Cicekmisin.com, Çelik Mimari
Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ
markası olarak E-Ticaret
sektöründe hizmet
vermektedir. Yapay çiçek
ithalatı, ihracatı ve üretimi yapsını değiştirmeyi ve
yenilikler getirmeyi hedeﬂemektedir. Tüm Türkiye’ye
aynı gün kargo hizmetiyle en kaliteli çiçekleri en uygun
ﬁyata sunma ve siparişleri en kısa zamanda ulaştırma
prensibiyle çalışmaktadır. Cicekmisin.com’un
benimsemiş olduğu bu çalışma prensibi, tamamen
müşteri memnuniyeti odaklı olduğunun en büyük
müş
göstergesidir. Alınan tüm geri bildirimler ve yaklaşımlar
da bunun en büyük örneğidir. Cicekmisin.com tüm bu
motivasyonuyla gün geçtikçe daha kaliteli hizmet
sunmaya devam edecektir.

Vesca Chocolate, Çelik
Mimari Tasarım Dış
Tic. LTD. ŞTİ’ye ait bir
markadır. Vesca
ma
Chocolate markası altında üretilen el yapımı trüf
çikolata çeşitleri ve özel koleksiyonlarımızın tümünü
Cicekmisin.com üzerinden inceleyebilir, tüm Türkiye’ye
aynı gün kargo ayrıcalığıyla sipariş verebilirsiniz. Bunun
yanında Çiçekmisin Express ile İstanbul içinde aynı gün
teslimat seçeneğiyle de ürünlerinizi en hızlı ve güvenli
şe
şekilde
teslim alabilirsiniz. Öncelikli hedeﬁmiz siz
değerli müşterilerimize en iyi ve en lezzetli tatları
sunabilmek. Çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olan
Vesca Chocolate, bir kere denedikten sonra sizin de
olmazsa olmazlarınız arasında yerini alacak.

Çiçekmisin Express, hakları Çelik
Mimari Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ'ye
ait bir markadır. cicekmisin.com
üzerinden vermiş olduğunuz
siparişleri
siz değerli müşterilerimize
si
en hızlı ve güvenli şekilde ulaştırmaktadır. Çiçekmisin
Express, bu bağlamda taşıma ve ulaştırma hizmeti
vermektedir. Çiçekmisin Express, şu an için sadece
İstanbul özelinde sunulmuş ‘Aynı Gün Teslimat’
hizmetimizdir. Gün içerisinde saat 11.30’a kadar ‘Aynı
Gün Teslimat’ seçeneğiyle verilen siparişler, aynı gün
saat 18.00’a
kadar teslim edilmektedir.
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Vesca Chocolate, tamamen el yapımı olarak %100 yerli çikolata üretmektedir.
Uzman mutfak kadrosuyla birbirinden lezzetli ve çeşitli çikolatalar üreterek
damaklarda harika bir lezzet bırakmaktadır. Vesca Chocolate, bugün tüm
Türkiye'ye kargo ile; İstanbul özelinde ise Çiçekmisin Express aracılığı ile aynı gün
ürün teslim hizmeti vermektedir. Vesca Chocolate'in damaklarda iz bırakacak
harika çikolatalarına cicekmisin.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
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YENİ
FORD
KUGA
ŞIK TASARIMI VE STİLİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.

GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.

Pearl
In

Black

2020 Koleksiyon

Çiçekmisin, yapmış olduğu şık tasarımlarla ve birbirinden farklı yapay
çiçekleriyle E-Ticaret sektöründe hizmet vermektedir. Türkiye’deki çiçekçilik
ve E-Ticaret algısına yeni bir vizyon getirmeyi hedeﬂeyen Çiçekmisin, çok kısa
zamanda büyük kitlelere ulaşmıştır. Çok yakın zamanda uluslararası alanda
da hizmet vermeyi hedeﬂemektedir.
Çiçekmisin’in birbirinden şık çiçekleriyle tarzınızı yansıtabilir, yaşam alanlarınızı
renklendirebilirsiniz.
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Bazı çiçekler sonsuza kadar..

editör

Beril Çavușoğlu

beril@magmedya.com.tr

D

Dizi
Zamanı

eğerli Okurlarımız,
Sonbahar kendini iyice hissettirirken biz de MAG Ailesi olarak içinizi açacak, keyifle okuyacağınız bir sayıya imza
attık... Evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz ve özellikle televizyona ilginin arttığı bu dönemde, biz de popüler dizilerin,
sevilen oyuncularını konuk ettik sayfalarımıza...

Kapağımızda, yeni jenerasyonun yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan hem güzelliği hem de yeteneğiyle adından söz ettiren Miray
Daner yer aldı. “Vatanım Sensin” dizisinde canlandırdığı “Hilal” karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu ile samimi bir röportaj ve
çok özel bir çekim gerçekleştirdik. Güler yüzü ve içten tavırlarıyla kendisine hayran bırakan Daner, son projesinden aşka kadar pek çok
konuyu bizlerle paylaştı...
Müjde Ar, Haluk Bilginer ve Hümeyra gibi birbirinden değerli sanatçılarla aynı kadroda yer alan, “Şahsiyet” dizisinin “Deva”sı genç ve
başarılı oyuncu Recep Usta ile hoş bir söyleşimiz oldu...
Yeni sezonda ekranlarımızın vazgeçilmezi olan “Menajerimi Ara” dizisinin sevilen oyuncusu Nazlı Senem Ünal, “Jülide” karakterinden ve
“Çok Güzel Hareketler Bunlar” yolculuğundan bahsetti...
Sosyal medyada milyonlarca takipçinin ilgiyle izlediği, deniz ürünleriyle eşsiz lezzetlere imza atan Şef Faruk Gezen, kariyer serüveninden
söz etti...
Yazar ve Beden Dili Eğitmeni Ahmet Şerif İzgören, verdiği toplumsal gelişim seminerleri ve kurucusu olduğu İzgören Akademi’nin
projelerine dair merak edilenleri MAG okurları için cevapladı...
Hem stand-up gösterileri hem de akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Qualis Academy Kurucu Yöneticisi, Uzman Psikolog Özden Öz
Uslu ile ilişkiler ve ilişkilerdeki sorunlar hakkında konuştuk...
Yönetim Danışmanı, Akademisyen ve Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut; hızla gelişen teknolojinin, sektörlere etkilerini ve bizleri
nelerin beklediğine dair önemli konuları yorumladı...
Sosyal medyada yaptıkları ve paylaştıkları ile büyük kitleleri etkileyen, “blogger” olarak tanıdığımız iki renkli isim Mina Arıcan ve Nilay
Yalçınkaya takipçileri ile etkileşimlerinden ve blogger kimliklerinin dışında yürüttükleri işlerini anlattılar..
Yine renkli haberler, etkinlikler ve konuklarla dopdolu bir MAG Dergisi sizleri bekliyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileriz.
Sevgilerle

What is it that drives someone to greatness?
To take on the unknown, venture into the
unseen and dare all? This is
the spirit that gave birth to
TUDOR. This is the spirit
embodied by every TUDOR
Watch. Some are born to
follow. Others are born
to dare.

