini, 
en rahat terliklerim, analog fotoğraf makinem.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Eşim, köpeğim ve dostlarım. 

B

Tatil hayalim; temiz deniz, 
keyifl i sohbetler, dingin ve 
lezzetli akșam yemekleri...
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u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Pandemi sürecinden sonra sakin hayatlar yaşamaya çok 
fazla alıştık. Kısa bir Bodrum tatili gerçekleştirdim, ancak 
ilk fırsatta kendimi sakin yerlere atmak istiyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil 
yerleri...
Kaş ve Kalkan benim vazgeçilmezim haline geldi. Ünlü tarihçi Heredot 
Kaş için şöyle demiş: “Yıldızların dünyaya en yakın gözüktüğü yer.” 
Buna ekleme yapacak olursam benim için de Türkiye’de denizin ve 
yeşilin en güzel buluşması...

Dünyada ise henüz gitmemiş olsam da listemde bulunan Navagio, 
Zakintos, Yunanistan var. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Tatil ve işi birleştirdiğimiz, fotoğraf çekimi yaptığım, tüm dünyanın en 
güzel plajlarından biri olarak bilinen Patara Plajı’ndaki gün batımını, 
asla unutmuyorum. Adeta saklı kalmış bir cennet niteliğinde...

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Temiz deniz, keyifli sohbetler, dingin ve lezzetli akşam yemekleri...

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Favori değil de olmazsa olmazlarım; beyaz keten gömlek, siyah bikini, 
en rahat terliklerim, analog fotoğraf makinem.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Eşim, köpeğim ve dostlarım. 

B

Tatil hayalim; temiz deniz, 
keyifl i sohbetler, dingin ve 
lezzetli akșam yemekleri...
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Zeynep Gocturk
Rene Clinic & Beauty’nin Müdürü, Blogger Zeynep Göçtürk’ün 

en keyifl i tatillerinde yanında hep annesi varmıș...

tatil



u yaz için tatil planlarınız nelerdir?
Bu yaz tatil planlarım oldukça renkliydi, ama maalesef 
pandemi sürecinden dolayı hepsini ertelememiz gerekti. 
Sağlık olsun... Her şeyden önemlisi sağlığımızı korumak. 
Şimdilerde Kuşadası’ndaki yazlığımıza geldim. Ailemle 
vakit geçirmek, yazlık arkadaşlarımı görmek; bana en iyi 
gelen şey oldu. İlerleyen aylarda ıssız, sakin lokasyonlarda 

kamp planlarım var. Heyecanla bekliyorum...

Tatile dair hayalleriniz nelerdir?
Bütün yıl çalışan biri olarak tatil hayalim sadece güneş, deniz ve 
huzurdan ibaret. Tabi sabah yapılan yoga egzersizlerini de atlamak 
olmaz. Bir yaştan sonra beklentiler değişiyor; az, çok oluyor. Bir de tabi 
özlenen güzel yemekler var. 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri...
Türkiye’nin her bir köşesi tatile değer. Kendine has lezzetleri ve 
sahilleriyle ayırt etmek, içlerinden birisini seçmek zor. Ama en çok 
neresi derseniz Bodrum diyebilirim. Dünyada ise eğer deniz tatili 
yapmayacaksam vereceğim tek isim New York olur. Sokakları, parkları 
ve o özgürlüğünü seviyorum. Konsept rooftopları, tiyatroları, müzeleri, 
gece eğlenceleri ve alışverişiyle her şeyi içinde barındıran kozmopolit 
bir şehir. Beni canlı tutan yerlere her zaman daha çok ilgi duyuyorum. 
Sanırım New York’a olan bağlılığım da bu yüzden. 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz...
Tatil bavulumun baş kahramanı kesinlikle mayo ve bikiniler. Tüm gün 
üstümden çıkarmadığım, içinde rahat hissettiğim parçaları seviyorum. 
Olmazsa olmazlarım ise yaz yansıtan aksesuarlar yani altın kolyeler, 
deniz temalı eğlenceli aksesuarlar, örgü hal hal ve bileklikler. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Annem... Annemle geçirdiğim her tatil hem dolu dolu hem çok 
eğlenceli... Bitmeyen enerjisi, değişik tatları sevmesi, sokakları adım 
adım saatlerce yürümesi onu tamamıyla ideal bir yol arkadaşı yapıyor. 
Kaprislerime dayanması ise cabası. 

B

Beni canlı tutan yerlere 
her zaman daha çok 

ilgi duyuyorum.
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Gorkem Cetiner
New In markasının kurucusu ve Infl uencer Görkem Çetiner 

tatil tercihlerini ve moda sektörünün bugünü hakkındaki düșüncelerini paylaștı...

tatil

endinizden bahsedebilir misiniz?
Okan Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra Viyana’da filoloji yüksek lisansı 
yaptım. İkinci yüksek lisansım olan satış pazarlamayı 
tamamladım ve sosyal medyanın satışa olan etkileri 
hakkında tez hazırlamaya başladım. O dönemde sosyal 

medya tüm dünyada ve ülkemizde henüz çok yeniydi. Daha sonra 
Instagram’da hobi olarak açtığım sayfam ilgi gördü ve ben de zamanla bu 
hobimi işe döndürdüm.

Türkiye’de profesyonel olarak yaptığınız satış-pazarlama 
mesleğinin, sizi mektepli bir influencer yaptığını 
söyleyebilir miyiz?
Aslına bakarsınız söyleyebiliriz çünkü sosyal medya kullanımının 
moda pazarlaması üzerine olan etkisini üniversitede ilk kez araştırmak 
istediğimde hocalarım bile tam olarak ne demek istediğimi anlayamamıştı. 
O zamanlar Instagram 1-2 yıllıktı. Türkiye’de henüz şimdiki kadar aktif 
hesap yoktu. 

Erkek modası için 3.0 ne demektir?
3.0 aslında sosyal medya kullanımı ile birlikte internette dijital yeni bir 
çağın başlangıcıydı. Web’deki 3.0’ı ben modayla birleştirerek bir kullanıcı 
adı oluşturdum ve böylece “erkekmoda3nokta0” hayata geçmiş oldu. 

Giyimiyle tarz sahibi olmak isteyen bir erkek ilk olarak 
nereden başlamalı?
İlk olarak kendi ruhunu ve bedenini tanımalı. Bir şeyi sırf trend olduğu 
için almamalı, vücuduna uygun kesimleri tercih etmeli. İyi bir jean, beyaz 
gömlek ve bir sneaker ile her erkek çabasız şık olabilir.

Sosyal medyadaki takipçilerinizle etkileşiminiz nasıl? 
Takipçi profiliniz genelde kimlerden oluşuyor?
Takipçi kitlem daha çok alışverişi ve kendine bakmayı seven, iş dünyasında 
yer alan erkekler. Ama tabi çok fazla da kadın takipçim var. Açıkçası yeni 
nesil benim sayfamda yok ya da hiç tepki vermiyorlar.

En beğendiğiniz tatil rotalarınız ve bu seneki tatil tercihiniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yaz tatili denilince benim için olmazsa olmaz Mikonos ve Santorini 
adalarıdır. Her yaz mutlaka birkaç kere gidiyorum, fakat bu sene 
pandemiden dolayı yurt dışı seyahati maalesef yok. Ülkemizde de favori 
tatil lokasyonum Çeşme. Bu yazın büyük bir kısmını Çeşme’de geçireceğim.

Tatilde bavulumuzun hem hafif hem dolu dolu olmasını 
isteriz. Sizin mutlaka yanınızda olmasını istediğiniz 
vazgeçilmezleriniz neler?
Jean şort, büyük beden keten gömlek ve taba sandalet... Bu üçlüyle zaten 
her yere girip çıkabilirsiniz. Tabii ki kısa mayolar ve gömleklerle de tüm gün 
geçirilebilir. Açıkçası konforlu şıklık en güzeli... Benim yanımda mutlaka 
bir kaç tane mayo ve 2-3 tane büyük beden gömlek bulunur. Gündüzden 
geceye sadece bir şort değişimi ile geçebilirsiniz. 

Son olarak yeni medyayla iç içe geçen moda sektörünün 
geleceği ve sizin bu gelecekte kendinizi nasıl 
konumlandırdığınız hakkında neler söylemek istersiniz?
Yeni medya gittikçe güçleniyor. Artık trendler geleneksel medya 
mecralardan ziyade daha çok sosyal medya kanallarından yayılıyor ve 
gördüklerimizi, beğendiklerimizi almak istiyoruz. Dolayısıyla eğer bu 
sektördeysek kendimizi sürekli yenilemeli ve tüm dünyayı takip etmeliyiz. 
Benim de çok yeni, henüz bir buçuk yıllık bir markam var: 
New In. Markamı konumlandırırken sosyal medya gücünü mutlaka 
marka stratejilerime yayıyorum.  
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pandemiden dolayı yurt dışı seyahati maalesef yok. Ülkemizde de favori 
tatil lokasyonum Çeşme. Bu yazın büyük bir kısmını Çeşme’de geçireceğim.

Tatilde bavulumuzun hem hafif hem dolu dolu olmasını 
isteriz. Sizin mutlaka yanınızda olmasını istediğiniz 
vazgeçilmezleriniz neler?
Jean şort, büyük beden keten gömlek ve taba sandalet... Bu üçlüyle zaten 
her yere girip çıkabilirsiniz. Tabii ki kısa mayolar ve gömleklerle de tüm gün 
geçirilebilir. Açıkçası konforlu şıklık en güzeli... Benim yanımda mutlaka 
bir kaç tane mayo ve 2-3 tane büyük beden gömlek bulunur. Gündüzden 
geceye sadece bir şort değişimi ile geçebilirsiniz. 

Son olarak yeni medyayla iç içe geçen moda sektörünün 
geleceği ve sizin bu gelecekte kendinizi nasıl 
konumlandırdığınız hakkında neler söylemek istersiniz?
Yeni medya gittikçe güçleniyor. Artık trendler geleneksel medya 
mecralardan ziyade daha çok sosyal medya kanallarından yayılıyor ve 
gördüklerimizi, beğendiklerimizi almak istiyoruz. Dolayısıyla eğer bu 
sektördeysek kendimizi sürekli yenilemeli ve tüm dünyayı takip etmeliyiz. 
Benim de çok yeni, henüz bir buçuk yıllık bir markam var: 
New In. Markamı konumlandırırken sosyal medya gücünü mutlaka 
marka stratejilerime yayıyorum.  

K



Güzelliğinizden 
Ödün Vermeyin

Plajda nasıl makyaj yapılması gerektiğini biliyor musunuz? 
Yaz aylarında yokmuș gibi ama sizi harika gösterecek makyajı yapmanın 

püf noktalarına birlikte bakalım...

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

laja giderken abartılı makyaj yapmak yerine 
doğru ürünleri minimum şekilde uygulayarak 
yok gibi görünen ten makyajı yapabilirsiniz. Göz 
makyajında waterproof ürünler kullanarak gün 
boyu kalıcı göz makyajı ve çekici bakışlar elde 
edebilirsiniz.

Plaj makyajına başlamadan önce mutlaka güneş koruması 
uygulamalısınız. Güzel bir cilde yapılacak en güzel yatırımın 
güneşten korunması olduğunu unutmayın. Fondötenin altına 

P uygulayacağınız güneş kremi yağlıysa veya suya dayanıklı 
değilse, makyajınız dayanıklı olmaz ve akar.

Plaj makyajında ince yapılı fondötenler tercih etmelisiniz. BB 
krem veya renkli güneş koruyucuların hayat kurtardığını 
unutmayın. Yaz aylarında yoğun ten makyajı yerine daha 
doğal ve sade görünümler tercih ederek hem cildinizi daha 
mutlu edebilir hem de daha genç ve enerjik bir görünüm 
yakalayabilirsiniz. Cildinizde güneş lekeleri varsa hem daha da 
koyulaşmasını engellemek hem de leke görünümünü azaltmak 
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By Bobbi Brown Cosmetics Long-
Wear Gel Eyeliner

için ince yapılı ve güneş korumalı waterproof pata kremleri 
kullanmak  ideal olacaktır.

Plajda en güzel görünen cildin, en nemli cilt olduğunu da 
asla unutmayın. Yazın cildimiz su kaybettiği için bol su 
tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi 
ihmal etmemelisiniz. 

Yanaklarınıza renk katmak için krem formdaki allıkları ve 
bronzlaştırıcıları tercih edin. Böylelikle teninizin canlı ve ışıltılı 
görünmesini garantilemiş olursunuz. 

Plajda göz makyajı yapmayı tercih edenlerdenseniz, ürünlerinizi 
mutlaka suya dayanıklı seçmelisiniz. Doğal tonlarda krem 
far, kirpik dibine akmayan bir kalem ve waterproof maskara 
kurtarıcınız olacaktır.

Kaşları da unutmamak gerekir. Göz makyajının en önemli 
kısımlarından biri de kaşlardır. Suya dayanıklı bir kaş kalemi 
ile boşlukları doldurup  kaş jeli ile yukarıya doğru tarayarak 
sabitleyebilirsiniz.

Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. Doğallığı yakalamak 
için, ruj seçiminizi dudak renginize yakın tonlardan yana 
kullanın.

Plajda kalıcı olarak bilinen birçok markanın ürünlerinin 
bazı tenlerde akabildiğini, o nedenle makyajın şart olduğunu 
düşündüğünüz noktada güvendiğiniz bir güzellik merkezinde, 
iyi bir kalıcı makyaj veya ipek kirpik taktırma seçeneği de 
aklınızda bulunsun. 



Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi kurucusu, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda 
Uzmanı Ebru Șinik ile yoğun stres ve anksiyetinin etkisindeki  hayatlarımıza 

dengeyi getirerek daha mutlu bir yașam sürdürmemizi sağlayacak Bütünsel 
Sağlık yöntemleri üzerine keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Başka Bir Hayat Mümkün

röportaj

Ebru sinik
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Ebru sinik

Sınırlar sadece zihnimizde, zihnimizi 
özgür bırakabildiğimiz zaman bir 
insan dünya üzerinde  arzuladığı 

her iși bașarabilir.

izi tanıyabilir miyiz?
Dr. Deepak Chopra tarafından California’da kurulmuş 
bulunan “Chopra Center” Ayurveda ile Meditasyon 
Bölümleri eğitmenlerindenim. Dokuz yıl önce İstanbul‘da 
Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi’ni kurdum. Bu 
merkezde “Kişisel ve Kurumsal İş & Yaşam Dengesi ve 
Wellbeing Programları” yürütmekteyim.