39 millimetre case
in 316L stainless steel

Snowflake hands
A hallmark of TUDOR
divers’ watches
since 1969
Manufacture calibre
MT5402 with 70-hour
“weekend-proof”
power-reserve, silicon
hair-spring and
COSC-certification

Five-year transferable
guarantee with no
registration or periodic
maintenance checks required
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ÖZGE AKTAŞ ozge@magmedya.com.tr
Kreatif Direktör
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Haber ve Foto Muhabiri
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BARIŞ KÜPÇÜ
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ESRA DEMİR TORAL esra@magmedya.com.tr
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FERAY ŞAHİNGÖZ feray@magmedya.com.tr
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Türü

BÖLGESEL SÜRELİ YAYIN
MAG isim ve yayın hakkı
MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğraﬂarın
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

MAG’a abone olmak çok kolay...
Telefon ile

0.312 428 04 44

İnternet ile

abone.magdergi.com.tr

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Mali İşler Koordinatörü

TARIK DEĞER tarik@magmedya.com.tr

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
28.09.2020
www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline
twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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GUCCI
GÖZLÜK £190
Seda Çavușoğlu

seda@magmedya.com.tr

2020

SAINT LAURENT
ÇANTA £1,670

BALENCIAGA
ELBİSE

70’ler Vintage

CHLOE SONBAHAR

UĞUR SAAT
ROLEX - DATEJUST

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SAINT LAURENT
PANTOLON £678

KHAITE
KAZAK £1,143

STAUD
BLUZ £109

AQUAZZURA
ÇİZME £834

DOLCE&GABBANA
ETEK £590

Özgür ve renkli modanın
sembolü ekose ile hem
nostaljik hem de tarz
parçaları bir araya getiren
70’ler ruhu geri dönüyor.

36 magdergi.com.tr

style
UĞUR SAAT
CARTIER - TANK SOLO

Deri
Hakimiyeti
AHAR 2020
NB
PETAR PETROV SO

ALEXANDER MCQUEEN
CEKET £2,965

LOEWE
ETEK £2,134

JIL SANDER
ÇİZME £830

Moda dünyasına hükmeden
deri trendi ile bu sezonda
iddialı șıklığa sahip
olacaksınız.

JOSEPH
ETEK £834

PROENZA SCHOULER
ELBİSE £1,681

VETEMENTS
AYAKKABI £800

ISABEL MARANT
BLUZ £1,715

38 magdergi.com.tr

BOTTEGA VENETA
ÇANTA £1,677

style

AR
MAX MARA SONBAH

2020

ISABEL MARANT
BLUZ £449

MAX MARA
KABAN

LOEWE
HIRKA £678

Kabarık
Kollar

40 magdergi.com.tr

VICTORIA BECKHAM
ELBİSE £1,258

FENDI
BLUZ £1,288

JOSEPH
PANTOLON £369

SAINT LAURENT
BLUZ £1,517

Yüksek bel pantolonlar,
fırfırlı bluzlar ve kabarık kollar
bu sezon size daha zengin
ve modern bir görünüm
kazandıracak.

AQUAZZURA
AYAKKABI £552

davet

KENAN DOĞULU -BEREN SAAT, SANEM-VOLKAN BÜYÜKHANLI

Caresse
Bodrum’da
Konsept
Mağaza
Caresse Bodrum’un yatırımcısı Volkan Sanem Büyükhanlı ve Vizon Design Sahibi
Onur-Burçin Özgül işbirliğinde açılan
“Design My Dream” konsept mağazası,
Caresse a Luxury Collection Resort & Spa,
Bodrum kompleksi içerisinde açıldı.

BURÇİN-ONUR ÖZGÜL

42

Müşterilerine sıra dışı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan “Design
My Dream” konsept mağazasının ilk özel ürünleri, otel ve residence
sakinlerinin beğenisine sunuldu. Türk moda tasarımcısı Gül Hürgel’in,
yaz ve yeni koleksiyon parçaları da özel olarak “Design My Dream”de
yerini aldı. Resort alternatifi olarak açılan Design My Dream,
elli farklı markayı bünyesinde barındıracak. 

davet

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI, İLKEM-ALP TOPÇUOĞLU- CANSIN TOR, İREM-MERT BOYSANOĞLU,
ERDOGAN-SELEN ÇOBAN, AYKUT TOR

Açılıșa iș, sanat ve cemiyet
hayatından pek çok isim katıldı.

EROL TURKUN, KUBİLAY-ASLI-KEREM KARACOR

44

BERRİN AK, GÜL HÜRGEL

TÜRKİYE’NİN
İ L K Y E R L İ S E R M AY E L İ U LU S L A R A R A S I
EMLAK ZİNCİRİ

40 yıllık deneyimimizle Türkiye’de gayrimenkul sektörüne kazandırdığımız ilklerin
ve milli sermayeyle bir dünya markası olmanın gururunu yaşıyoruz.

9
ÜLKE

45
ŞEHİR

90
B AY İ

238
TEMSİLCİ

Fil istin Ca ddesi No. 2/7 G azi os manpaş a 06700 Çank aya/A NK A R A
T: +90 312 468 52 62

www.premar.com.tr

Saime Meral
Dekoratif Ürünler İçin Tercihi Panora
Agg Tasarım’ın sahibi Saime Meral dekoratif ürün
alışverişi için Panora, Mudo Concept mağazasını tercih etti.
Uzun süren alışverişin ardından Meral, kahve içmek ve
dinlenmek için Starbucks’ı tercih etti.

Tuğba-Hira Koç
Roko Dondurma&Kahve’de Mola
Özyapıcılar Şirketler Grubu sahiplerinden Tuğba Koç,
kızı Hira ile günün tadını Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
çıkarmaya geldi. Anne-kız alışveriş için önce
Zara Kids sonra İpekyol’u tercih etti. Alışverişin ardından
Roko Dondurma&Kahve’de birlikte yorgunluk attılar.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Elyad Ebrahimi
Hediyeler Panora’dan
Başkent’in başarılı mimarlarından Elyad Ebrahimi alışveriş
yapmak ve hediyeler almak için Panora AVYM,
Rolex mağazasını tercih etti. Saat alışverişini tamamlayan
Ebrahimi, alışverişinin ardından dinlenmek ve kitap
alışverişini yapmak için yeni açılan Arkadaş Kitabevi’ne geçti.

Nesrin Kılavuz
Yeni Sezon Alışverişi
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Nesrin Kılavuz
yeni sezon ürünlerini incelemek için Panora’daydı.
Beymen ve Marks& Spencer mağazalarını gezen Nesrin Hanım,
alışverişin ardından Godiva’ya geçti.

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

Ayşe Arık
Dostlarıyla Panora AVYM’de Buluştu
Ayşe Arık, dostlarıyla buluşmak ve vakit geçirmek için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Dostlarıyla yediği keyifli yemeğin ardından Arık,
günü mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyerek geçirdi.

Nuran Evrin
Kozmetik Ürünleri İçin Tercihi Panora
Dahiliye Uzmanı Nuran Evrin, bakım ürünleri alışverişi için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Evrin, alışverişinin
ardından yemek yiyerek günü AVYM’de geçirdi.

Deniz Gökçe
Hediyeler Beymen’den
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Deniz Gökçe,
sevdiklerine hediye almak için Panora AVYM, Beymen’i
tercih etti. Alışverişini kısa sürede tamamlayan Gökçe,
kahve keyfi için Starbucks’ı seçti.

Yeşim Kaynak
Dostlarıyla Yemekte Buluştu
Dermatolog Yeşim Kaynak, dostlarıyla öğlen yemeği için Panora,
Uludağ Restoran’ı tercih etti. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren
Kaynak ardından iş görüşmelerinin bir kısmını da
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

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

Batuhan Beker
Saat Tercihi Rolex’ten
Beker Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Beker,
saat alışverişi için Panora, Rolex mağazasını tercih etti.
Beker ardından giyim ve spor mağazalarını gezdi.