Ayrıca Gedik Üniversitesi çatısı altında ülkemizdeki ilk Wellbeing 
Uzmanlığı programını  online olarak yürütüyorum.

 “Nefeste Saklı Hayat”, “Bütünsel Detoks Önerileri” ve “Genleriniz 
Kaderiniz Değildir” isimli üç kitabımın yanısıra “Gündelik Yaşam 
için Kadim Nefes Teknikleri” isimli eğitim DVD’si de çalışmalarım 
arasındadır.

Profesyonel ve tempolu bir iş yaşamından 
geliyorsunuz. Hayatınızı bu kadar değiştirmeye nasıl 
karar verdiniz?
On yedi yıl boyunca birbirinden tamamen farklı sektörlerde güzel 
işler yapmış birisi olarak zaman zaman içimde hep bir eksiklik ve 
tatminsizlik duygusunu hissediyordum. Birşey eksikti, ama adını 
koyamıyordum.  Ayrıca bu kadar farklı sektörde çalışınca kendi 
kapasitemi keşfetmiş ve hedeflerimi hiçbir şekilde sınırlamamayı 
da öğrenmiştim. Sınırlar sadece zihnimizde, zihnimizi özgür 
bırakabildiğimiz zaman bir insan dünya üzerinde  arzuladığı her işi 
başarabilir.

İçimdeki tatminsizlik hissini kapatmak için yıllarca farklı 
entellektüel, dini veya spritüel disiplin ve teknikleri öğrenerek 
uygulamaya gayret etmiştim. Bu arada IMKB’de “broker” olarak 
çalıştığım yıllarda bedenimde birikmiş olan stres nedeniyle şiddetli 
anksiyete yaşamaya başlamıştım. Bu, yıllar boyunca değiştirdiğim 
sektörlerde de ara ara devam etti. 

Son olarak gayrimenkul sektöründe çalışırken anksiyete tedavisi için 
hapları reddederek, asla yapamam diye öğrenmemek için aylarca ayak 
direttiğim meditasyon tekniği ile de tanıştım ve tanıştığım günden 
itibaren uygulama günlük rutinime “cuk” diye oturdu. Sanki yıllardır 
bu teknik ile tanışmayı bekliyordum. İnanılmaz bir rahatlık ve şevk 
ile her gün sabah-akşam düzenli olarak yarımşar saatten toplam bir 
saat meditasyon yapmaya başladım. Yaklaşık bir yıl içinde yaşamım 
entellektüel zihnimin anlam veremediği, idrak edemediği bir şekilde 
olumlu olarak değişmeye başladı ve etrafımda beni yakından tanıyan 
hemen herkes “Ebru Hanım, ne yapıyorsunuz bilmiyoruz; fakat 
kesinlikle devam edin” mesajları vermeye başlamıştı. 

Meditasyon sayesinde içimdeki mutlak huzur alanını keşfetmiştim. 
Bu öyle bir alandı ki, aynı kadim bilge kitaplarda yazdığı gibi, 
koşullara bağlı olmayan arı huzur ve tatminlik halini herkesin 
içinde ve sadece kendisinde araması gerektiğinin farkına vardım. Bu 
benim için çok büyük bir keşifti ve hayatımda çok önemli bir dönüm 
noktası oluşturdu. Zihnim hala “huzura ermenin” bu kadar basit 
olamayacağına dair beni şüphelere düşürmeye çalışıyordu, ama ben 
bu biliş halini yaşamıştım.

Zihnimizin bize oynadığı oyunların ötesine geçmeyi öğrenmek 
kelimelerle ifade edilemeyecek bir özgürlük alanı oluşturuyor. İşte 
bu müthiş keşfimi etrafımdaki tüm tatminsiz, mutsuz, huzursuz ve 
benim gibi adını koyamadıkları “şey”in arayışında olan gücümün 
yettiği herkese öğretmeye karar vererek, o zamanki eşimden izin alıp,  

S

işimden ayrılarak Amerika’ya Dr. Deepak Chopra tarafından 
kurulmuş bulunan Chopra Center’a Meditasyon Eğitmeni olmak 
üzere okumaya gittim. 

Meditasyon bölümünde okurken insanoğlunun büyük bir paket 
olduğunu, meditasyonun zihinsel sağlık için şart olduğunu fakat 
Bütünsel Sağlık ile ilgili derya deniz bir bilgi edinmem gerektiğini 
idrak ettim. Onun üzerine Ayurveda bölümüne de yazılarak 
üç yıl boyunca Ayurveda’nın Koruyucu Tıp bölümünde eğitim 
aldım. Daha sonra da İstanbul’a dönerek,  yaklaşık dokuz sene 
önce  Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi’ni kurdum. 

Daha iyi ve daha mutlu olmanın formülü nedir? 
Hayatımızın amacını nerede aramalıyız? 
Yaşam amacımız kesinlikle dışarıda değil, içimizde... Bunu da 
keşfetmenin en kestirme ve emin yolu şüphesiz düzenli olarak 
meditasyon tekniğini uygulamak. Daha iyi ve mutlu olmanın 
formülü günlük rutinlerde saklıdır.

Epigenetik bilimine göre de yaşam tarzımız; sağlığımızın, beden-
zihin dengesinin en önemli belirleyicisidir. Yani daha iyi ve daha 
mutlu olmak tamamen kendi seçimlerimize bağlıdır.
Genlerimiz sadece yatkınlıklarımızı belirler, kaderimizi değil. 
Bir genin 35 bin ifadesi mevcuttur. Seçtiğimiz yaşam tarzı 
genlerimizin ne şekilde faaliyete geçeceğinin belirleyicisidir. 

Ancak yaşam tarzında  yapılan olumlu yöndeki değişiklikler ile 
olumsuz bilgiler taşıyan genler pasif hale getirilip, olumlu bilgiler 
taşıyan genler çok daha aktif çalışır duruma gelebilmektedir. Ve 
bu süreç yalnızca sizin gündelik seçimlerinizde saklıdır… 

Yani gündelik seçimlerinizle telomerlerinizi uzatmak ve 
epigenom faaliyetlerinizin nasıl olacağına karar vermek sizin 
elinizdedir. Sabah kalktığınızda güne kahveyle başlamak veya bir 
baharat çayı içmek... Bunu siz tercih edeceksiniz. Yaşam tarzınız 
genlerinizin davranış şeklini etkiliyor. Bu kadar basit aslında. 

Well-aging bu demek. Yani gündelik seçimlerinizin bedeninize, 
ruh halinize ve zihninize ne yaptığının farkında olmanız. 



Hayatınızı uzun vadeli olarak düşünmeniz ve tercihlerinizi ona göre 
yapmanız. Demek ki gündelik yaşamımızda bedenimiz ve zihnimiz 
için yapacağımız bilinçli seçimler aracılığı ile “Sağlıklı ve Mutlu Yaş 
Alma Süreci”mizi başlatmak ve devam ettirmek tamamen bizim 
kontrolümüzdedir. Bu terim kronolojik olarak yaş alırken biyolojik 
olarak kendimizi her anlamda kronolojik yaşımızdan çok daha genç, 
dinamik, enerjik, dengede, iyi, neşeli ve mutlu hissetmek demektir.

Her anlamda dengeli bir hayat yaşamanın formülü 
nedir?
Ayurvedik yaşamın ana prensiplerini takip etmek...

Peki Ayurvedik yaşam biçimi nedir? 
Ayurveda, kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5 bin yıllık 
bir doğal şifa sistemi olup, insanoğluna beşeri potansiyelinin üst 
sınırını gerçekleştirirken, her yönden dengede ve zinde kalmasına 
yardımcı olan bir bilgelikler bütünüdür.

Ayurveda’nın başlıca hedefi öncelikle kişinin ideal bünye tipini 
tespit etmek ve herhangi bir dengesizlik durumunda, dengesizliğin 
haberini veren belirtilerin kaynağını bularak, dengenin tekrar 
kurulması üzere geniş kapsamlı önerilerde bulunmaktır.

Ayurvedik Tıp ilminin kaynağı olan Vedik metinlerde insanoğlunun 
3 ana bedenden oluştuğu açıklanmaktadır;
▪ Fiziksel beden
▪ Zihinsel beden
▪ Ruhsal beden
Ayurveda’nın üzerine basarak anlattığı kurgu, bütünsel sağlık ve 
zindelik halimiz için üç ana bedenimize de özen göstermemiz ve 
tüm bedenlerimizde denge yaratıcı ve besleyici gündelik rutinleri 
yaşamımıza katmamızdır.

Ayurvedik Yaşam Tarzı bilincimizi yükselten, genel sağlık halimize 

olumlu ivme kazandıran, yaşlanmayı geciktiren, gıda seçimi, 
aromaterapi ve sportif aktivitelerimize yön verme gibi faydalarının 
yanı sıra genel olarak yaşam kalitemizi yükselterek daha mutlu, 
daha huzurlu ve daha tatminkar olmamızı sağlayan etkileri 
barındırır. 

Kişilere başlıca aşağıdaki konularda yaşam boyu rehberlik yapan 
bilgileri içerir;
▪ Beslenme tarzı ve ideal gıda seçimleri
▪ Yemek pişirme şekilleri ve baharat kullanımları
▪ Nefes teknikleri
▪ Meditasyon teknikleri
▪ Aromaterapi
▪ Masaj teknikleri
▪ Fiziksel aktivite seçenekleri
▪ Müzik alternatifleri
▪ Gündelik ve mevsimsel rutinler

Wellbeing olarak adlandırılan Bütünsel Sağlık yaklaşımında 
ise temel nokta; insanın sadece fiziksel beden sağlığı üzerinde 
durmayıp; duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutlarının da sağlığın 
temel taşları arasında olduğunu göz önünde bulundurmasıdır. 
Çünkü bedenimiz kendi iç dinamiklerinde sürekli bir bilgi ve enerji 
alışverişi içerisindedir.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler 
yapabiliriz?
Bağışıklık sistemimizin merkezi, sindirim sistemindedir. Sindirim 
sistemi dengesi ve sağlığı, insanoğlunun bütünsel sağlığının 
garantisidir. Bedenimizdeki serotonin hormonunun en fazla 
üretildiği nokta kalın bağırsaklar olup, bu hormonun düzenli 
salgılanması bağışıklık sistemi açısından büyük önem taşır. Çünkü 
serotonin, melatonin hormonunun ham maddesi olur ve melatonin 
sonsuz geri dönüşümlü bir antioksidandır. O yüzden öncelikle 
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sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak gerekmektedir.
Bunun dışında bağışıklık sistemini yükseltmek için başlıca aşağıdaki 
pratik önerileri verebilirim:
▪ 24 saatlik ritmimize göre her gece 6-8 saat arası kaliteli uyku
▪ Düzenli olarak meditasyon uygulaması
▪ Doğada vakit geçirmek 
▪ Keyif alacağımız fiziksel aktiviteleri yaşamımıza düzenli  dahil etmek
▪ Düzenli hareket etmek 
▪ Bol bol gülmek ve kahkaha atmak (Vagus stimülasyonu sebebiyle 
bağışıklığı güçlendirir)
▪ Dinlenmek ve rahatlamak için kendimize alan ve zaman yaratmak
▪ Yaratıcılığı geliştirmek için muhtelif alıştırmalar yapmak 
▪ Sahip olduğumuz yetenek ve imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak 
▪ Yüreğimizin heyecanını ve coşkusunu takip etmek 

Kadim bilgiler ve batı tıbbı arasında nasıl bir bağ vardır?
Kadim Tıp Sistemi insanoğlunun sahip olduğu üç ana beden olan fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal bedenlerinde eşzamanlı bir denge ve harmoni içinde 
olması gerektiğini belirtir ve tüm kurgusu bunun üzerinedir. Yani Kadim 
Tıp sistemleri olan Ayurveda ve Çin Tıbbı Bütünsel Sağlık kavramını 
kucaklar ve bu sistemler insan yaşamını etkileyen tüm faktörleri içinde 
barındırır. 

Aslında genel yaşam kalitemiz Bütünsel Sağlık halimizin en açık 
göstergesidir. Bütünsel olarak sağlıklı olmaktan ancak hem fiziksel, hem 
zihinsel, hem de ruhsal açılardan eşzamanlı olarak dengeli, enerjik, dingin, 
mutlu, zinde, barışık ve huzurlu hissetmeye başladığımızda bahsedebiliriz.

Bütünsel Sağlık yaklaşımını klasik Batı tıbbından ayıran en önemli 
özellik, insanın sadece fiziksel beden sağlığı üzerinde durmayıp, duygusal, 
zihinsel ve ruhsal beden sağlığının da, sağlık halinin temel taşları 
olduğunu göz önünde bulundurarak, sadece sağlıklı beslenmeyi değil, 
bunun haricinde diğer bedenlerimizi besleyici uygulamaları da içinde 
barındırmasıdır.

Verdiğiniz eğitimlerden ve bu alandaki hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi “İyi Ol, Mutlu Ol” sloganı çerçevesinde  
“Kişisel ve Kurumsal Wellbeing Programları” yürütmekte ve yaşam 
kalitesini yükselten kadim bilgilerin ışığında hayatlarımızı stresten uzak, 
daha sağlıklı, farkındalıklı ve bilinçli seçimler yaparak yönlendirmemizin 
pratik yollarını paylaşmaktadır. 
Merkezimizde; Chopra Center sertifikalı Meditasyon Eğitimi, Kadim Nefes 
Teknikleri Eğitimi, Wellbeing Eğitmenlik Eğitimleri, Ayurvedik Detoks 
ve Zayıflama seminerlerinin yanı sıra, yılda 2 dönem halinde 150 saatten 
oluşan Ayurvedik Yoga Terapist Eğitimleri sürdürülmektedir. 

Ayrıca Gedik Üniversitesi çatısı altında ülkemizdeki ilk Wellbeing 
Uzmanlığı programını  açtım ve online olarak yürütüyorum. Bu da 
ülkemizin her köşesinden ve dünyadaki farklı noktalardan katılımcıların 
oldukça yoğun ilgi gösterdiği çok başarılı bir program oldu.

Tüm bunların yanı sıra “Şahsa Özel Ayurvedik Yaşam ve Wellbeing 
Danışmanlığı” hizmetleri ve ülkemizin en büyük şirketleri için 
“Kurumlarda Wellbeing ve İş & Yaşam Dengesi” programları da 
yürütüyorum.

Eğitim ve seminerlerimizi içeren yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 
Ayurvedik Detoks Kamp programlarımız aktif olarak yapılmaktadır.
Ayrıca Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi, Beden-Zihin Tıbbı çerçevesinde 
Türkiye’deki ilk bünye dengeleyici ayurvedik kişisel bakım ürünlerini de 
üretmektedir. 

Sindirim sistemi dengesi ve 
sağlığı, insanoğlunun bütünsel 

sağlığının garantisidir.



162 magdergi.com.tr

haber

Tarzları sorulduğunda “Anlamak” diyerek özetleyen 
İlhan Kamış; müşterilerinin yaşam tarzını, kullanım 
alışkanlıklarını ve estetik anlayışını dinlediklerini, 
sonrasında da bu verileri estetik ve ergonomiyle işleyerek 
yaratım süreçlerini sürdürdüklerini ifade ediyor. Cemil 
G. Bilir ise projelerindeki detaylara gelen beğenileri 
“İmkansız denileni mümkün kılabilmek” mottolarına 
olan sadakatlerine bağlıyor.   

Tasarımda 
“İC” Konsept
İç Mimar İlhan Kamış ve Cemil 
G. Bilir ortaklığıyla kurulan İC-
Konsept, yeni bir marka olmasının 
yanında köklü bir iç mimarlık 
birikimiyle müşterilerine sunduğu 
proje, tasarım ve uygulama 
çözümleriyle dikkat çekiyor.

Ünlülerin güzellik ve estetik uygulamalarında tercih ettiği 
bir isim olan Aylin Çetinkaya bu yaz maske kullanımının 
yaygın olacağını ve maske kullanan kişilerin, cilt bakımı 
ve makyaj rutinlerini uygularken cilt problemlerine karşı 
dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. 

Maskeli 
Yüzde 
Cilt Bakımı
Nişantaşı’nda bir güzellik 
merkezi ve estetik cerrahi kliniği 
bulunan Aylin Çetinkaya, maske 
kullanımının yaygın olduğu bu 
günlerde, cilt sağlığı için dikkat 
edilmesi gerekenler hakkında 
uyarılarda bulundu.

AYLİN ÇETİNKAYA
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İlişki Yorgunluğu

vliliğin tarihçesine baktığımızda karşımıza dört bin 
yıllık toplumsal bir kurum çıkıyor ve bu kurumun 
binlerce yıldır sevgiye olan ihtiyacı karşılamak 
için oluştuğunu ve şekillendiğini görüyoruz. 
İlk zamanlardaki ilkel ilişkilerde de, bugün 
yaşadığımız modern ilişkilerde de iniş ve çıkışların 

olduğu gerçeği hiç değişmedi. Günümüzde yaşam standartları 
üzerine kurulu maddesel sebepler, evin ve arabanın maddi değeri, 
kullanılan eşyaların ne olduğu, sosyal statü gücünün ekonomik 
seviyesi bu konuda en çok karşımıza çıkan sorunlar. Çalışma 
hayatının stresi ve modern hayatın beraberinde getirdikleri de 
ilişkileri olumsuz yönde etkiliyor. Şimdiye kadar çiftler mahkemeye 
çıktıklarında hakim boşanma kararına “şiddetli geçimsizlik” 
adını verirdi. Bence günümüzde de en büyük sebep “şiddetli 
iletişimsizlik”, ancak bu dönemde boşanma sebebi olarak yeni bir 
kavramla da tanıştık: “Evlilik Yorgunluğu”.

Hadi şu yorgunluğu üzerimizden atalım ve tazelenip hayatın tadını 
aşkla sevdiklerimizle doyasıya yaşayalım...

İlk Günkü Gibi Flörtöz Olmalısınız
Eşiniz ya da sevgilinizin sahibi olduğunuzu düşünmeniz, en büyük 
yanlışlardandır. Onunla ilişkiniz süresince onun kalbinin sahibi 
olmak ve bunu korumak için; istediği insan olmaya söz vermiş 
oluyorsunuz. Kalp, emanet edilecek en önemli, en kutsal hazine ve o 
sizi seçti. Bu yüzden aşkınızda asla tembel olmayın.

Sizin De Kalbiniz Var
Kendisini sevmeyen başkasını sevemez. Öncelikle kendinizi tam 
anlamıyla sevin, hatta hayatı ve çevrenizi de. Kendi özel alanınızın 
olması gerektiğini ve önce kendi kalbiniz için yaşamanız gerektiğini 
de unutmayın.

Elli İlk Öpücük
“Elli İlk Öpücük” bu hikayeyi anlatan bir film aslında. Hafızasını 
kaybettiği için sevdiği kadını kendisine her gün yeniden aşık etmek 
için çabalayan bir erkeğin hikayesi. Hayat değişim üzerine kurulu 
ve siz de elbette zamanla değişeceksiniz. İlk gün tanıştığınız kişi 
olma ihtimaliniz yok. Onunla birlikte olduğunuz süre boyunca aynı 

E

Evliliklerin yıpranması ve sayısal olarak ilișkilerin ömrünün kısalması elbette birçok 
nedene bağlı. Asıl mesele çiftlerin aslında așkın gücünü kaybetmesi değil; 

arkadașlık, dostluk ya da duygusal bazı paylașımların sona ermesidir.

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Hadi șu yorgunluğu 
üzerimizden atalım ve 

tazelenip hayatın tadını așkla 
sevdiklerimizle doyasıya 

yașayalım.

insan olarak kalmanız mümkün değil. Hatta bir kaç sene sonra 
ikiniz de aynı insan olmayacaksınız. Değişim kapınızda; ikinizin 
de her gün birbirinizi yeniden seçmeniz için nedenleriniz olmalı. 
Ama unutmayın; o daima sizinle kalmak zorunda değil. Eğer 
onun kalbine dikkat etmezseniz, kalbinin mührünü bir başkasına 
verebilir ve bunu geri almanız bir daha mümkün olmayabilir. Bu 
yüzden onun aşkını kazanmak için her zaman mücadele edin.

Probleme Odaklanırsanız Probleminiz, Çözüme 
Odaklanırsanız Çözümünüz Olur.
Alışkanlığımız, iyiyi görmeye doğru olmalı. Elbette burada 
bahsettiğimiz karşımızdakinin hatalarını görmezden gelip, 
onları dile getirmeyip, bunu hak gibi görmesini sağlamak değil. 
İyi yönleri mutlaka dile getirmeli ve bu konuya odaklanılmalı, 
böylelikle çözümler için daha istekli durmalıyız.

Değiş-mez-ler
Çünkü siz de değişmiyorsunuz. Bu nedenle değiştirmeye 
çalışmayın. Olduğu haliyle kabul edip böyle severek 
ilişkilerinizi sürdürmek her zaman daha başarılı sonuçlar 
almanızı sağlayacaktır. Siz sadece onu sevmeyi ve çok sevmeyi 
düşünmelisiniz. Eğer değişecekse bu kesinlikle kendi isteği ile 
olmalıdır.

Suçla/ma!
Suçlu aramaktansa ya da suçu onda bulmaktansa suç dediğimiz 
şeyi tekrar tanımlayarak bu konuda daha sağlıklı adımlar 
atabiliriz. Sinirlendiğinizde suçu onun üzerine atmaktansa suçlu 
aramamayı öğrenmeyi becermemiz gerekiyor. Suçladığınız an 
beraberinde savunma harekete geçecek ve bu da iyi yapılan 
birçok şeyi peşinden sürükleyecek. İnşa ettiğiniz, uzun süre emek 
harcadığınız şeylerde savunma kalkanı altında kaybolup değerini 
kaybedecek.

Alt Yazı Okuyun
Aslında söylediği şeyin altında başka bir duygu ve başka bir mesaj 
yatıyor olacaktır çoğunlukla çünkü insanlar çoğu zaman direk 
söylemektense satır aralarına gizlerler asıl söylemek istediklerini. 
Bu sebeple alt yazı okumaya satır aralarında gizli şeyleri de 
bulmaya çalışmalısınız.

Esprinin Gücüne İnanın
Biraz bilmez gibi yapmak, görsen de üstelememek, inanın, 
mutluluktur. Her şeyi söylemek çoğu zaman mutsuzluğa davetiye 
çıkarır. Bu sebeple gülün ve güldürün, hayatı fazla ciddiye almayın. 
Chaplin’in dediği gibi gülmek kana en hızlı karışan ilaçtır.

Zaman Ayırmak Marifet Değil, Ruhunuzu 
Paylaşmak Gerekir
Hem dert hem dermandır aşk ve bunu bilerek davranmayı 
başarmak gerekir. Aşka iş getirmeyin, hatta hayatınızın başka 
ne kadar önemsiz konu başlığı varsa hepsini onun yanındayken 
kapının dışında bırakın. Unutmayın; en önemli hastalığınız da, en 
iyi tedavi biçiminiz de o. Aklınızdan çıkarmayın... 

Maskeleriniz Düşsün
Yan yana iken başka maskelere ihtiyaç duymayın. Güven inşa 
edin, gerisi zaten çok daha kolay olacaktır. Karanlıkta kalan 
yönlerinizi parlatırsanız, bazen zorluklara davetiye çıkarırsınız. 
Gerçek sizi göremeyecek kadar saklanır ve eğer maskelerseniz 
ortaya çıkarttığınız gerçek yüzünüzle tanıştığında büyük sorunlar 
ve hayal kırıklıkları yaratabilir.

Birlikte Akışta Kalın
Akan su kir tutmaz, bu nedenle birlikte aktığınızın farkına 
varın. Aslında birlikte büyüyorsunuz, bunun mucizesine inanın. 
Hayatın akışına birlikte tanıklık edin ve o akışta kalmak için 
çaba sarf edin. 

Bunların bir bölümünü bile gerçekleştirmek bile sizin için 
hiç fena sayılmayacak bir ilişki yönetimi sağlayacaktır. Elbette 
kişiye özel durumlar olacaktır. Davranışları gözlemleyip tecrübe 
edip ona göre özel çözümler de üretmek gerekecektir. O bölüm 
tamamen sizin çabanıza kalıyor.

Aşkınıza sahip çıkın ve duygularınızı doğru zamanda dile 
getirmeyi ihmal etmeyin... 



Filistinli șarkıcı, besteci ve yapımcı Omar Kamal, çok çeșitli ve çok kültürlü 
müzikal anlayıșıyla Frank Sinatra’dan Michael Jackson’a, Arap dünyasının kült 

isimleri Mohammed Abdelwahab ve Fayrouz gibi isimlerin șarkılarına kadar 
seslendirdiği geniș repertuvarıyla kısa sürede dünya çapında hayran kitlesine 

ulașan bir isim. Sesini Orta Doğu’dan dünyaya duyuran Omar Kamal ile müziği 
ve en son yayınlanan Arapça șarkısı Bladi hakkında bir röportaj gerçekleștirdik.

Tutkum Hep Müzikti!

röportaj

Omar Kamal

ilistinli bir şarkıcı olarak sesinizi İngiltere’den 
dünyaya duyuruyorsunuz. Müzik 
yolculuğunuz nasıl başladı? 
Küçük yaşlardan beri sahnede olmayı ve performans 
sergilemeyi, hatta dünyanın her yerinden insanların keyif 
alacağı müzikler yapmayı hayal ediyordum. Tutkum, 
hatırlayabildiğim kadarıyla, hep müziğe yönelikti. 

Geçtiğimiz günlerde Ahmad Kaabour’un efsane şarkısı 
Bladi’yi yayınladınız. Bu şarkı sizin için ne ifade ediyor? 
Sizin yorumunuzla nasıl bir “Bladi” dinleyeceğiz?  
Şarkı ilk olarak Lübnanlı şarkıcı ve söz yazarı Ahmad Kaabour 
tarafından yazılmış ve icra edilmiş. Bladi, Filistin’i anımsatan bir 
şarkı. Sonrasında ise Filistin folklorunun önemli bir parçası haline 
gelmiş. Filistin’i ziyaret ederken bu şarkıyı yeniden düzenlemeye 
karar verdim. COVID-19 nedeniyle Londra’da geçirdiğim karantina 
günleri bunun için güzel bir fırsat oldu. Elimdeki kaynakları güçlü 
bir elektronik ses oluşturmak kullandım. Bu parçayı coşkuyu ve tüm 
pozitif duyguları aksettirmek için bir araç olarak kullanabildiğime 
inanıyorum. Umarım dinleyici de şarkının arkasındaki bu duyguyu 
hisseder.  

Orta Doğu’nun Frank Sinatrası olarak anılmak size ne 
hissettiriyor? 
Bu benim için hem bir meydan okuma hem de büyük bir gurur.  
Zaman içerisinde bir sanatçı olarak büyüdükçe bunun geçmişte 
kalacak bir unvan olacağına inanıyorum. Eğer yaptığım orijinal 
çalışmalarım, bu benzetmenin kendisinden daha önemli hale gelirse, 
zaten kendiliğinden kaybolacaktır. 

Filistin’den dünyaya açılan en önemli isimlerden 
birisiniz. Bu başarının arkasında nasıl bir aile eve 
çocukluk yatıyor? Ailenizde profesyonel olarak müzikle 
ilgilenen başka biri var mı? 
Annemin sesi Lübnanlı şarkıcı Fayrouz’a çok benziyordu, çok güzel bir 
sesi vardı.  Ancak profesyonel olarak şarkı söylemeye hiç başlamadı. 
Evde bir piyano vardı, annemin şarkıları müzikle ilgili ilk hatıralarım 
oldu. Hem erkek kardeşimin hem de kız kardeşimin piyano çaldıkları 
zamanları hatırlıyorum. Tüm ailenin piyano başında hem çalıp hem 
de söylediği akşamlar vardı. Ailemdeki hiç kimse profesyonel bir 
müzisyen olmasa da, büyüdüğüm evin etrafında çok fazla müzik 
vardı.