Müge Meriç
Aile Yemeği İçin Tercihi Panora
Makyöz Müge Meriç, ailesi ile yemek yemek için Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Meriç ve ailesi,
Uludağ Restoran’daki yemeğin ardından kahve keyfi
yapmak üzere Gloria Jean’s Coffees’e geçti.

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

Ali Yıldız
Dekorasyon Ürünleri Zara Home’dan
AKY Granit’in sahibi Ali Yıldız, dekorasyon ürünleri
bakmak için Panora AVYM, Zara Home mağazasını tercih
etti. Alışverişini tamamlayan Yıldız, kısa bir mola için
Happy Moons’a geçti.

Nazrin Najafova
Takı Alışverişi Pandora’dan
Sosyal hayatın tanınan isimlerinden Nazrin Najafova,
yeni sezon takı ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Pandora’yı ziyaret eden Nazrin
Hanım alışverişinin ardından Black Bear Coffee’de kahve içti.

Zeynep Hürmüzlü
Giyim Alışverişi Tüzün’den
Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden
Zeynep Hürmüzlü, alışveriş için Panora AVYM, Tüzün
mağazasını tercih etti. Kendisi için ürünler seçen
Hürmüzlü, alışverişinin ardından AVYM turu yaparak
günü Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde geçirdi.

Aylin Kahrıman
Alışveriş İçin Tercihi Beymen
Sosyal hayatın tanınan simalarından Aylin Kahrıman, spor sonrası
yeni sezon ürünleri incelemek için Beymen’i tercih etti. Kahrıman,
alışverişinin ardından Arabica Coffee House’da yorgunluk kahvesi içti.

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

Mertcan Delikan
Spor Merkezi İçin Alışveriş
Big Team Gym Salonu’nun ortaklarından
Mertcan Delikan, spor ürünleri almak için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Spor mağazalarının tamamını
gezen Delikan, alışverişinin ardından yemek için
Timboo Cafe’yi tercih etti.

Ecenaz Yüzbaşıoğlu
Tatlı Molası İçin Tercihi Panora
Sosyal hayatın tanınan isimlerinden Ecenaz Yüzbaşıoğlu yoğun iş
temposuna ara vermek ve dinlenmek için Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezini tercih etti. Godiva Cafe’de arkadaşlarıyla buluşan Yüzbaşıoğlu,
ardından yemek için Uludağ Restoran’ı tercih etti.

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

Esen Narin
Dostlarıyla Öğle Yemeği Yedi
Sosyal hayatın sevilen ismi Esen Narin, dostlarıyla öğle yemeği için
Panora AVYM, Uludağ Restoran’da buluştu. Narin’in yemek sonrası
kahve için tercihi Starbucks Coffee oldu.

Handenur Poyraz
Önce Bakım Sonra Alışveriş
Kişisel bakımı için Panora, Paris Kuaför’ü tercih eden
Handenur Poyraz cilt bakımı sonrası L’occitane En
Provence’de alışveriş yaptı. Bakım alışverişine Yves
Rocher’da devam eden Poyraz, günün yorgunluğunu Gloria
Jean’s Coffee’s’te kahve içerek attı.

Tanem-Sinecan Dikmetaş Özcan

Anne- Kızın AVYM Turu
Form Gayrimenkul ve Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Sinecan Dikmetaş Özcan, kızı Tanem ile
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Anne-kız,
B&G Store’daki alışverişin ardından birlikte
Tımboo Cafe’de yemek yiyip keyifli vakit geçirdi.

Furkan Topçu
Ayakkabı Tercihi Nine West
Tint Mimarlık’ın kurucularından Furkan Topçu, yeni sezon
ayakkabı alışverişi için Panora AVYM, Nine West mağazasını tercih
etti. Alışverişini tamamlayan Topçu, giyim mağazalarını gezdikten
sonra Godiva’da tatlı yedi.

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

Senay Yaşar
Dekorasyon Tercihi Zara Home’dan
Senay Yaşar, evine aksesuar seçmek üzere Zara Home
mağazasına geldi. Dekoratif ev ürünleri için Panora AVYM’deki
mağazaları gezmeye devam eden Senay Hanım’ın bir sonraki
durağı ise Desıgn of Luxury mağazası oldu.

Milay Başata
Kızıyla Baş Başa Yemek Yedi
Milay Başata, kızı ile birlikte öğlen yemeği için Panora Alışveriş
ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Kızıyla beraber yemek yiyen
Başata, ardından kozmetik alışverişi için
Sephora mağazasına geçti.

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

Raghad Khaled
Yeni Sezon Alışverişi Yaptı
Raghad Khaled, yeni sezon alışverişi için Panora Alışveriş ve
Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Hemen hemen tüm mağazaları ziyaret
eden Khaled, alışverişinin ardından dinlenmek için
Panora, Newcastle Pub’ı tercih etti.

Vural Emekçi
Sonbahar Alışverişi
Ünlü dövme sanatçısı ve Sullen Tattoo’nun sahibi
Vural Emekçi, sonbahar alışverişi yapmak için
Panora AVYM, Lacoste ve Brooks Brothers’ı tercih etti.
Emekçi, alışverişinin ardından El Corazon’da yemek
yiyerek günün yorgunluğunu attı.

Derya Uysun
Panora’da Sinema Keyfi
Derya Uysun dostlarıyla film izlemek için Panora,
Cinemaximum’u tercih etti. Filmin ardından AVYM turu yapan
Uysun ve arkadaşları, yemek için Uludağ Restoran’ı tercih etti.

Elif Aybuke Narin
Takı Alışverişi İçin Tercihi Panora
Sosyal hayatın tanınan isimlerinden Elif Aybüke Narin,
takı alışverişi yapmak ve hediyeler almak için Panora,
So Chic mağazasını tercih etti. Narin, alışverişinin ardından
arkadaşlarıyla Panora Newcastle Pub’da buluştu.

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

Gülnur Ceyhan
Workshop İçin Panora’da
Dijital Pazarlama Uzmanı Gülnur Ceyhan,
bir workshop için Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’ndeydi. Ceyhan, workshopun ardından
arkadaşlarıyla AVYM turu yaptı.

Ebru Çangal
Sonbahar Alışverişi Zara’dan
Artı Yön Medya Ajans Başkanı Ebru Çangal, sonbahar
alışverişi için Panora, Zara mağazasını tercih etti.
Ardından diğer mağazaların sezon ürünlerini de inceleyen
Çangal, yemek için Sushico’yu tercih etti.

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

Inga Gurgenishvili
Newcastle’da Kahve Keyfi
Cemiyet hayatının bilindik isimlerinden Igna Gurgenishvili,
ayakkabı alışverişi için Elle’yi tercih etti. Alışverişinin ardından
Gurgenishvili, kahve içmek ve dinlenmek için Newcastle Pub’ı
tercih etti.

Neslihan Aktepe
Alışveriş İçin Tercihi Vakko
Diyetisyen Neslihan Aktepe yeni sezon alışverişi için Panora AVYM
Vakko’yu tercih etti. Uzun süren alışverişinin ardından Aktepe,
diğer giyim mağazalarını da gezdi. Günü ise Godiva’da
kahve içerek noktaladı.

Nuray Gündoğdu
Eski Dostlar Panora’da
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nuray Gündoğdu,
eski dostlarıyla Panora AVYM, Happy Moons’ta buluştu.
Bol sohbetli ve keyifli bir yemeğin ardından Gündoğdu,
arkadaşlarıyla kahve için Clinic Coffee Co.’yu tercih etti.