2017 senesinde yayınlanan ilk albümünüz 
“Serenade”de Emmy ödüllü yapımcı Dave Pierce ve 
efsanevi Bob Rock ile çalıştınız. Bu albüm ile Arap 
dünyasının Frank Sinatra’sı olarak da adlandırılır 
oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
Dave ve Bob ile çalışma fırsatı, ilk albümüm üzerinde çalışırken Sony 
Music sayesinde oldu. Los Angeles, Las Vegas ve Londra’da bir araya 
geldik. Tüm bu deneyimler bana çok zengin bir dünyanın kapılarını 
açtı. İsmimim Frank Sinatra ile yan yana anılmasının da yine beni çok 
mutlu ettiğini söylemek isterim.

Müziğinizde caz, klasik ve Arap etkilerini bir arada 
duyuyoruz. Siz müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
Müziğimi uluslararası ve kültürler arası olarak tanımlıyorum. Sesimi 
bir enstrüman olarak kullanma eğilimindeyim ve farklı müzik 
geçmişim sayesinde her zaman değişik sesleri ve türleri bir araya 
getirip harmanlamaya çalışıyorum. Esas olarak klasik, caz, Arapça 
şarkılar ve dünya müziğinden etkileniyorum. Şarkılarımdaki arka 
plan çoğunlukla klasik batı müziği, çünkü ana odak noktam klasik 

F

piyano. Filistin’de büyüdüğüm için tarzım Arap müziğinden de 
etkileniyor. Frank Sinatra, Fayrouz, Mohammad Abdel Wahab ve 
hatta Michael Jackson ve Freddy Mercury etkilendiğim isimler 
arasında. Ses türüme gelince sanırım müzik tarzına bağlı olarak 
bariton yada tenor olarak kullanabiliyorum.

2018 yılında çıkan ikinci albümünüz “Show Me The 
Light” büyük ilgi gördü. Yorumculuğunuz yanında 
besteleriniz de var. Albümde ışığın müzikle 
uyumundan ilham aldığınız söylüyorsunuz. İlk 
albümünüzle kıyasladığınızda Show Me The Light 
için neler söylersiniz?
Show Me The Light, albümdeki şarkıları istediğim tarzda 
seslendirebildiğim için yaratıcı bir deneyimdi. Albümü 
oluşturmak için iki yıl harcadım. Bu iki yılın yaşadıklarımı 
da içeren müzikal bir günlük olduğunu söyleyebilirim. Bu 
albümümde, Los Angeles’ten Londra’ya orkestra şeflerinin, 
Lübnan’dan Şili’ye söz yazarlarının ve Londra’dan İstanbul’a 
enstrümanistlerin bir araya gelmiş olması benim için çok 
değerliydi. Bazen bir kompozisyon, bir müzik veya şarkı sözleri 
ruhunuzun söylemeye çalıştıklarının tezahürü olabiliyor. Benim 
için aşk, acı, umut, güzellik, barış, huzur ruhun kendini sanat 
biçiminde ifade etmesinin itici güçleri.

Türkiye hakkında ne biliyorsunuz? Türk müziğine 
aşina mısınız? 
Türkiye’ye en son 2018 senesinde bir ziyaret için ailemle geldim. 
Elbette Arap ve Türk kültürleri çok yakın. Müzikte ve medyada 
büyük bir kültürel alışveriş var. Haziran ayında Barbaros ile 
Instagram canlı yayınında sohbet etme fırsatı buldum. Sahnede 
sunduğumuz tarzlara bakıldığında çok fazla benzerliğimizin 
olduğuna inanıyorum. Sesini de çok beğendim. Sohbetimiz 
sırasında da beni çok rahat ettiren özel bir kişiliğe sahip 
olduğunu söylemeliyim. Onunla şahsen tanışmayı dört gözle 
bekliyorum. En son albümümdeki iki şarkıda İstanbul Strings ile 
kayıt yapmanın zevkini yaşadım. Türk izleyiciyle tanışmak için 
gerçekten sabırsızlanıyorum ve onlarla gerçek ilham ve duygu ile 
harika bir müzik deneyimi yaşayabileceğimizi umuyorum. 
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Müziğimi uluslararası ve kültürler arası olarak tanımlıyorum. Sesimi 
bir enstrüman olarak kullanma eğilimindeyim ve farklı müzik 
geçmişim sayesinde her zaman değişik sesleri ve türleri bir araya 
getirip harmanlamaya çalışıyorum. Esas olarak klasik, caz, Arapça 
şarkılar ve dünya müziğinden etkileniyorum. Şarkılarımdaki arka 
plan çoğunlukla klasik batı müziği, çünkü ana odak noktam klasik 

F

piyano. Filistin’de büyüdüğüm için tarzım Arap müziğinden de 
etkileniyor. Frank Sinatra, Fayrouz, Mohammad Abdel Wahab ve 
hatta Michael Jackson ve Freddy Mercury etkilendiğim isimler 
arasında. Ses türüme gelince sanırım müzik tarzına bağlı olarak 
bariton yada tenor olarak kullanabiliyorum.

2018 yılında çıkan ikinci albümünüz “Show Me The 
Light” büyük ilgi gördü. Yorumculuğunuz yanında 
besteleriniz de var. Albümde ışığın müzikle 
uyumundan ilham aldığınız söylüyorsunuz. İlk 
albümünüzle kıyasladığınızda Show Me The Light 
için neler söylersiniz?
Show Me The Light, albümdeki şarkıları istediğim tarzda 
seslendirebildiğim için yaratıcı bir deneyimdi. Albümü 
oluşturmak için iki yıl harcadım. Bu iki yılın yaşadıklarımı 
da içeren müzikal bir günlük olduğunu söyleyebilirim. Bu 
albümümde, Los Angeles’ten Londra’ya orkestra şeflerinin, 
Lübnan’dan Şili’ye söz yazarlarının ve Londra’dan İstanbul’a 
enstrümanistlerin bir araya gelmiş olması benim için çok 
değerliydi. Bazen bir kompozisyon, bir müzik veya şarkı sözleri 
ruhunuzun söylemeye çalıştıklarının tezahürü olabiliyor. Benim 
için aşk, acı, umut, güzellik, barış, huzur ruhun kendini sanat 
biçiminde ifade etmesinin itici güçleri.

Türkiye hakkında ne biliyorsunuz? Türk müziğine 
aşina mısınız? 
Türkiye’ye en son 2018 senesinde bir ziyaret için ailemle geldim. 
Elbette Arap ve Türk kültürleri çok yakın. Müzikte ve medyada 
büyük bir kültürel alışveriş var. Haziran ayında Barbaros ile 
Instagram canlı yayınında sohbet etme fırsatı buldum. Sahnede 
sunduğumuz tarzlara bakıldığında çok fazla benzerliğimizin 
olduğuna inanıyorum. Sesini de çok beğendim. Sohbetimiz 
sırasında da beni çok rahat ettiren özel bir kişiliğe sahip 
olduğunu söylemeliyim. Onunla şahsen tanışmayı dört gözle 
bekliyorum. En son albümümdeki iki şarkıda İstanbul Strings ile 
kayıt yapmanın zevkini yaşadım. Türk izleyiciyle tanışmak için 
gerçekten sabırsızlanıyorum ve onlarla gerçek ilham ve duygu ile 
harika bir müzik deneyimi yaşayabileceğimizi umuyorum. 
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kullar nasıl açılmalı?
Okulların yeniden açılması için tarih belirlenmesi 
noktasında, çocuğun yüksek yararı ve genel toplum 
sağlığı hususları gözetilmelidir. Karar vericiler, 
öğrenme ve refahın her durumda nasıl en iyi şekilde 
desteklenebileceğini değerlendirmelidirler.  Okulların 
yeniden açılmasıyla ilgili risk faktörleri, enfeksiyon 

riskleri, öğrenme ortamlarının sosyal mesafenin korunmasına 
elverişli olup olmadığı, okuldaki su, hijyen uygulamalarının yeterliliği, 
okul mevcudu, ebeveynlerin ve çocukların bakımını sağlayan aile 
büyüklerinin yaşları ve yüksek riskli gruplar arasında olup olmadıkları, 
kronik rahatsızlıkları olanların sayısı ve durumları, toplumla ilişkili 
risk faktörleri dikkate alınması gereken çok önemli konulardır. Bütün 
bu faktörler göz önünde bulundurularak, okula dönüş üç aşamalı olarak 
planlanmalı: okullar açılmadan önce yapılacaklar, açılma sırasında 
yapılması gerekenler ve açıldıktan sonra yapılacaklar.

Okula Dönüş Nasıl Planlanmalı?
Okulların Ağustos ayında kontrollü bir şekilde açılması, iyi bir 
planlama ve belirli ilkelerle yönlendirilmelidir:
1- Öğrencilerin ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak;
2- Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 
yönergeleri dikkatle takip ederek, eylem planı hazırlamak;
3- Akademik öğrenme, sosyal ve duygusal gereksinimleri için öğrenci ve 
öğretmenlere aşina olduklarına ek olarak yeni okul rutinleri oluşturmak;
4- Telafi eğitimi süreci ve/veya yeni dönemde, öğrenme ortamlarında 
öğretmenler ve öğrenciler için açık ve kontrolü sağlanabilir yönergeler 
belirlemek, güveni temin etmek ve beklentileri asgari düzeyde tutmak;
5- Velilere okul dışındaki sosyal çevre ve alanlardaki tedbir ve 
sorumluluklarını hatırlatmak, okul ile yapmaları gereken iş birliğini 
önemle vurgulamak.

Büyük Kolejde prosedürler nasıl belirleniyor?
Büyük Kolej uluslararası kimliği olan bir okul. Bu uzun ve zorlu süreçte 
sahip olduğumuz akreditasyon, öğretmen ve idarecilerimizin dünyadaki 

gelişmeleri ve araştırmaları takip etmesine, uzaktan öğretim yöntem ve 
teknikleri konusunda ilerleme ve gelişim göstermelerine önemli katkılar 
sağladı. Mart ayından bu yana, IASC, Uluslararası Eğitim Geliştirme 
Derneği (AAIE), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım 
Fonu (UNICEF) ve İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu’nun (SAIS), 
COVID-19 pandemi sürecinde yaptıkları araştırmalar ve hazırladıkları 
kapsamlı tedbir ve uygulama yönergelerini inceleyerek, okullarda 
alınacak tedbirleri maksimum seviyeye çıkarmak adına farklı uygulama 
modelleri hakkında fikir sahibi olduk. Bunlar arasında okula giriş ve 
çıkışlarda sağlık güvenliği ve hijyen prosedürleri, sınıflarda ve okulun 
tüm alanlarında 1-1,5 metre mesafe kuralına uyulmasını temin etmek 
üzere yapılan düzenlemeler, okullarda toplu hareket ve kalabalığı 
engellemek üzere her sınıf düzeyi için belirlenen ders ve mola saatlerinin 
belirlenmesi, ikili eğitim modeli gibi önemli uygulamalar yer alıyor.

Uygulanacak tedbirlerden bahseder misiniz?
Alınan tedbirlere ve hazırlanan yönergelere maksimum seviyede 
uyulması durumunda risk faktörlerinin minimuma indirilebileceğini 
biliyoruz. Tedbirler tek yerde değil, her yerde aynı bilinçle alınmalı. Bu 
büyük bir sorumluluk; karşılıklı güven ve özen gerekiyor. Bu süreçte 
ailelerin ve okul çalışanlarının iş birliği, sürecin yönetimi ve takibi son 
derece önemli. Köklü bir eğitim kurumu olarak görevimiz, ülkemiz 
ve yaşadığımız şehir koşullarında öncelikle Sağlık Bakanlığı ve MEB 
tarafından belirlenen talimat ve yönergeleri hassasiyetle takip etmek 
ve okulumuzun olanakları ve fiziki koşulları doğrultusunda en ideal 
düzenlemeleri yapmak. Büyük Kolej, farklı ülkelerde koşulların ve 
toplum düzeninin değişken olması ile birlikte genel bir prensip ve 
tutum geliştirmek üzere, tüm dünya ülkelerine rehberlik edecek olan 
çalışma ve uygulama örneklerini de dikkate alarak, okula dönüş “yeni 
normal” yol haritasını oluşturdu. Öğrencilerimizi güvenli bir biçimde 
karşılamaya hazır.ız. Koşullar ne olursa olsun, toplum olarak önceliğin 
sağlık olduğunu unutmadan toleranslı, uyumlu ve dikkatli hareket 
etmeyi ilke edinmeliyiz. Bu günler geçecek, bazı şeyler eskisi gibi olmasa 
da okullarımızda sevgi ve saygı değerleri üzerine inşa ettiğimiz birlik ve 
beraberliğimiz sürecektir. 
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Tüm veliler, öğrenciler ve öğretmenler 

merakla “Okullar nasıl açılacak?” diye soruyor... 
Biz de bu konuyu ve okullarda alınan önlemleri 

Büyük Kolej Okul Müdürü Arzu Gür ile değerlendirdik.
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Hangi bakımı yaptırırsanız yaptırın, 
kișinin kendisini iyi hissetmesinin 

en iyi yolu öncelikle enerjisini 
yükseltmektir.

üzel bir cilt için minik dokunuşlar
Özellikle yazın, güneşten en fazla yüz ve dekolte 
cildi etkilenir. Güneş ve denizin etkisi ile ciltte 
yıpranma ve yaşlanma başlar. Cilt; güneş ve denizle  
birleştiğinde de önce nemini kaybeder ve kurumaya 
başlar, ardından ince çizgiler oluşur. Kuruma 
derinleştikçe de ciltte lekelenmeler oluşur.

Güneşe en fazla maruz kalan  vücut bölgesi yüz, dekolte ve ellerdir. 
Bu yüzden güneşin en fazla yan etkisini de bu bölgelerimizde 
çok yoğun olarak görürüz. Bu etkileri önlemek için tatil öncesi 
ve hemen sonrası derin medikal nem bakımlarını çok öneririz. 
Tatil öncesi kaybedilecek suyun yerine konulması özellikle cilt 
problemlerinin önlenmesi bakımından çok gereklidir.

Tatil öncesi lenf drenajını arttırıcı el değmeden yapılan mesojet, 
hydrofacial gibi püskürtmeli ve derin dokuya ulaşan bakımları, 
cilde yoğun sağladıkları için severiz. Tatil döneminde ise yüzü, 
dekolteyi ve elleri tüm vücutla birlikte iyi nemlendirmek çok 
önemlidir. Ayrıca bu bölgelere sık aralıklarla nemlendirici tekrarı 
ve güneş koruyucu sürmek de gereklidir. Günün sonunda ılık 
su ile yapılan duş ve sonrasında bebek yağı gibi ürünlerle cildi 
nemlendirmek unutulmamalı ve cilt gece nefes aldırılmalıdır. 
Tatil sonrası yapılan yoğun nem bakımları da ciltteki oluşan 
kurumanın giderilmesini ve ölü tabakanın atılmasını sağlar.