Nergis Gündem
Dostları ile Panora’da Buluştu
Sosyal hayatın tanınan isimlerinden Nergis Gündem, dostları
ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde buluştu. Dostlarıyla
Cinemaximum’da film izleyen Gündem, filmin ardından
Vakko’da alışveriş yaparak, yemek için Sushıco’ya geçti.

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

arkadas kitabevi
pa n o r a ş u b e s i

100.000 kitap
180 farklı kategori
15.000’den fazla yazar
1.700 yayınevi
40.000’den fazla çocuk kitabı
6 farklı dilde kitap
coffee cantata konsepti ile
Arkadaş Kitabevi
Panora şubesi sizlerle

Kitabevi Sektörüne
Farklı Bir Soluk
Arkadaș Kitabevi, Coffee Cantata konsepti ile son dönemlerin en gözde mekanı
haline geldi. Zengin ve seçkin içeriği ile müșterilerine hem kitaplarını okuyup
hem dinlenebilecekleri farklı bir yașam alanı sunan Arkadaș Kitabevi’ne dair merak
edilen tüm detayları Genel Müdür Cumhur Özdemir, MAG okurları için anlattı.

C

offee Cantata konsepti ve zengin içeriği
ile müşterilerine hem okuyup hem
dinlenebilecekleri, Ankara’da kitap denilince
akla ilk gelen mekanlardansınız. Arkadaş
Kitabevi’nin serüveninden bahsedebilir
misiniz?

Arkadaş, kitap sektöründe kırk yıllık bir deneyimin
ürünü. İşletme olarak yayıncılık, kitabevi işletmeciliği ve dağıtıcılık
birlikte yürüdü. Kitabevi işletmeciliği, bir kültür hizmeti olarak
kitap sektörünün en keyifli konularından. Okur ve işletme birlikte
mutluluk duygusu paylaşıyorlar. Başka bir işi yapmak belki
daha kazançlı olabilir ama biz bu işi severek, gururla yapıyoruz.
Arkadaş, seksenli yıllarda daha küçük ölçeklerde yaptığı
kitabevi işletmeciliğini 2010’dan bu yana büyük mekanlarda
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gerçekleştiriyor. Mağazalarımızda kitap, bizim için öncelikli ürün.
Yeni konseptin ana özelliği, ülkemizde yayıncılık sektörünün
hemen hemen tüm ürünlerini ve çok zengin ithal kitap çeşitlerini
bünyemizde bulundurmak. Arkadaş Kitabevi, internet akışının
sürekli olduğu, okurların tercihlerine yakın yan ürünlerin
sunulduğu, müşterilerin sınırsız özgürlükte dinlendiği ve okuduğu
bir mekan.

Kitap ve kitabevi, ülkemiz için milli kültür gelişiminin
önemli unsurları. Arkadaş Kitabevi kendisine bu
bakış açısı ile nasıl bir yer biçiyor?
Batıda yapılan araştırmalar okurların, yüzde 60-65 oranında,
aklında kitap almak yokken kitapçı gördüğü için kitap satın
aldığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kitabevi çokluğu ve

yaygınlığı, kitap okuma oranını artıran ve kitap içeriği üretiminde
konu çeşitliğini çoğaltan bir faktör .
Avrupa ülkeleri milli kültürlerini korumak ve çok kitap satılmasını
temin etmek için kitapçı sayısını artırmaya çalışmak gerektiğini
1820’li yıllarda saptamış ve o yıllardan başlayarak buna uygun
yasal düzenlemeler yapmışlardır. Kitapların, internette indirimli
satışını yasaklayan “Sabit Fiyat Yasası” Avrupa ülkelerinin
tümünde yürürlüktedir. Kitapçıları korumak, sayısını artırmak
yoluyla, yazılan ve okunan kitap artışı, milli kültürleri koruma ve
geliştirme çabasının bel kemiğidir.
Dünyanın en eski yerleşkelerine ev sahipliği yapmış ülkemizde,
kültür birikimini en başarılı kitap ile sunabiliriz. Eğitim,
araştırma kitaplarımızın ülkemizin ihtiyacına uygun içerikte
özgün olması, her yörenin ihtiyacına uygun eğitim kitabı
yazılması, yayımlanması ve bunların okura ulaşması oldukça
önemli. Göbeklitepe kazıları, Ege ve Marmara zeytinciliği veya
longoz ormanlarımızın florasıyla ilgili kaynaklar yazılmasını ve
okunmasını kim istemez? Kitap; gelişmenin, ilerlemenin en kalıcı
ve en güçlü fikri unsurlarının sunuluş platformudur.
Arkadaş Kitabevi, bu bilinç ile okura tüm yayınları sunarak,
görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Kitap ile okurun
mutlu buluşmasına zemin sağlarken, hem tüm ülkemizin hem de
dünyadaki en seçkin yabancı yayıncıların portföyünü sunarak,
okur tercihlerini zenginleştirme çabası içindedir.

Hem kafe hem kitabevi hem de ders çalışmak için
huzurlu bir mekan... Konseptiniz hakkında neler
söylemek istersiniz?

Biz Arkadaş Kitabevi’ni, sadece kitabevi olarak değil aynı zamanda
yaşam alanı olarak da görüyoruz. Konuklarımız hiçbir şekilde
rahatsız edilmeden, tüm günlerini Arkadaş’ ta geçirebilmeliler.
Buram buram kahve kokusu eşliğinde kaliteli ürünler sunan
kafenin, rahatlatıcı güzel müzik yayını ve ücretsiz hızlı interneti,
önemli unsurlarıdır. Kitap okuyan veya dostları ile mekanımızda
buluşan okurlar, ders çalışan öğrenciler, çocuklarıyla kitap okuyan
ebeveynler bizim gururumuz. Dönemin pandemi şartlarına dikkat
ediyor ve zengin oturma alanlarımızı seyrek ve doğru bir şekilde
kullanıyoruz.

Artık Panora AVYM’de de hizmet veriyorsunuz.
Buradaki şubenizden ve konuklarınıza sunacağınız
ayrıcalıklardan bahseder misiniz?

Panora, kitabevlerimiz içinde en çok kitap çeşidi sunabildiğimiz
çok ferah ve güzel bir mağaza oldu. Sosyal mesafe planlamalı kafe
dışında, çok hoş bir balkonumuz da var.
Coffee Cantata konseptini de ilk kez burada deniyoruz. Bildiğiniz
gibi, “Coffee Cantata” kahve şarkısı demek. Şarkı, Johann Sebastian
Bach’ın 1732 ve 1734 yılları arasında bestelediği minyatür bir
operadır. Kahvenin yeni yaygınlaştığı yıllarda, bir kahve sever olan
Bach, kahve şarkısı bestelemiştir. Kafe logomuz JSB harflerinin
ters ve düz yapılışından oluşan Bach mühründen esinlenmiştir.
Kahve aromamızda, bu tarihi olguya yakışan özeni gösteriyoruz.
Panora şubemizin bir diğer özelliği, okurlarımızın yıllardır bize
ulaştırdığı, “sanat- tasarım bölümünün büyütülmesi” isteğine
cevap verme fırsatı bulmuş olmamız. Girişte sergilediğimiz sanattasarım bölümüyle, bu isteği dile getiren okurlarımızı mutlu
etmeyi umuyoruz. Bu bölümde dünyanın ve Türkiye’nin en seçkin
sanat ve tasarım kitaplarını bulabilirler. Panora ayrıca, kitap dışı

ürünlerin de en zengin olduğu şubemiz. Çeşitli kutulu oyunlar,
puzzle, seçkin kırtasiye ürünleri ve high-end elektronik ürünler
bulunmaktadır.

Markanıza sadık olarak nitelendirebileceğimiz,
gençlerin ağırlıklı olduğu bir kitleye hitap
ediyorsunuz. Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler
alıyorsunuz?

Okurlar bizi övgüleri ile sevindiriyorlar. Aradığı kitabı bulabilmek,
okurlarımız için en önemli hoşnutluk konusu. Danışma
masamızdan, ürünün sergilendiği bölüme ve raf sırasına kadar bilgi
alabilmeleri de, en çok beğeni ifade edilen konulardan biri. Bunun
yanı sıra müşterilerimiz, kullandığımız kahvenin aromasını da çok
beğendiklerini ifade ediyorlar.

Panora AVYM şubenizi merak eden ve ilk defa
gelecek konuklarınıza mesajınız nedir?

Hemen gelip bu keyfi yaşamalarını diliyoruz. Çünkü hoşnut
kalacaklarına güveniyoruz. Pandemi konusunda da her yönden
büyük özen gösteriyoruz. On metrekareye bir kişi hesabıyla,
maksimum yüz elli kişinin bulunmasına elverdiği için bu
koşullardaki en güvenli mağazalardan biri. 
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ACE of M.I.C.E
Yine Sektörün
Nabzını Tuttu
Her yıl dünyaca ünlü markaları ve
etkinlik profesyonellerini ağırlayan,
“ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve
Toplantı Ödülleri”, Turizm Medya
Grubu’nun organizasyonuyla, İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte, “ACE of M.I.C.E. Awards
Etkinlik ve Toplantı Ödülleri” on sekiz kategoride değerlendirildi.
Sektöre moral ve motivasyon olan bu özel gecede, uygun sosyal
mesafe kuralları sağlanarak, sekiz yüze yakın profesyonel
ağırlandı. MICE Awards 2020 Onur Ödülü’ne ise “Türk Hava
Yolları” layık görüldü. 
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PINAR -VOLKAN ATAMAN

davet

KANSERSİZ YAȘAM DERNEĞi

MICE Endüstrisine, büyük farkındalık
kazandıran “ACE of M.I.C.E. Awards”
bir kez daha sektörün nabzını tuttu.

RENAY ONUR, YELİZ GÜL EGE
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dekorasyon

Barıș Küpçü

baris@movemimarlik.com.tr

Çağın Ötesinde
Armelsan Savunma Șirketinin ünlü CEO’su Can Emre Bakım için
tasarladığımız, mesken içerikli muhteșem sanat eseri ile karșınızdayız.

Ö

ncelikle bilmelisiniz ki bu evi beğendirdiğimiz kişi
Bilkent, ODTÜ ve Michigan Üniversitelerinden mezun
olmuş Türkiye’nin değerli mühendislerinden biri.
Haliyle işimiz çok da kolay değildi.

Toplamda dört yüz metre kare olan ve sanat eseri
niteliği taşıyan bu evde, neredeyse özel tasarım olmayan hiçbir
nokta bırakmadık. Bu nedenle hareketi başlatıp, bitirmemiz itinalı
bir çalışma gerektirdi. Can Bey isteklerini anlattığında, bizim
de hayal dünyamızı süsleyen projelerden bir tanesiyle baş başa
olduğumuzu anladık. Maskülen bir ev tasarlamamızın ilk yolu,
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koyu renkler ve keskin hatlardan geçiyordu. Evin genel mimarisi
bizlere bu imkanı verdiği için bu isteğimizi gayet yerinde başardık.
Bir iş adamının evini tasarlıyorsak, şıklık ve lüks çizgisini istek
doğrultusunda korumamız faydamıza olacaktır diye düşünüp,
titanyum alaşımlı rose metallerimizi, tavandaki keskin dokuları
netleştirmek için kullandık. Ayrıca özel tasarımımız olan
aydınlatmalarımız ile mekana gerekli bütünlüğü de verdik.
Bu sene iç bahçe trendini başlatan Move İç Mimarlık ailesi olarak,
merdiven altında gerekli botanik önlemlerini alarak, meskenin
canlılık ruhu bulmasını sağladık.

İnanın şık ve canlı bir mesken gibisi yok. Meskenin genel
hatları ve ferahlık duygusunu kaybetmemesi için derin bir
boşluk havası vermemiz gerekliydi. Bu nedenle hiç bölücü
duvar kullanmadık. Yemek alanını özelleştirebilmek için
yemek masası platformunu çok şık bir şekilde yükselttik.
Yine sizlerle, bitmiş bir Move İç Mimarlık A.Ş projesini
paylaşmış olmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim.
Muhteşem eserin sahibi değerli dostum, Can Emre Bakım’a da
bu evde mutluluklar dilerim. 

Kahverenginin
Büyüsü
Yakan güneșin etkisini yitirdiği ve
yerini kurumuș yapraklara
bıraktığı serin sonbahar
sezonunun favori parçaları…

ATASUN OPTİK
RAYBAN Gözlük 615

ARKADAŞ KİTABEVİ
KLIMT Kitap 615

STRADIVARIUS
Pantolon 169

BALMAIN-SONB

AHAR 2020

ZARA
Deri Elbise 399
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BEYMEN
VALENTINO GARAVANI
Çanta 16.450

BEYMEN-SERGIO ROSSI
Ayakkabı 10.950

HERMES-SONBAHAR 2020

40 MILLION
Gözlük

ZARA
Kazak 229

SEPHORA
GIVENCHY Parfüm 578

Oﬁs Şıklığı
İș hayatınızda cool ve
rahat görünümü beraber
sentezleyebileceğiniz
șık parçalar bizden,
kombinler sizden…

BEYMEN
GREEN GEORGE Ayakkabı 3.549

BEYMEN-BOTTEGA VENETA
Omuz Çantası 15.450

BURBERRY
Ceket

PULL AND BEAR
Pantolon 229

röportaj

Mustafa Aykut

Geleceğin Dünyasını Tasarlamak
Yönetim Danıșmanı, Akademisyen ve Fütüristler Derneği Bașkanı Dr. Mustafa
Aykut, hızla gelișen teknolojinin gelecekte sağlık, mühendislik, iletișim ve eğitim
alanlarında yol açacağı dönüșümü MAG okurları için fütürizm kimliğiyle yorumladı.

Ç

ok yönlü, hareketli bir iş yaşamınız var.
Sizi bu günlere getiren süreci sizden
dinleyebilir miyiz?

Ben profesyonel iş yaşamının dışında, gençleri
gelecek konusunda bilgilendirmek için üniversitede
ders veriyorum. Hayat Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi,
Dil Bilgisi ve Fen Bilgisi gibi Gelecek Bilgisi’nin de,
her yurttaşa kendi ayakları üzerinde durabileceği
zaman gelmeden öğretilmesinden yanayım. Yüzlerce üyemizin
olduğu Fütüristler Derneği Başkanıyım. Bu unvanla sık sık
konferanslarda, atölye çalışmalarında, seminerlerde, kongrelerde
konuşmalar yapıyorum. Televizyon, radyo ve sosyal medya
mecralarındaki programlara katılıyorum. Sizin gibi okuyucusunu
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bu konuda aydınlatmak isteyen dergilere röportajlar veriyorum.
Geleceğin önceden tasarlanabileceğini, olan biten her şeyin
kaçınılmaz gelecek olmadığını anlayan kişi, kurum ve
kuruluşların taleplerine yetişmeye çalışıyorum.