Hydrofacial gibi tedaviler özellikle yaz döneminde iki haftada 
bir yapılmalı ve tekrarlanmalıdır. Bu sayede cilt gergin ve parlak 
kalırken yaşlanmasının da önüne geçilir. Medikal bakımlar 
sırasında gerekirse vitamin kokteylleri enjekte edilebilir. Bu sayede 
cilt altına daha da iyi nem verilmesi sağlanabilir.

Vücut bakımları ile sıkılaşın
Özellikle yaz mevsiminde insanlar kendilerini daha fit ve sağlıklı 
göstermek isterler. Günümüzde en önemli sıkıntılardan biri 
akşam geç saatlerde yenen yemekler ve yaz meyvelerinin şeker 
oranlarının yüksekliği. Bunlar kişilerin kilo almasını kolaylaştıran 
faktörler.

Ultrasonik ses dalgaları, radyo frekansları, lazer tedavileri gibi 
birçok uygulamada amaç cilt altındaki yağı azaltmak ve cildi 
sıkılaştırmaktır. Kişi diyetine dikkat ettiği ve hareketlerini arttırdığı 
sürece kilo problemi ile mücadele edecek ve vücudu şekil almaya 
başlayacaktır.

Vücut cildinin sıkılaşması için lazer ve radyo frekans tedavilerini 
öneririz. Icon ve Scarlet tedavileri cilt sıkılaştırmada faydalı 
uygulamalardır. Cilt altı yağı azaltmada medikal olarak lazer 
lipoliz ya da ultrasonik lipoliz tedavileri önerilir. Cilt sıkılaştırıcı 
tedavileri yıl içerisinde belirli aralıklarla tekrarlamak faydalıdır. 
Egzersiz ve ağırlıkla kaslarını çalıştırmaya başlaması da çok 
önemlidir. Ancak tüm medikal uygulamalarda kişinin kendisinin 
de dikkatli davranması ve vücuduna özen göstermesi gerekir.

Enerjinizi yükseltin
Hangi bakımı yaptırırsanız yaptırın, kişinin kendisini iyi 
hissetmesinin en iyi yolu öncelikle enerjisini yükseltmektir. 
Enerjinin yükselmesi ile kişi kendisini daha çok sever ve korumaya 
çalışır. Günümüzde yapılan her uygulamanın daha iyi sonuç 
vermesi için enerjimizi güneş enerjisi ile artırmamız gerekir. Yaz 
döneminde erken kalkmak, bol sıvı tüketmek, Akdeniz mutfağını 
tercih etmek ve mutlu olmaya çalışmak önemlidir. 

G
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Bence etrafımızdaki 
her șeye sevgi ve așk 

beslemeliyiz.

izi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Nasıl başladı 
oyunculuk serüveniniz?
15 Aralık 1987 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Ankara’da tamamladım. O dönem ailemle birlikte sürekli tiyatro 
temsillerine giderdik. O sürede tiyatroya olan ilgim başladı. 
İlerleyen süreçte ise tiyatronun mesleğim olması fikri oluştu ve 
bu doğrultuda Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kursiyerlik sınavına 

hazırlandım. Böylece birçok şeyi öğrendiğim Ankara Sanat Tiyatrosu‘ndaki 
eğitimime başladım. Bu sürecin devamında TRT’de günlük dramalarda 
kamerayla da tanışmış oldum. Eğitimim tamamlandığında İstanbul’da 
Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümüne girerek İstanbul’daki maceraya 
atılmış oldum ve hayatıma burada devam etmekteyim.

Bay Yanlış dizisi çok güzel tepkiler alıyor… Nasıl gidiyor 
çekimler? 
Dizimiz yeni başladı. Bay Yanlış bir önceki projemiz olan Erkenci Kuş’un 
Yapımcısı olan Gold Film’e ait bir proje. Kamera arkası ekibimizin yüzde 
doksanı bir önceki projemizdeki isimler. Bu yüzden bir adaptasyon sorunu 
yaşamadım. Yönetmenlerimiz Deniz Yorulmazer ve Beste Sultan yeniliğe 
ve fikirlere açık oldukları için, senaristimiz Aslı Zengin de bu alanların 
sağlanabileceği durumları kaleme aldığı için devamlı yeni şeyler üreterek 
daha da eğlenceli hale getirebiliyoruz. Can da bu konuda birlikte çalışması 
keyifli ve size alanlar açan bir oyuncu. O yüzden benim için Bay Yanlış gayet 
keyifli geçiyor. Seyirci de diziyi kabullendi ve sevdi. Daha iyi olmak için hep 
beraber üretiyoruz.

Dizi sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital platform, 
televizyon dizilerini nasıl etkiledi?
Açıkçası yeni bir mecranın hayatımıza girmiş olması gayet heyecan verici ve 
olumlu benim açımdan. Dijital mecrada da keyifle takip ettiğim yapımlar 
var. Seyirciye bir şeyler ulaştırabildiğimiz sürece mecraların çok da bir önemi 
kalmıyor aslında. Bu tarz yenilikler rekabeti, sesliliği ve kaliteyi arttırır.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl tarif 
ederdiniz?
Kendime dışardan baktığımda neşeli bir insan olarak görüyorum. Fakat 
dertleri de olan kendisini sürekli geliştirmeye çalışan bir insanım. Bu ülkede 
insanların mutlu olmasını istiyorum. Sorunun içeriğinden çıkmış olabilirim, 
fakat içimden bunları söylemek geldi.

Kendinizde en sevmediğiniz özelliğiniz nedir?
Bazen tembel bir insana dönüşüyorum. Belki o an içinde bulunduğum 
durumlarla da ilgili olabilir; ama bunu da aşmaya, kişisel gelişimimi devam 
ettirmeye çalışıyorum.

Bir süper kahraman olmak isteseniz hangisi olurdunuz?
Açıkçası bir süper kahraman hayranlığım çocukken de olmadı. Fakat Ninja 
Kaplumbağalar’a bayılırdım. Ekip-dayanışma-yardımlaşma huyum oradan 
geliyor olabilir. Onlardan birisi olmak isterdim sanırım.

Aşk kelimesi sizin için ne ifade ediyor?
Aşk kelimesi benim için yaşamı, nefesi, tüm duyguları barındırıyor. Bence 
etrafımızdaki her şeye sevgi ve aşk beslemeliyiz.

Ankara mı, İstanbul mu?
Ankara benim için farklı bir şehir. Fakat bunu popülist bir yerden 
söylemiyorum. Ben Ankara’da büyüdüm. Bende o şehrin izleri var, sadece o 
kadar.

Bu yaz için tatil planlamalarınız neler?
Bu yaz çalışıyorum. O yüzden net bir tatil planım yok. Çekim tarihlerinde 
belli boşluklar oldukça Ege’ye giderim diye bir düşünce var sadece.  

S



rtaoyuncular Topluluğu ile başlayarak 
sanata adanmış bir yaşam… Sanat 
yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz?
Moda tasarımcısı olma hayalleri ile yola çıkmış 
bir genç kızken, on sekiz yaşında kendimi tiyatro 
sahnesinde buldum ve bu yaşıma kadar da hiç 
inmedim. Ailemin beni, başka bir şehirde bizsiz 

yaşayamazsın, diyerek Ankara’ya göndermediği üniversitenin 
kapısını bile bilmiyorum, ama o dönüm noktası bana şimdiki 
kariyerimi getirdi. Ortaoyuncular, Kenter Tiyatrosu, Dormen 

Tiyatrosu, BKM, Craft Tiyatro, Talimhane, Zorlu PSM gibi 
farklı tiyatro prodüksiyonlarında farklı deneyimler yaşadım. 
Hepsi bana yeni beceriler, bilgiler kattı ve hala yoluma devam 
ediyorum. Beni karşılayacak her yeni projede hala bir öğrenci gibi 
heyecanlanıyorum.

Tiyatro, sinema, seslendirme sanatçılığı, dizi… Nedir 
başarınızın sırrı?
Başarılı olmaya çalışmak, ben oldum dememek, her yeni rolü bir 
mücadele olarak görmek, bu zevkli savaşı kazanma hırsı, öğrenci 

O

Gerek tiyatro sahnesinde gerekse ekranlarda hayat verdiği karakterle kendisini 
bize alıștıran fotoğrafını görünce sesinin kulaklarımıza dolduğu bir isim 
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ruhunu kaybetmemek... Ben ustayım demek için belki yetmiş 
yaşını görmeliyim. Hala “master class” öğrencisiyim. Eğitim 
verdiğim halde öğrencilerimden de, on üç yaşındaki oğlumdan 
da öğrenmeye devam ediyorum.

Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığınız Füreya 
karakteriyle hayatımıza girdiniz. Şimdi de Sen Çal 
Kapımı dizisinde canlandırdığınız Aydan Bolat 
karakteri ile bizlerlesiniz… Nasıl gidiyor çekimler?
Yepyeni... Hiçbirini tanımadığım oyuncularla, daha önce 
çalışmadığım insanlarla aynı setteyim. Şu an kimlerle aynı dili 
konuşuyorum, nasıl bir sinerji üreteceğiz, ortak oluşturduğumuz 
enerji seyirciye ulaşabilecek mi derdindeyim çünkü önceliğimiz 
seyircinin beğenmesi, alkışlaması. Ben bu cevapları yazarken iki 
bölüm yayınlanmış, güzel reyting almış ve beğenilmişti. Böyle 
devam edebilmesi, kariyerimin şu aşamasındaki ilk hedefim. 

Yeni nesil oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Beğendiğiniz oyuncular kimler?
Maalesef çoğunu tanımıyorum tanışabilmek için çalışmam 
gerekiyor. Çünkü mesleki deformasyon olarak pek dizi 
izlediğimi söyleyemem. Hemen her diziden haberim var. Başarılı 
oyuncular zaten öne çıkıyor, onları kaçırmama imkanım yok, 
ancak prensip olarak isim vermek de istemem.

Biraz da tiyatroya değinecek olursak… Özellikle 
pandemi sürecinde perdeler kapandı. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz bu süreci?
Hayatımda tiyatro yapmadığım en uzun dönem ve çok özledim. 
Tekrar sahneye çıkabilmeyi dört gözle bekliyorum, ama görünen 
o ki 2021’den önce bunu başarmamız mümkün değil gibi. Ben 
de doğaçlama skeçlerin olduğu bir YouTube kanalı kurdum. 
Karantina dönemini farklı oyuncularla beraber oluşturduğumuz, 
senaryo-yönetmen-teknik ekip olmayan “Zamansız Diyaloglar” 
isimli kanalımda emprovize tiyatro yapıyoruz diyebilirim. 
Mesleğime olan özlemimi belki biraz olsun gidermek, evden 
çıkamayan insanları da azıcık gülümsetme amacındaydım.

Dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. 
Karantina sürecinde siz neler yaptınız? Bu süreç 
sizlere neler kattı?
Başımıza gelenler hala bilimkurgu filmi gibi hissettiriyor 
bana. Rutinimiz değişti, hayatımıza maske ve gereğinden fazla 
hijyen girdi. İnsanlar ekonomik açıdan sarsıldı. Aile üyeleri 
birbirlerini daha iyi tanıdı. Bazılarımız bir lokma ekmeğin, 
birine sarılmanın, bir kahve içmenin önemini daha iyi anladılar. 
Üretmek ve yaratmak doğamın bir parçası. Ve ben aynı şekilde 
bilgiyi ulaştırmak, paylaşmak, insanları aydınlatmak gibi bir 
misyon edindim kendime. Bunun için de kendi alanında uzman 
insanlarla canlı yayınlar yaptım. Hem bana hem de seyredenlere 
iyi geldiğini düşünüyorum.

Annelik desek…
Hayatımın en büyük bölümü derim. Oğlum Aslan, on üç 
yaşında. Doğduğundan beri bakıcısı olmadı ve son birkaç 
yıldır baba da bizimle değil. Annelik ilmek ilmek işlemeye 
çalıştığım, düzgün bir insan yetiştirmeye uğraştığım bir alan. 
Hemen her evresi hem çok zevkli hem de çok zor. Özellikle 
bekar anne olarak iki kat daha zor. Ama çıkan sonuç fena değil 
gibi; çok okuyan, terbiyeli, hümanist, özgür ruhlu bir oğlum 
var. Hayattaki ilk önceliğim her zaman o, onun mutluluğu ve 
sağlığı…

Güzelliğinizle de çok konuşuluyorsunuz. Güzellik 
sırlarınızı bizimle paylaşır mısınız? 
Konuşuluyor muyum? Ben hiç duymadım (gülüyor). Bu bir iltifat 
olmalı, çünkü insanların genelde benim hakkımda konuştukları 
oynadığım rollerdeki performanslar, teşekkür ederim. Hayatımı 
ben nasıl da güzel bir kadınım diye geçirmiyorum. Sigara ve içki ile 
aram yok. Çok su içerim, cilt bakımına özen gösteririm, kozmetik ve 
parfüme düşkünlüğüm var; bir de modayı takip etmesem de kıyafet 
almayı seviyorum. Sanırım buna ben para kazanmaya başlayana 
kadar annemin istediğim kıyafetleri almak için beni aylarca 
yalvartması sebep oldu.

Kendinizi üç kelime ile tarif edecek olsanız nasıl tarif 
ederdiniz?
İnsanın kendini tarif etmesi zor. Güzel üç kelime kullansam egolu 
olduğum düşünülebilir. Tam tersini yapsam sorunluyum zannederler. 
Ortada bir yerde buluşalım; hassas, iyi kalpli, empati yapabilen 
biriyimdir.

Peki aşk, hayatınızın neresinde?
Karşı cinse duyulan aşktan bahsediyorsanız hiçbir yerinde. Hayata 
karşı duyulan yaşama arzusu ise her yerinde. İkisinin paralel gitmesi 
çok zevkli olurdu.