2005’te kurulan Fütüristler Derneği’ne çok
geçmeden üye oldunuz. Daha önce Fütürizm ile
ilgili düşünceleriniz var mıydı? Sizi Fütüristler
Derneği’nde çalışmaya motive eden neydi?

Beni fütürist olmaya da, Fütüristler Derneği’nde çalışmaya da
“merak” itti. Merak, itici bir güç; ama hayal gücünüzün de olması
gerekir. Bunu, Albert Einstein’ın “Hayal gücü her şeydir. Sizi
bekleyen güzelliklerin ön izlemesidir.” sözleriyle ifade edeyim.

1980’li yılların sonlarında analog araç telefonlarının yerini, cebe
sığacak kadar küçük dijital telefonların alması için dört dev
Avrupalı telekom üreticisi bir araya geldi ve bu hiç görülmemiş
sistemin kurgulanması işini bir avuç insana verdiler. Genç bir
mühendis olarak, ben de o insanlardan biriydim. Bu gurur verici
görevin en zor yanı, ne yapılacağını hayal etmekti. Yine Einstein’ın,
“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” sözünün motivasyonu
ile her şeyi merak etmeye başladım. Bu projede merakımı
özel bir konuya odakladım ve fütürizmin yol arkadaşı olan
tarihten yararlanarak geçmişteki iletişim araçlarını araştırdım.
Gelecekteki insan alışkanlıklarını ve trendlerini kestirmeye
çalıştım ve senaryolar ürettim. Kısacası; fütürizmin temel
bileşenleri ile uğraşıyor, elde ettiğim çıktıları da başka fütüristlerle
paylaşıyordum. Daha sonra 2003 yılında Türkiye’ye dönüş yaptım
ve 2006 yılında Alphan Manas ile tanıştım. Beni, Türkiye’nin
vizyoner on tanınmış ismiyle kurduğu Fütüristler Derneği’ne
davet etti. Aradığım yer olduğu için tereddütsüz kabul ettim.

“Geleceği uzgörmek” neden gereklidir ve yalnızca
Fütüristlerin mi işidir? Geleceği uzgörebilmek
için nasıl hazırlık yapmalıyız, elimizde hangi
parametrelerin bulunması gerekir?

Geleceği uzgörmek, çok önemli ve gereklidir. Çünkü adı üzerinde,
uzağı göreceksiniz. Ancak bunu yalnız başınıza yapamazsınız,
takım çalışması olmalı. Takımı da uzmanlardan oluşturmalısınız.
Ortaya çıkacak senaryolarda uzlaşabiliyorsanız doğru yoldasınız
demektir. Yani uzgörmek, uzağı konunun uzmanlarıyla uzlaşarak
kestirebilmektir. Aslında uzgörebilmek, insanın doğasında var ve
bunu her gün yapar. Kişi, daha yeni doğmuş çocuğunun nerede
okuyacağını, emekliliğinde nereye yerleşeceğini ve kariyerinde
nereye kadar çıkabileceğini planlar. Yani uzgörü, yalnızca
fütüristlerin işi değil, hepimiz uzgörü yapıyoruz. Sadece fütüristler,
bu işi tüm gezegen için sistematik ve multidisipliner bir şekilde
yaparlar, aradaki nüans farkı burada.
Genellikle hükümetler, şirketler, danışmanlık ve araştırma
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri fütürizmden yararlanmaya
çalışır. Biz sıradan yurttaşlar ise daha çok sivil toplum örgütleri
ve üniversitelerde çalışan fütüristler aracılığı ile geleceğe nasıl
hazırlanacağımızı öğreniyoruz. Bilimsel metodolojiler yardımıyla,
ilgili her disiplinden çok sayıda veriler toplanır; önce kategorize,
sonra analiz edilir ve senaryolar üretilerek seçenekler çıkartılır.
Bunların olumlu olanları ayıklanır ve oraya ulaşmak için harekete
geçilir. Greta Thunberg, Elon Musk, Bill Gates ve Yuval Noah
Harari’nin de yaptığı budur. Onlar birer fütürist; uzgörüyü yapıp,
bize olumlu geleceği işaret ederler.

İletişimin, yeni medya ve özellikle görüntülü
görüşme-paylaşım alanlarında zaten hızlı bir
gelişimi vardı; ancak pandemi sürecinde bu hız
bireysel ve kurumsal kullanıcıların uyum sağlamakta
zorlandıkları bir düzeye geldi. Gelecekte bu tarz
başka sürprizler de beklemeli miyiz? Onlar neler
olabilir?
Önümüzdeki on yıl için kurguladığımız şeyler, bir yıl içerisinde
gerçekleşti. Biz, bu kadar çok şirketin ve okulun evden çalışma
programına geçmesini 2030’da bekliyorduk. Ancak pandemi,
on yıl erkene getirecek biçimde ivmelendirdi. Çalışanlar,
yöneticiler, şirket ve okul sahipleri, öğretmenler, hatta öğrenciler
uyum sağlamakta zorlandılar. Nedeni ise, bu on yılı gereği gibi
yaşayamadan, bir anda yeni normal ile karşı karşıya gelmemiz
oldu. Oysa bizi on-line dünyaya, Z-kuşağı taşıyacaktı. Ancak

Önümüzdeki on yıl için
kurguladığımız șeyler, bir yıl
içerisinde gerçeklești.

X-kuşağı, hala gelişmeler karşısında yaşadığı şoku atlatabilmiş
değilken, Y-kuşağı uyum sağlamak için aşırı gayret gösteriyor.
Z-kuşağı ise, zaten doğuştan dijital yerli. Onlar laptop, tablet ve
cep telefonu gibi yeni nesil oyuncaklarını daha uzun zaman
kullanabilmek için ebeveynlerinden izin aldıkça mutlu oluyorlar.
Yani gelecek, onlar için geldi; ama henüz yaşları çok küçük. Yönetici
ve karar verici kademede değiller.
Elbette hızlanan şey yalnızca online iletişim mecraları değil.
Robotlar, sanal ödeme sistemleri, yapay zekâ uygulamaları ve
blok zincir gibi son yıllarda sadece adını duyduğumuz şeyler, biz
farkına varamadan aramıza hızla katılacaklar. Taksi çağırdığımızda
sürücüsü olmayan otonom aracın kapımıza gelmesi, bir şirketin
yönetim kurulu koltuklarından birinde yapay zekanın oturması ya
da bir robot öğretmeninin ders vermesi için en çok beş yıl bekleyin.

Yeri gelmişken insanlı ve insansız teknolojilerin
kullanımında fark yaratacak olan yapay zeka hakkında
ne düşünüyorsunuz? Yapay zekâ için de etik ve ahlak
tartışmaları yapacağımız bir dönem gelecek mi?
Yapay zeka, yeni ortaya çıkmış bir şey gibi gelse de, aslında otuz
yılı aşkın bir zamandır üstüne çalışılıyordu; ancak şimdi popüler
oldu. Nedeni ise; iletişim hızı arttı, bellek kapasiteleri büyüdü, çip
boyutları küçüldü, hassas kameralar üretildi, sensörler çoğaldı ve
yazılım alanında ilerlemeler kaydedildi. Bu ve benzer gelişmeler,
yapay zekâyı destekleyen bileşenler olunca, yapay zekâ daha
görünür, bilinir ve fazla kullanılır oldu. Önümüzdeki yıllarda herkes
yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte yaşamaya alışacak. Henüz
insan kadar genel zekâları yok, ama yaptıkları işleri bizden hızlı
yapıyorlar. Bellekleri bizimle kıyaslanamayacak kadar büyük ve
unutmuyorlar. Tıpkı bizim gibi yapay zeka da; veriyi topluyor, analiz
ediyor, sınıflandırıyor, muhakeme ediyor ve karar veriyor.