Ankara desek… Size nasıl duygular ifade ediyor?
Annem ve babam okumaya hak kazandığım üniversiteye beni 
gönderselerdi hayatımın bir bölümü Ankara’da geçecekti. Ama ne 
zaman turneye gitsem, Ankara seyircisinin karşısına çıkmak her 
zaman sözlüye kaldırılan öğrenciymişim gibi hissettiriyor. Bir de 
Ankara simidinin gönlümde yeri başkadır.  
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İçinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisini 2018 yılında kaleme aldığı 
“2020-2040: Aydınlanma Çağı” kitabına tașıyarak tüm dikkatleri üzerine çeken 
Dönüșüm Merkezi’nin kurucusu Astrolog Barıș Özkırıș ile astrolojinin bize ne 

anlattığı ve önümüzdeki yılların neler getirebileceği üzerine keyifl i 
bir röportaj gerçekleștirdik.

Yeni Dünya Düzenine Doğru

astroloji
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1405 yılından önce sırasıyla 1345, 1285, 1226, 670, 610, 551, 491 
ve milat öncesi bazı yıllarda bu kavuşumun Kova burcunda 
gerçekleşmiş olduğunu tespit ettim. Böylece bu tarihleri 
takip eden yirmi yıllık süreçlerde dünyada yaşanan olayları 
incelemeye ve bu olayların ortak paydalarını tespit etmeye 
başladım. Büyük imparatorlukların yıkılması, Osmanlı 
İmparatorluğu gibi imparatorlukların kurulması, Hz. 
Muhammed’in doğumu, ilk vahyin gelmesi gibi hem dini 
hem de dünya düzeni açısından çok önemli olaylar ile bu 
kavuşumların eşzamanlı olduğuna şahit oldum. Böylece; 2020- 
2040 arasında dünyada siyasi düzen ve inançlar açısından 
değişim rüzgârlarının eseceği çıkarımında bulundum. Zaten 
Kova burcu sembolizmi değişim ile yakından ilişkilidir. 
Ayrıca bilim, teknoloji, uzay, özgürleşme, hümanizm gibi 
konularla ilintilidir. Buradan yola çıkarak, kitabıma “yeni 
dünya düzeni”nin yolda olduğunu yazdım. Zaten kitabın adını 
aydınlanma çağı koymamın da başlıca sebebi buydu. 

2020 yılı ile ilgili öngörülerim arasında şaşırtıcı olan ise 
şuydu. 1345 yılını takip eden süreci incelerken 1347 yılında 
daha önce Çin’de başlamış olan “kara veba” Avrupa’ya gelmiş 
ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştu. O dönemde 
Vatikan’ın imajı da zarar görmüştü. 1351 yılına kadar aktif olan 
salgın daha sonra bir nebze kontrol altına alınmıştı. 

Sonrasında 2020 yılında 1345-1351 yılları arasında olan bazı 
dış gezegen kavuşumlarının var olduğunu fark ettim. 1347 
yılındaki Satürn-Plüton kavuşumu, 12 Ocak 2020 günü 
gerçekleşti. 1350 yılındaki Jüpiter-Plüton kavuşumu  2020 
yılında üç kez var. Tüm bu bulgulardan yola çıkarak, kitabımda 
2020 yılında büyük bir salgının dünyayı kasıp kavuracağını 
yazdım. Nitekim yine Çin’den başlayan bir salgın tüm dünyayı 
ele geçirdi. 

Bu kitapla ilgili 2018 yılında bir seminer vermiştim. O 
seminerde 2020 yılındaki salgın hastalık riskinden ve kitabın 
önsözünde kaleme aldığım 2020 yılına ilişkin gördüğüm bir 
rüyadan bahsetmiştim. Rüyamda sokaklar bomboştu, insanlar 
evlerine çekilmişlerdi. YouTube kanalımda bu seminerimi 
izlemiş ve kitabımı okumuş olanlar beni mesaj yağmuruna 
tuttular. “Nasıl bildiniz?” diye sordular. Onlara şunu söyledim: 
bu bir önsezi değildi, sadece araştırmamı iyi yaptım ve tarih 
tekerrür etti… 

Hayat bir yolculuk, bu yolculuğun 
içinde nelerin önümüze 

çıkacağını ve hangi ihtimallerin 
gerçek olacağını çoğu kez 

bilmiyoruz. İște bu ihtimalleri 
analiz etmek bana haz veriyor.

izi tanıyabilir miyiz?
Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans 
eğitimimi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım. 
Daha sonra; işletme üzerine yüksek lisans ve doktora 
eğitimi aldım. 2012 yılında kurumsal psikoloji üzerine 
yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

2008- 2010 arasında; Astroloji Okulu’nda “temel ve ileri seviye 
astroloji” ve Dr. Glenn Perry’nin Amerika’da kurmuş olduğu Astro-
Psikoloji Akademisi’nde psikolojik astroloji eğitimi aldım. 2010 
yılında astroloji eğitimi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü 
“Dönüşüm Merkezi”ni kurdum.

2014 yılında Öner Döşer ile beraber kaleme aldığım “İlişkiler 
Astrolojisi” kitabında, 2015 yılında uluslararası yazarlar ile birlikte 
“Karma, Kader, Özgür İrade ve Astroloji” isimli kitapta yer aldım. 2018 
yılında, “2020-2040: Aydınlanma Çağı” isimli kitabım yayımlandı. 

Astrolojiye olan ilginiz ne zaman nasıl başladı?
Klasik bir cevap olacak, ama çocukluğumdan beri astrolojiye ilgim 
vardı. İnsanı anlamakla ilgili olan psikoloji, felsefe, sosyoloji, ezoterizm 
gibi alanlar bende her zaman merak uyandırmıştır. Ancak 2008 
yılına kadar daha çok pozitif bilim ile ilgili eğitimler aldım. Astroloji 
eğitimi almaya karar vermemde kuzenim Öner Döşer’in büyük etkisi 
oldu. Sonrasında her şey kendiliğinden gelişti. Astrolog olmayı daha 
önceden planlamamıştım. Hayat bir yolculuk, bu yolculuğun içinde 
nelerin önümüze çıkacağını ve hangi ihtimallerin gerçek olacağını 
çoğu kez bilmiyoruz. İşte bu ihtimalleri analiz etmek bana haz veriyor. 
Özellikle dünya tarihi okumak ve benzer gezegen döngülerinde ve 
kombinasyonlarında ne gibi olayların ortaya çıktığını incelemek 
gerçekten büyüleyici… Tarih, kendi döngüleri içerisinde tekerrür 
ediyor. Doğru gözle baktığınızda eşzamanlılık kavramı size ihtimalleri 
ve sonuçları fısıldamaya başlıyor. 
 
Yılın ilk yarısını, çok şükür, atlattık. Bizi ikinci yarıda 
neler bekliyor?
Keşke yılın ikinci yarısı için çok pozitif açıklamalar yapabilseydim. 
Maalesef astrolojik göstergeler hala oldukça zorlayıcı… 10 Eylül- 14 
Kasım arası Mars Koç burcunda geri harekette olacak. Bu süreçte 
Satürn ve Plüton ile zorlayıcı açıları var. Tüm bunlar dünyada şiddet, 
savaş, isyan, protesto, deprem, yangın, patlama gibi ihtimalleri 
gündeme getiriyor. Zaten 28 Haziran günü Mars Koç burcuna 
geçti ve bu tarz olaylar gündemde yer almaya başladı. 7 Ocak 2021 
gününe kadar Mars’ın Koç burcundaki yolculuğu devam edecek. 
13 Kasım’daki Jüpiter-Plüton kavuşumuna yaklaşan haftalarda; 
dünyada ekonomi, hukuk ve inançlarla ilgili krizler yaşanabilir. 
Aralık ayı ise; 615 yıl sonra tekrar gerçekleşecek olan Jüpiter- Satürn 
Kova burcu kavuşumundan dolayı tarihe damgasını basacak bir ay 
olabilir. Adeta Kova çağının ayak seslerini duymaya başlayacağız. 
Dünyada siyasi, sosyolojik ve inançlarla ilgili konularda etkileri 2040 
yılına kadar devam edecek olan tohumlar atılacak. Özellikle 2030 
yılında bu tohumların sonuçlarını görebiliriz. 

Sizin gerçekleşen şaşırtıcı öngörülerinizden de 
bahsedebilir miyiz?
Salgın hastalık ile ilgili öngörüm şaşırtıcı, ama bir o kadar da 
manidardı. 2018 yılında 2020- 2040 sürecini anlatan “2020-2040: 
Aydınlanma Çağı” isimli kitabım piyasaya çıktı. Bu kitabın içinde 
en son 1405 yılında gerçekleşmiş olan Jüpiter- Satürn Kova burcu 
kavuşumunu inceledim. Bu kavuşum 21 Aralık 2020 günü kendini 
tekrar edecek. Kadim bilgilere göre bu kavuşum dünyada 20 yıllık 
trendleri belirliyor. 

S



Gelecek yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2021 yılı, 2020 yılında atılan tohumların devamlılığını sağlayan bir 
yıl olacak. Jüpiter ve Satürn yıl boyunca Kova burcunda olacaklar. 
Ve tutulmalar İkizler-Yay aksında gerçekleşmeye devam edecekler. 
Yıl boyunca dünyada inançlar, küreselleşme, uluslararası ilişkiler 
ve hukuk konuları ile ilgili krizler gündemde yer tutmaya devam 
edebilirler. Ülkelerin kendi içlerine kapandığı, ancak bireysel 
özgürlük konularının da ön plana çıktığını görebiliriz. Teknoloji 
ve bilim ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir, yepyeni buluşlar 
yapılabilir. Daha fazla eşitlik ve insan hakları için protestolar 
gündeme gelebilirler. Uzay ve uzaylılar ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler 
yaşanabilir.
 
Sizce pandemi ne zaman biter, aşı bulunur mu?
Salgını iki yıl önceden tahmin ettiğim için bu soruyu bana yüzlerce 
kişi sordu. Ancak 1347-1351 arasında son derece aktif olan kara 
veba salgını ile şu anı kıyaslamak bilimsel açıdan doğru değil. Yeni 
teknolojik imkanlar ile bir aşının bulunması an meselesi olabilir. 
Ancak 2020 sonbaharındaki astrolojik göstergelere baktığımda, 
salgının devam edeceğini düşünüyorum. Aralık ayı astrolojik açıdan 
bir aşının bulunmasına daha uygun görünüyor. 

Şimdilerde dünyada pek çok karanlık şey gün yüzüne 
çıkmaya başladı. Bunlar gerçek mi, devamı gelecek 
mi?
 Pandemi süreci maalesef bazı kesimlerde aynen ortaçağdaki 
salgında olduğu gibi önyargı, ayrımcılık ve nefreti ön plana çıkarttı. 
1347- 1351 arasında kilisenin Hristiyan olmayanları salgından 
sorumlu tuttuğuna dair makaleler okumuştum. Sanıyorum tarih 
tekerrür ederken, salgından daha da önemli olan şey tarihten ders 
almamız… Umarım dünyadaki nefret suçlarında daha fazla artış 
olmaz. 

Son dönemde sosyal medyada ön yargının, nefretin ve komplo 
teorilerinin had safhada olduğuna şahit oluyorum. Dünyanın 
karanlık yüzü her zaman vardı. Ve salgın dönemlerinde toplumsal 
paranoya ile birlikte bu karanlık her zaman ortaya çıktı. İnsanoğlu 

zayıf hissettiğinde ve bu zayıflıkla barışamadığında kötülük 
yapmaya daha yatkın olur. 

Komplo teorilerinin hangisinin gerçek hangisinin yalan olduğunu 
belirlemek benim uzmanlık alanımla ilişkili değil. Ancak size 
şu kadarını söyleyebilirim. 12 Ocak 2020’de gerçekleşmiş olan 
Satürn-Plüton kavuşumu ve bu yıl üç kez gerçekleşen Jüpiter-
Plüton kavuşumu; sene boyunca dünya düzeni, otorite figürleri, 
ekonomik düzen, hukuk ve inançlarla ilgili dejenerasyonu ve 
karanlık sırları ortaya dökmeye devam edecek. Zaten biliyorsunuz, 
12 Ocak tarihinde Amerikan Başkanı yargılandı. Ve Amerika ile İran 
arasında 3. Dünya Savaşı’na gidebilecek bir gerginlik yaşandı. Belki 
de pandemi, olası bir dünya savaşını ileriye attı. Her şerrin içinde 
bir hayır olduğuna inanmayı tercih ediyorum. Bu dünya denge için 
yaratıldığından dolayı her zaman iyi-kötü, karanlık-aydınlık olacak. 
Bu süreçte aydınlıkta olmayı seçenler daha da aydınlanacaklar. 
Karanlığı seçenler ise, daha fazla kötülük yapmaya çalışacaklar. 
Aradaki uçurumun büyüdüğü bir dönem bizleri bekliyor. 

Türkiye’nin geleceğine dair neler söylemek istersiniz?
29 Ekim 1923 tarihinde 20:30’da Ankara’da doğmuş olan ülkemizin 
haritası da önümüzdeki yıllarda oldukça önemli astrolojik etkiler 
alıyor. Haritanın sekizinci hanesinde 2021 ve 2022 yıllarında 
Satürn etkisi olacak. Bu hane dünya astrolojisinde dış borçlar, ortak 
yatırımlar, bankalar, ulusal güvenliği tehdit eden durumlar, doğal 
afetler ve krizler yoluyla dönüşüm ile ilgili görülmüştür. Satürn 
buradan geçerken; dış borçlar ve bankalarla ilgili bir yeniden 
yapılanma süreci yaşanabilir. Ancak deprem gibi doğal afet 
risklerinin astrolojik açıdan maalesef arttığını söyleyebiliriz. 
Ülkemizin haritasının sekizinci hanesinin girişinde Kova burcu var. 
Tutulmalarla ilgili araştırma yaptığımda; örneğin 1980, 1999, 2016 
yıllarında tutulmaların Kova-Aslan aksında olduğuna ve ülkemizin 
sekizinci hanesine denk geldiklerine şahit oldum. Bu yıllar ulusal 
güvenliği tehdit eden durumların, ekonomik sorunların ve büyük 
depremin olduğu dönemler… Özellikle 2026 yılı hem tutulmalar 
hem de Plüton haritanın sekizinci hanesinde olacağı için doğal 
afetler açısından risk taşıyor. 

İnsanoğlu zayıf 
hissettiğinde 

ve bu zayıfl ıkla 
barıșamadığında 
kötülük yapmaya 
daha yatkın olur.

astroloji
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Bunun yanı sıra 2023-2043 yılları arasında Kova burcunda 
olacak olan Plüton da ülkemizin önemli bir dönüşüm sürecinden 
geçeceğine işaret ediyor. Hem de tarihinde ilk defa bu denli büyük 
bir etki alacak, çünkü Plüton yaklaşık 250 yıl önce Kova burcundan 
geçmiş. 

Dönüşüm rüzgarları eserken, ülkemizin kendi gölgesiyle yüzleşerek 
daha da güçlenmesini diliyorum… 
 
Herkes 2023 hakkında konuşuyor. 2023’te bizleri 
neler bekliyor?
2023 yılı 2020-2040 sürecindeki köşe taşlarından biri olacak gibi 
duruyor. Çünkü Plüton 2023 itibariyle Kova burcundan geçiş 
yapmaya başlayacak. Dünyada dönüşüm rüzgarları çok güçlü 
esecek. Özellikle uzay, uzay gemileri, nanoteknoloji ile ilgili önemli 
buluşlar gündeme gelmeye başlayabilir.

Kanser gibi hastalıkların iyileşmesinde, DNA’nın sırlarının 
daha fazla çözülmesinde de nanoteknoloji sayesinde bir devrim 
gerçekleşebilir. Plüton’un bilgi ve akıl ile ilgili Kova burcundan 
geçişi, aynı zamanda “yapay zeka” ile ilgili gelişmeleri ifade edebilir. 
2023-2043 sürecinde yapay zeka giderek güç kazanabilir ve 
sistemin dönüşümüne katkı sağlayabilir. 

Plüton’un Kova burcundan en son geçişi 1777-1798 tarihleri 
arasında gerçekleşmiş. Bu sürecin başlangıcına doğru, 1776 yılında 

Amerikan kolonisi Büyük Britanya İmparatorluğu’ndan tüm 
bağlarını kopartarak bağımsızlığını ilan etmiş. Sürecin ortalarında 
ise, 1789 yılında Fransız Devrimi başlamış. 1799 yılına kadar 
süren bu devrimde, Fransa’daki mutlak monarşi devrilmiş, yerine 
cumhuriyet kurulmuş. Roma Katolik Kilisesi ise, ciddi reformlara 
gitmek zorunda kalmış. Bu süreç Batı dünyasında bir dönüm 
noktası olarak görülmekte… Benzer şekilde, 2023-2043 sürecinde, 
dünya bir dönüm noktasından geçebilir. Özgürlük ve aydınlanma 
adına savaşlar gündeme gelebilir. 

Bir diğer önemli yıl ise 2025… Neptün Koç, Uranüs İkizler 
burcundan geçmeye başlayacak. Neptün’ün Koç burcundan geçişi; 
bireysel özgürlüğün idealize edilmesi ve de özgürlük için yapılan 
savaşlarda büyük kayıpların verilmesi ile senkronize olabilir. Önceki 
Neptün Koç geçişinde; 1861- 1865 arasında Amerikan İç Savaşı 
gerçekleşmiş. Yaklaşık altı yüz bin kişinin hayatına mal olan bu 
savaşın ardından kölelik kaldırılmış ve pek çok kişi özgürlüğünü 
ilan etmiş.

Önceki Uranüs İkizler geçişlerinde ise; çok önemli icatlar devreye 
girmiş. Örneğin optik teleskobun icadı, gezegen hareket yasası, 
olasılık kuramı, evrim teorisi, nükleer silah üretimi ve ilk elektronik 
bilgisayarın icadı bu dönemlere denk gelmiş. 2025-2033 arasında 
dünyada teknoloji, iletişim, ulaşım, eğitim, medya ve ticaret 
bağlamında müthiş bir değişim ve reform etkisinin ortaya çıkması 
kuvvetle muhtemel… 



Kendisini evrenin harmonisini, gökkuşağının renkleri eşliğinde müziğine 
yansıtmaya gönül vermiş bir müzik tutkunu olarak tanımlayan Müzisyen Köksal 

Ekinci ile sanatına yön veren süreçlerden ve hayata dair ilham aldığı 
her şeyden bahsettik.

Müziğin Anlattıkları

röportaj

Koksal Ekinci 



Albümün çıkış parçası 
“Aşk’ın Kanatları”, tıpkı diğerleri gibi 

dinleyiciye şifa olma niyetinde.

ariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz? 
1973 Ankara doğumluyum, Kova Burcuyum. Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik 
yıllarımdan bu yana önce TRT, ardından Ankara 
Üniversitesi Tömer gibi kurumlarda görev yaptım. 
Sonrasında Kanada Eğitim Merkezi Türkiye Ofisi 

yöneticiliği geliyor. Yirmi dokuz yıl önce yapım-yönetim asistanlığı 
ile başlayıp ardından pazarlama iletişimi alanında yıllanmış bir 
profesyonel kariyer diyelim özetle.

Müziğe yönelmem ise eskilerin hep dediği gibi, anne karnında başladı 
aslında. Anneciğimin sesi çok güzeldi. Bana hamileyken söylediği tüm 
şarkılar, türküler, sesler ruhuma işlemiş demek ki. Altı yaşımda ilk 
bestemi yapmıştım. Hiçbir yerde kayıtlı olmamasına rağmen sözünü 
ve müziğini hala hatırlıyorum. Sonrasında 2004 yılında yapımına 
başladığım başka bir ses tarafından seslendirilen şarkılarımın yer 
aldığı ilk prodüksiyonumla profesyonelce ilgilenmeye başladım. 
Kendi şarkılarımı seslendirmeye de 2019 yılında üç single çalışmasıyla 
başladım. 

İlk albümünüz olan “Güneş’in Kalbi” geçtiğimiz ay 
müzikseverlerle buluştu. Bu albüm ve çıkış parçası olan 
“Aşk’ın Kanatları” için neler söylersiniz? 
Evet, ilk albümüm “Güneş’in Kalbi” ile müzikseverlerle buluşmanın 
mutluluğu içerisindeyim. Astro-müzik akımı kapsamındaki albümüm, 
ruhsal kodlarla bezeli organik elektronik ve yeni pop türündeki 
parçalardan oluşuyor. Aslında albümümü, şarkılarımı merakla 
bekleyen sevenlerim için 21 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşen 
güneş tutulması öncesinde güzel bir hediye olarak tasarladım. 

Güneş, insanlar için ‘yaşam enerjisi’ anlamına geliyor. Herkesi birer 
Dünya gibi, Güneş gibi, ayrı enerji merkezleri olarak kabul edebiliriz. 
Güneş’ten alınan yaşam enerjisi, kalpte toplanıyor ve güçlü yaratımlar 
için burada bekliyor. ‘Güneş’in Kalbi’ de, bu yaratım gücünü insanlara 
hatırlatmaya geldi. 

Albümün çıkış parçası “Aşk’ın Kanatları”, tıpkı diğerleri gibi dinleyiciye 
şifa olma niyetinde. 2004 yılında yazdığım parça ilk kez, 2006 
yılında prodüktörlüğünü yaptığım albümde yayınlanmıştı. “Aşk’ın 
Kanatları”nın hayatımda özel bir yeri var. Parça bizlere şunları aktarıyor: 
Aslında bedenimiz, ruhumuz, kalbimiz ve en önemlisi de bilincimiz 
ve DNA yapımız bir müzik şaheseri gibi kodlanıyor. Ve her birimiz, 
yaratıcının sonsuz kaynağından kalplere damlayan, benzeri olmayan 
bir ışık senfonisinin notalarıyız. 

Albümde parçanın akustik versiyonuna ek olarak, elektronik ve radyo 
edit versiyonu da yer aldı. Altı parçadan oluşan albümde, dinleyicilerimi 
bir de sürpriz bekliyor. “Sen, Ben Oldun” ve “Veda” singlelarının yeniden 
düzenlemeleri ile “Yok” adlı düet benim ilklerimden…

Daha önceki eserleriniz hangileridir? 
Nisan ve Mayıs aylarında “Venüs” ve “Ay’ın Nefesi” adlı parçalarımı 
yayınladım. “Güneş’in Kalbi” albümü de gezegenleri ve yıldızları 
konu alan üçlemenin, ilkbahar döneminin tamamlanması. Dijital 
platformlardaki ilk üçlemem “Yas”, “Belki” ve “Dünya”yı 2019’da 
yayınlamıştım. 2020’de ise “Sen Ben Oldun”  ve “Veda” adlı parçalarımla 
dinleyicilerle buluştum.

Yeni klip projelerinizi kültürel mirasımızı ön plana 
çıkarmayı hedefleyerek çekmeye ve yayınlamaya 
başladınız… Bu proje nasıl doğdu ve şekillendi? 
Pandemi sürecinden en çok zarar gören sektörlerin başında gelen ve 

K

normalleşmeyle birlikte yaralarını sarmaya başlayan Türk 
turizmine, bu ülkenin köklü tarihine ve değerlerine inanan bir 
şarkı yazarı olarak, bir destek de ben vermek istedim. Ekibimle 
birlikte, Türkiye’nin eşsiz güzellikteki tarihini merkeze alan 
hikayeler eşliğinde video klipler serisi hazırladık ve kültürel 
mirasımızı ön plana çıkarmayı amaçladık. 

Bu projenin ilk yayını olarak “Aşk’ın Kanatları” şarkıma 
kutsal tapınakta klip çektik. Çanakkale, Ayvacık 
Gülpınar’da bulunan Apollon Smintheion kutsal alanında 
gerçekleştirdiğimiz klibin yönetmenliğini, reklam/tanıtım 
filmleri ve müzik klipleriyle tanınan, genç kuşağın en 
yetenekli isimlerinden Baki Gedik, görüntü yönetmenliğini 
Mert Yurdatapan yaptı.

Müzik evrensel bir dildir ve ben bu dili basit ve sade 
anlatımlarla, şarkılarım yoluyla aktarmaya özen gösteriyorum. 
Dünyanın bütün dinlerinin, kültürlerinin buluşma köprüsü 
Türkiye, coğrafya olarak o kadar zengin bir kültürel çeşitliliğe 
sahip bir ülke ki şarkılarımla ve video kliplerle hem kültür 
turizmini canlandırmak hem de ülkemizin eşsiz coğrafyalarını 
müzikseverlere tanıtmak benim için çok kıymetli bir görevdir.

Apollon Smintheion kutsal alanının önemi nedir? 
Burası ülkemizdeki pek çok değere ev sahipliği yapan 
Çanakkale’de yer alıyor. Tanrı Apollon’a adanmış Helenistik 
dönemin en önemli kutsal alanlarından bir tanesi olan 
Apollon Smintheion, Antikçağ’da kahinlerin merkezi olarak 
bilinen ve o dönem için oldukça kutsal bir yer. Suya bakarak 
kehanetlerde bulunan kahinler o dönem için toplumların 
gidişatına da yön verecek güçteydi. Apollon Smintheion 
Tapınağı, konusunu Homeros’un İlyada Destanı’ndan alan 
kabartmaları yanında mimari tasarım ve stili ile dikkatleri 
üzerinde topluyor. 

M.Ö. 150 yıllarında Ion stilinde yapılan tapınak, Kuzeybatı 
Anadolu’da Troas bölgesinde bulunmuş tek örnektir. Gülpınar 
ve çevresinde tek su kaynağı olan ve bugün Kocapınar olarak 
isimlendirilen su kaynağı başına kurulmuş olan Apollon 
Smintheion, varlığını da başına kurulduğu bu kaynağa 
borçludur. 



röportaj

Milattan on bin yıl öncesine dayanan bir tarihi olan, yeraltından 
çıkan su; bölgeye kutsallığını veren, Troas Bölgesi’nde kazısı 
yapılmış en eski yerleşim yerinin de kurulmasına neden olmuştur. 
Apollon kutsal alanları genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde 
veya Smintheion kutsal alanı gibi doğrudan Kaynak başında yer 
alırlar. Bunun nedeni tanrı adına gelecekten haber veren rahiplerin 
suya bakarak kehanette bulunmalarıdır. 

Tapınağın kutsal odasında Paroslu heykeltıraş Skopas’ın yaptığı 
ve 110 santimetrelik bacak parçası ele geçen, tanrı Apollon’un 
heykelinin yer aldığı bilinmektedir. İlyada anlatımları, çeşitli 
çağlarda vazolar üzerinde, duvar resimlerinde, mermer lahitlerde 
betimlenmiştir. Ancak bir tapınakta, ilk kez Apollon Smintheion 
kutsal alanında karşımıza çıkar. Smintheion’un en önemli özelliği 
Homeros’un Troia Savaşlarını anlattığı İlyada destanının  ilk 
dizelerinde geçmesidir.

Alexandria Troas Helenistik Çağ sikkelerinde görülen ve antik 
kaynaklarda bahsi geçen tanrı Apollon’un adını aldığı fare 
Smintheus’a basar biçimde tasvir edildiği sanılan kutsal heykeli 5 
metre boyundadır. Apollon Smintheion Tapınağı’nda ziyaretçileri, 
tapınağın basamaklarında farelerin ve bölgeye adını veren 
Apollon’un ayaklarının heykelleri karşılıyor. 

Mitolojiye göre Apollon’un, halkına eziyet eden yöneticilere 
farelerden aldığı veba mikrobunu okların ucuna bulaştırarak 
onları vurup cezalandırmasıyla biliniyor. Çiftçilere de tarla 
farelerini oklarıyla öldürerek yardım ediyor. Bu yaptığı görevlerle de 

bir Apollon Smintheion kültü, Troas bölgesinde ortaya çıkıyor. 
Hint kültüründeki, fil başlı Ganesha’nın da, hem haberleşme aracı 
hem de insanın çeşit çeşit duygu hallerinin sembolü olarak fareyi 
kullanması, bizlere her iki kültürün coğrafi uzaklığa rağmen 
birbirinden beslendiğini gösteriyor.

Şarkılarınızda gökyüzünden ve astrolojiden 
ilham alıyor, hatta parçalarınızın çıkış tarihini 
bile astrolojik gelişmelere göre düzenliyorsunuz. 
Gökyüzüne ve astrolojiye olan büyük ilginiz nasıl 
başladı? 
Çocukluğumdan beri hep gökyüzüne bakarak şarkı söylerim. 
Gökyüzünün gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel… Sonsuz 
gökyüzü beni büyülüyor… Yıldızların ne kadar uzak olsalar da bize 
sürekli bir duygu veya mesaj verdiklerini düşünürüm. Hatta bir 
yıldızı kayarken görünce dilekleriniz kabul olur, diye bir inanışımız 
bile vardır. 