Her şeye karar verebilen yapay zekayı, dünyanın en tanınmış
fütüristlerinden Ray Kurzweil, 2045’te bekliyordu. O gün geldiğinde,
insanlığı büyük bir sorun bekliyor. Çünkü yapay zekanın etiği
olmayacak. “Yapay zekânın aldığı kararlar insanların etik anlayışıyla
uyuşmazsa ne olacak? Sorumlusu; yapay zekânın kendisi mi,
üreten mi, yoksa kullanan mı olacak? Yapay zekâyı ya da o tür
yapay zeka kullanan robotları ilk hangi toplumlar kullanacak?
Herkese kullandıracaklar mı?” sorularına yanıt bulmak için o
günleri beklersek geç kalırız. O nedenle, tüm insanlık, şimdiden bu
yaşamsal sorulara yanıt bulmak için harekete geçmeli.

röportaj

Mühendislik, iletişim ve sağlık alanlarındaki gelişmeler
insan ömrünü uzatır mı, yoksa modern dünya insan
olarak yaşadığımız, kendimize ilişkin deneyimin
süresini kısaltıyor mu?

İnsan ömrü hep uzuyor. İstanbul’da yapılan kazılarda bulunan, Bizans
kemik kalıntıları incelendiğinde, o yıllarda insanların ortalama 35-40
yıl yaşadıkları anlaşıldı. Bugün Japonya’da ortalama ömür 80 yılı
aşkın. Bunu teknolojiye borçluyuz. Gelişen tarım ve gıda endüstrisi,
sağlık hizmetleri, ulaşım, giyilebilir teknolojilerin çeşitlenmesi, yapay
organlar, ilaçlardaki yeni buluşlar, iletişimin gelişmesiyle bilginin hızlı
paylaşılması, bilgiye her yerden erişim ve daha pek çok faktör ömrü
uzatıyor. Tıbbi araştırmalara göre, biyolojik sınır 122 yıl. Bu yaşlara,
gelecekte çok fazla insan kolaylıkla ulaşacak. Öte yandan bizim
yaptığımız pek çok işi robotlar yapacak. Bu iki alışılmadık gelişme,
yaşam biçimimizi kökten değiştirecek. Birden fazla meslek edineceğiz,
bu nedenle sürekli eğitim almamız gerekecek. Yani birikimlerimizi
ev ve arabadan çok eğitime harcayacağız. Sürekli olarak on, on beş yıl
çalışıp ardından iki, üç yıl eğitim alarak mesleğimizi değiştireceğiz.
İşlerin önemli bir kısmı otomatize olduğu için, bize daha çok zaman
kalacak. Bir bakıma, kendimizi geliştirmek zorunlu olacak, yoksa
yaşantımız sürdürülebilir olmaktan çıkacak. Bir sene çalış, on beş gün
tatile koş ve ömür boyu aynı işi yap modelini geçmişte bırakacağız.
Tabi ilk başlarda, yaşam koçlarından destek alacağız.

Eğitim sektörü nasıl bir dönüşümün içerisinde? Tüm
dünya üniversitelerinden istediğimiz dersleri alarak
mezun olacağımız özgür bir eğitim fazla mı hayalci?

Sağlık sektörü gibi eğitim sektörü de, 200 yıldır yeniliklere kapalıydı
ve değişime direnç gösteriyordu. Artık onların da dönüşüm zamanı
geldi. Üstelik bu dönüşüm yavaş olmayacak, çok yıkıcı bir dönüşüm
bekliyoruz. Örneğin; yüzlerce öğrenciyi amfilerde toplayıp etkileşimin
olmadığı ders anlatım biçimleri ortadan kalkacak. Mezun olunan
bölümün diploması ile iş arama devri de kapanacak. En zengin, en
çok bilgiye sahip ve en iyi ders anlatan hocalar internette olduğu
için, gençler farklı üniversitelerin, farklı bölümlerindeki hocaların
derslerini online izleyebilecek ve geniş bant iletişimin verdiği olanak
ile bu derslerin sınavlarını da online alabilecekler. Bunun yanı sıra,
internette yayınlanan kurslara, eğitim programlarına katılabilecek,
bol bol staj yapabilecekler. Projelere katılıp yönetebilecek, araştırma
yapıp, patentler alacak, çalışma gruplarında aktif roller üstlenecek,
gönüllü olarak bazı kuruluşlarda çalışacak ve kendilerini yeterli
gördüklerinde ise ellerindeki bütün çıktılardan bir portfolyo
hazırlayıp, işe başvuracaklar. Yani, eğitim tam anlamıyla
demokratikleşecek. Şu an için, bu portfolyodaki çıktıların nasıl
ölçümlenip değerlendirileceği eksik. Bunun için uluslararası ölçme,
değerlendirme ve kredilendirme kurumlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla
başvurunuzu yaparken elinizde ne kadar kredi notu var, bilmeniz
gerekir. İşverenler de, ilanlarında asgari kredi notunu belirleyerek
eleman arayabilir. Çalışmalar sürüyor, yakında eğitimin bu eksik
parçası da tamamlanacak.

Dünyayı bekleyen gelecek konusunda kötümser
olduğunuz konular da var mı? Geleceğe karşı kaygısı
olanlar bu kaygılarından nasıl sıyrılabilir?

Fütürizm, olumlu geleceği amaçlar. Ancak bu, gözümüzü geleceğin
kötümser senaryolarına kapatalım demek değildir. Zaten bunu
istesek de yapamayız. Çünkü küresel tehditler gün gibi ortada
duruyor. Dünyayı, dört kez yok edecek güçte nükleer başlıklı füze
üretip saklayan ülkeler, karbon salınımını sınırlayan antlaşmaların
farklı çıkarlar için katı olmaması, değişen iklim koşulları, eriyen
buzullar herkesi kaygılandırmalı. Gelir adaletsizliği giderek artıyor
ve yaygınlaşıyorsa, temiz su kaynakları azalıyor, gökdelenler şehirleri
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Birikimlerimizi ev ve arabadan çok
eğitime harcayacağız. Sürekli olarak
on, on beș yıl çalıșıp ardından iki,
üç yıl eğitim alarak mesleğimizi
değiștireceğiz.

vahşi beton ormanlarına dönüştürüyor ve her yıl canlı
türlerinin bir kısmı yok oluyorsa, bunda hepimizin kusuru
var. İşte, söyleşinin başında sözünü ettiğim yer tam burası.
Bütün bu saydıklarım, bizi kaçınılmaz geleceğe götürecek
diye bekleyemeyiz. Bunlar insanlığın sorunları ve bunlara
çözümü yine insanlık bulmalı. Bilim, akıl ve iradenin gösterdiği
tehlikeden, herkesi haberdar etmeliyiz. Fütürizmden, daha
çok yararlanarak, onun uz görü ile ortaya koyduğu olumlu ve
olasılıklı gelecek seçeneklerinden herkesin farkında olmasını
sağlamalıyız. Olumlu geleceği, onu yaşamak isteyen bizler
tasarlamalıyız ve gerçekleştirmeliyiz. Engel olanlara direnmeli,
bir araya gelerek güçlenmeliyiz.