Çok merak ettiğim bu konu hakkında 2017 yazında Öner Döşer 
Hocamın online derslerine katıldım ve başlangıç düzeyini bitirdim. 
Daha sonraları ise okuyarak, daha çok İngilizce kaynaklar ile 
astrolojik bilgimi zenginleştirmeye çalıştım ve ilgim dolayısıyla 
buna devam ediyorum. Astroloji önemli bir disiplin. Bize kendimiz 
ve hayatımız hakkında yol haritası sunuyor.

“Venüs” adlı parçamın kaydı da yayınlanma tarihi de 
tesadüf değildi, aslında gökyüzünün bir eseriydi. Şarkılarım 
müzikseverlere ulaştıktan sonra sıkça gelen yorumlardan biri olan 



“Notalarla ruhsal denemeler yaptığım” çok doğrudur. Venüs’ün 
sesini dinleyerek bu şarkıyı ortaya çıkarmıştım ve parça da 
yayınlanmak için Venüs’ün İkizler burcuna geçtiği günü tercih 
etti. 

“Ay’ın Nefesi” tekliğim Akrep burcunda gerçekleşen dolunayda 
dinleyicilerimle buluştu. Ben kendimi evrenin harmonisini, 
gökkuşağının renkleri eşliğinde müziğine yansıtmaya gönül 
vermiş bir müzik tutkunu olarak tanımlıyorum. Kalplere ve 
ruhlara notalarla dokunma arzusu, müziğime yön veriyor. 
Çünkü müziğin gücünün sevgiye, aşka, nezakete, mutluluğa ve 
nihayetinde “birliğe” açılan ışıltılı bir kapı olduğuna inanıyorum. 

“Ay’ın Nefesi” parçanızda nefesin önemine de vurgu 
yaptınız… 
Nefes alıp vermek, kalbimiz ve beynimiz için su kadar, gün ışığı 
kadar gerekli. Nefes alın, nefes verin. Çünkü yaşam enerjisi ta 
içinize dolacak… 

Ay sadece Dünya’daki su kaynaklarını değil, yüzde yetmişi 
sudan oluşan insan bedenini de doğrudan etkiliyor. “Ay’ın Nefesi” 
şarkımla dinleyicilerimi yeryüzünde sular ve gökyüzü dansı 
eşliğinde bir yolculuğa çıkarmayı amaçladım. “Ay’ın Nefesi”nin 
etrafınızı sarmasını diledim… Nefes alıp vermenin, çok değerli 
olduğunu hatırlatan şarkımın sözlerinin ruhu hemen kavrayan 
melodisi eşliğinde, farklı lezzetler arayan müzikseverler için de 
kelimenin tam anlamıyla nefes aldırmaya yardımcı olmasını arzu 
ettim. 

İletişimci yönünüz profesyonel müzik hayatınıza 
nasıl izler bırakıyor? 
İletişim, hayatımızın her anında her alanında bizimle… Başta 
kendimizi olmak üzere hayatımızdaki her şeyi iyi anlayıp iyi 
aktarabilmek, doğru iletişim kurabilme sanatıyla mümkün. Ben 
kendimi müzikle anlatmayı seçtim. Çünkü içimden gelen bu… 
Zaten doğal akışında yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi olduğu 
gibi yansıttığımızda bu yalınlık karşımızdaki kişiye de geçiyor…

İlham kaynaklarınız nelerdir? 
Genelde yaşadığım her andan beslenmeye çalışan bir ruhum 
var. Bazen bir kuş sesi, bazen öğrencilerimden duyduğum bir 
kelimenin bende yarattığı açılımlar… Çoğunlukla gökyüzündeki 
yıldızlar, sürekli hareket halinde olan gezegenler ana ilham 
kaynağımdır.

Yakın gelecekte gerçekleştireceğiniz projeler 
arasında neler var? Hedefiniz nedir? 
Yaz sezonu sonuna kadar yeni temalı şarkılarımın üzerindeki 
yoğun çalışmaları sürdüreceğim.  Benim için üretim sürecinin 
heyecanı ve yeni şarkılarımla müzikseverler ile buluşmak 
hayatımın en anlamlı paylaşımıdır. Yoğun bir yaz geçiriyorum ve 
sonbahara yeni bir üçleme serisiyle çıkacağım. 

Hedefim ise yeni dünyanın, yeni şarkı yazarı olmak. Her şeyi 
geride bırakarak kendi müzikal dünyamıza, ses vermek, kalplere 
dokunmak ve gelecek sene yayınlanacak kitabım üzerinde 
çalışmalara başlamayı hedefliyorum. 

Kitabınızda neleri anlatacaksınız? Sevenleriniz için 
biraz ipucu verebilir misiniz? 
Şu an taslak halinde, ama yine de kısaca bahsedeyim… Uzunca bir 
süredir biriktirdiğim hayat izlenimlerimi, kendime ait şiirsel bir 

dille hikayeleştirmeye çalışıyorum… Tabi yine şarkılarımda olduğu gibi 
mutlaka yıldızlardan, mitolojiden ve notalardan esintiler de olacak.

Son olarak MAG okuyucularına neler söylemek 
istersiniz? 
Öncelikle özgün içeriği ve kalitesiyle dikkat çeken MAG Dergisi’nde 
yer almaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Sizlerle 
görüşlerimi paylaşmak benim için çok kıymetli, teşekkür ederim. Hep 
dediğim gibi; “Müzik en güzel duadır ve iyileştirir”. Tutkularınızın 
peşinden gidin, gökyüzünün şifası hep üzerinizde olsun. Evrenin 
harmonisi, gökkuşağının renkleri eşliğinde gönlünüze ve hayatınıza 
sevdiğiniz bütün melodilerin sonsuz dansı eşliğinde dolsun. Sevgiyle, 
sanatla kalın... n

Yaşadığım her andan beslenmeye 
çalışan bir ruhum var.



Bozcaada bu zamana kadar niye ve nasıl görmedim dediğim 
yerlerden biri oldu. Bu denli beğendiğim bir yeri bu kadar geç 

görmek tatlının yemeğin sonunda sunulması gibiydi adeta. Bozcaada 
aklımda uzayda uzanıyormuşum gibi hissetmeme neden olan 

o sonsuz gökyüzüyle hep ışıl ışıl ışıldayacak.

Yıldızlarda Yüzen 
Gök Ada

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinem.yildirim@magdergi.com.tr



ozcaada’nın ulaşımı gayet kolay. 
Karayoluyla önce Lapseki’ye, ardından 
da Geyikliden adaya iki kez arabalı 
vapurla geçtik. İstikametimiz adanın 
en köklü otellerinden Pelagos Otel’di. 
Pelagos Yunanca’da deniz, açık deniz 
anlamına geliyor. Adanın tarihi Ege’deki 

tüm adalar gibi gayet enteresan. Antik çağdaki 
adı Leukophrys, Yunancadaki adı Tenos. Adanın 
konumu da çok stratejik. Bu nedenle çağlar boyunca 
hep istilaya uğramış ve elden ele geçmiş. Bu geçişler 
adanın katman katman kültür arşivini oluşturmuş. 
Adanın en önemli ve göze çarpan özelliklerinden biri 
üzüm bağları ve dünyaca beğenilen şarapları. Biz de 
iki yerde tadım yaptık. Adanın bu yönüyle benim için 
her daim aklımda kalacak lezzetlerden birisine ev 
sahipliği yapmış olduğunu ifade etmeliyim. 

B

“Tanrı, Bozcaada’yı insanlar uzun 
ömürlü olsun diye yaratmış.’’ 

Heredot

PELAGOS OTEL

PELAGOS OTEL

DEGİRMENLER



Aslında Bozcaada’nın pek çok lezzeti var. Balıkları her daim leziz. 
Mezeler birbirine geçmiş geleneklerin ve yaşanmışlıkların senteziyle 
sunuluyor. Her biri insanda yepyeni bir tat bırakıyor. Et yemek isterseniz 
“Maya” adlı mekanı önerebilirim. Sahibi Selçuk Aykan yıllarca 
İstanbul’da yüksek düzey yöneticilik yaptıktan sonra doğayı seçmiş 
ve adaya yerleşmiş. Her şeyi kendi bahçelerinde özenle yetiştiriyorlar. 
Peynir ve ekmekler de dahil olmak üzere her şeyi elleriyle hazırlıyorlar. 
Ortam ve tabii ki etin yanındaki kırmızı şarapları size ben nereye 
geldim sorusunu sorduruyor. Kaç metre olduğunu bilemediğim meze 
dolabıyla “Vahit’in Yeri” Ayazma Plajı’nda denemenizi önerebileceğim 
bir başka yer. Yine Madam Niça’nın zevkli ve keyifli bahçesinde 
tadacağınız mezelerin de lezzeti damağınızdan silinmeyecek. Ve en 
güzelini en sona sakladım... “Battı Balık” uzun süredir mezeleri, ıstakoz 
ve kabuklu mahsülleri ile beni kaldığım kısa süreye rağmen aynı yere 
iki kere getirtebilen bir mekan. Sahibi Cenk Kayhan Bey son derece ilgili 
ve çok çalışkan bir beyefendi. Eğer kahvaltı etmek isterseniz mutlaka 
gidin diyeceğim yer ise “Madam Eleni Bağ Evi”. Acı biber ve gül reçeli 
dahil belki on çeşit reçel, ev yapımı ekmekler ve özenle düzenlenmiş 
bir cennet bahçesi. Her şey tamamen organik yetiştiriliyor ve kendileri 
tarafından üretiliyor. Eve dönerken portakallı tereyağı ve kavanozlarca 
reçel götürmek isteyeceksiniz.

Tüm bu doğal ve tamamen sevgiyle hazırlanmış eşsiz lezzetlerin üzerine 
Bozcaada’nın insanı büyüleyen ve adeta terapi gibi gelen oksijeni, bol 
havası ve geceleri içinde yüzdüğünüz gökyüzü eklenince Heredot’un 

BOZ RENGİN KAYNAĞI POLENTA FENERİ

MADAM ELENİ BAĞ EVİ BATTI BALIK

üçüncü göz



“Tanrı, Bozcaada’yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış.’’ cümlesi 
binlerce yıl sonra bir kez daha haklılığını ispatlıyor tarih sayfalarına.
Merkez son derece minik ve bir o kadar da şirin. Rum ve Türk mahalleleri, 
adanın sembolü olan yel değirmenleri, Meryem Ana Kilisesi ve Yeni 
Kale mutlaka görmenizi istediğim yerlerden. Meryem Ana Kilisesi’nin 
avlusundaki dört katlı çan ve saat kulesi adanın sembollerinden. Yel 
değirmenleri şu anda yeni bir yapılandırma aşamasında ve yakın 
zamanda etrafına açılacak olan cafe ve restoranlarla şehre ve denize 
tepeden hakim, son derece otantik bir ambiyansa kavuşacak. Kalede ise 
güzel organizasyonlar düzenlenmeye elverişli düz alanlar mevcut. Konser 
ve açık hava sineması olarak kullanılabilen bu alanlarda,  yüzlerce yıllık 
tarihin kalbinde sanatla buluşuyorsunuz.  

Ada ismini kendisine rengini veren ve güneşte altın rengi parıltılara 
bürünen bitkilerinden almış. Gerçekten boz renk diye bir renk var ve 
özellikle güneşte bu rengin kokusunu da soluyabiliyorsunuz, çünkü bu 
bitkiler insanın dikkatini çekecek kadar özel ve güzel. 

Ve ada hakkındaki en güzel üç şeyi en sona sakladım... Bunlardan 
biri Polenta Feneri. Bu fenerin bulunduğu alanda on yedi adet rüzgar 
gülü var. Gün batımının en eşsiz olduğu yerlerden biri. Etraftaki bitki 
örtüsü, renkler, kokular, hiç durmadan dönen rüzgar güllerinin sesi ve 
enerjisi; sizi gerçek anlamda büyülüyor. Kendinizi başka bir alemde gibi 
hissediyorsunuz orada.

Bir diğeri Pelagos Otel. Adanın en eski otellerinden. Yalı odalarında 
uyurken kendinizi bir gemide gibi hissediyorsunuz. Denizin hemen 
üstünde olduğunuz bu odalardan güneşin doğuşu ve gece karşı kıyıda 
yanan rüzgar güllerinin kırmızı ışıklarının suya yansıması, ruhunuzu 

başka gerçekliklere yakınlaştırıyor. Otelin kendisine ait kristal 
suyu olan bir koyu var. Çok derin olmadığı için, adanın denizi 
çok soğuk, tanımlaması burada gerçek olmuyor. Zira koyun 
suyu benim için dahi gayet keyifliydi ki ben çok soğuk suya 
pek giremem. Şimdi de Pelagos Otel’in sahibi Fatih Aslan 
Bey’in, otelin arkasında herkesin kendisine ait ayrı birer üzüm 
bağının olacağı bir ev projesi var. Türk turizmi için önemli bir 
yenilik olacak olan evler şu sıralar inşa edilmekte. Düşünsenize 
herkesin bahçesi olabilir, ama sizin bir bağınız olacak. 

Son olarak adada beni en çok büyüleyen şey geceleri 
gökyüzü idi. Bunu size ne kadar betimlesem de yaşamadan 
anlaşılamayacak bir an. Hiç ışık olmadığı için bütün yıldızlar 
denizin üstünden başlayarak her biri dev birer elmas gibi, 
uzansanız dokunabileceğiniz kadar yakın. Dünyamızın 
içinde olduğu Samanyolu galaksisini çok net bir şekilde 
görebiliyorsunuz. Ayın doğuşu, batışı; güneşin doğuşu, batışı 
ve tüm uzay benim gibi bu konularla ilgili olan, bunları 
sevenleriniz için henüz nefes alıyorken mutlaka gidip görmeniz 
gereken destinasyonlardan biri olacak. 

Bir sonraki merhabaya kadar şimdilik hoşça kal Bozcaada’m.   n

Adada beni en çok büyüleyen şey 
geceleri gökyüzü idi.

KALE KALE