Geleceğin en önemli ve günlük hayatı en çok
kolaylaştıran teknolojileri sizce hangi alanda
olacak?

Bilim ve teknoloji bizi geleceğe götüren lokomotif gibi.
Otomasyon, 3B yazıcılar, nano teknoloji, genetik-bilim, finans
teknolojileri, ulaşım teknolojileri ve elbette iletişim teknolojileri
günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olacak. Çünkü onlardan
çok yararlanacağız. Örneğin akıllı yüz tanıma sistemleri ile
artık cüzdanımızda kimlik, kredi kartı, para ve pasaport
taşımamıza gerek kalmayacak. Robotlar ve sürücüsüz araçlar,
bizlere, kendimizle ilgileneceğimiz daha çok zaman bırakacak.
Sesli asistanlar evimizdeki ve ofisimizdeki işleri bizim yerimize
denetleyecek, raporlayacak ve yerine getirecek. Herkesin kişisel
ve görünmeyen asistanı olacak. Yeme-içmeden alışverişe,
tanıdıklarla iletişiminden hangi filmleri izleyip hangi müziği
dinleyeceğine, nerede eğlenip dinleneceğine varıncaya kadar her
şey bu asistanlara sorulacak. Çünkü onlar, göz açıp kapayıncaya
kadar en iyisini bulacak. Genlerdeki hasarların giderilmesi ile
hastalıklardan kaçınamayan insanlar kurtarılacak. Arttırılmış
gerçeklik ve sanal gerçeklik ile öğrencilerin daha kolay ve daha
etkin öğrenmesini sağlanacak. İnternete bağlı nesneler, bizi iş
ve ev yaşamımızda sürekli olarak uyaracak. Özellikle kronik
hastalıklarda, yaşlıların günlük yaşamında, tehlikeli işlerde,
fabrikalardaki üretim hatlarında kullandığımız cihazlar,
sistemlerin ne zaman arızalanacağını önceden bildirmede çok
işimize yarayacak. 

Diyabet ve
Göz Sağlığı

D

iyabet nedir?

Diyabet (şeker hastalığı), yüksek kan şekeri ile
kendini gösteren ve vücuttaki bütün damarlara zarar
verebilen kronik bir hastalıktır. Yüksek kan şekerine
uzun süre maruz kalan damarlar zamanla hasarlanır,
tıkanır ve dokular için gerekli kan ve oksijen
ihtiyacını karşılayamaz hale gelir. Diyabette oluşan
damar hasarı geri dönüşsüz olduğu için, hasar oluşmadan gerekli
önlemlerin alınması çok önemlidir.

Diyabetik retinopati nedir ve neden oluşur?

Yüksek kan şekeri damarlarda hasarlanmaya yol açar. Retina
damarlarının, şekere bağlı tıkanması sonucu kan dolaşımı bozulur
ve retina hücreleri oksijensiz kalarak ölmeye başlar. Göz arkasında
kanamalar, ödem ve yırtıklar oluşur. Zamanında tedavi edilmezse
bu süreç kalıcı körlük ile sonuçlanır.

Diyabetik retinopati kimlerde oluşur?

Diyabetik retinopati, en sık 20-65 yaş arası yetişkinleri
etkilemektedir. Diyabetin uzun yıllardır bulunması ve kan şekeri
kontrolünün yeterli olmaması bu komplikasyonun oluşmasında en
önemli faktördür.

Diyabetik retinopatinin belirtileri nelerdir?

Diyabetik retinopati, erken evrelerinde hiç bulgu vermeyebilir.

Hastalık ilerledikçe uçuşmalar, görme kalitesinin bozulması ve
görme kaybı oluşur. İleri evrelerde beslenmesi bozulan gözün
tansiyonu yükselir, kırmızı ve ağrılı bir göz haline dönüşür.

Diyabetik retinopati nasıl tedavi edilir?

Retinopati henüz başlangıç aşamasında ise, kan şekeri kontrol
altına alınarak ilerleyici retina hasarı ve görme kaybı engellenebilir.
İlerlemiş retinopati de ise hasarın şiddetine bağlı olarak, lazer
tedavisi, göz içi enjeksiyonlar ve retina cerrahisi uygulanmaktadır.

Ne zaman göz doktoruna görünmek gerekir?

Diyabet tanısı alan her hasta, göz hekimi tarafından görülmelidir.
Diyabetin ilk yıllarında muayeneler, kan şekeri düzenli ise yılda
bir kez tekrarlanmalıdır. Kan şekeri ve hemoglobin A1C yüksek
seyrediyorsa muayeneler, üç-dört ayda bir tekrarlanmalıdır.

Diyabetik retinopatiden nasıl korunalım?

Diyabetik retinopati; kan şekerini iyi yöneten, diyetine, tedavisine,
egzersizine dikkat ederek yaşayan ve göz muayenelerini
aksatmayan bireylerde nadiren olur. Aslında diyabetik yaşam
tarzı, hepimizin uygulaması gereken sağlıklı yaşam ilkelerinden
farklı değildir. Diyabet, belirli kurallara uyulduğunda kolaylıkla
yönetebilecek bir süreçtir Diyabetten değil geç kalmaktan
korkmak gerekir. Diyabetiniz varsa yılda en az iki kere göz dibi
muayenenizi yaptırınız, sağlıklı kalınız. 
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PROF. DR. NİLÜFER BERKER

1921’de insülini keșfederek șeker
hastalığının tedavisini mümkün kılan
Frederick Banting’in anısına her yıl
kutlanan Dünya Diyabet Günü’nün
yıldönümü yaklașırken,
Dünyagöz Ankara’dan Göz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Berker,
diyabetin en çok etkilediği organların
bașında gelen gözleri koruma
yöntemleri hakkında merak
edilenleri anlatıyor.

OĞUZHAN KABASAKAL

Kadına Şiddetin Çeşitleri
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Günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada en çok
yașanan sorunların bașında, kadına șiddet gelmektedir.
KBS Hukuk Bürosu’nun kurucusu Avukat Oğuzhan
Kabasakal, gün geçtikçe yaygınlașan ve çok boyutlu bir
sorun haline gelen kadına yönelik șiddetin çeșitleri ve
nedenleri hakkında detaylı bilgiler veriyor.

P

sikolojik Şiddet: Psikolojik şiddet, kadının onurunu

zedelemeye yönelik davranışları içeren şiddet türüdür.
Bu davranış türü ile kadının psikolojik durumunda
tahribatlar yaratılmak istenmektedir. Psikolojik şiddet
kapsamında değerlendirilen davranışlar şunlardır;
bağırmak, hakaret etmek, aşağılamak, korkutmak,
kıskançlık göstermek, ilgisiz davranmak, çocuklarının veya
ailesinin vücut bütünlüğü ile tehdit etmek, başka kadınlarla
kıyaslayarak çirkin olduğunu söylemek gibi. T.C. Başbakanlık
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan, Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre evlenmiş
kadınların yüzde kırk beşi hayatlarında en az bir kere psikolojik
şiddete maruz kalmaktadır. Bu araştırma sonuçlarına göre en sık
yaşanan psikolojik şiddet biçimi, hakarettir.

Cinsel Şiddet: Erkeğin kadın üzerinde egemenliği, aile

içerisinde yaşanan cinsellik alanında da kendini göstermektedir.
Cinsel şiddet olarak tanımlanan davranışlar şunlardır; kadını
istemediği yerde ve zamanda cinsel ilişkiye zorlamak, çocuk
doğurmaya veya doğurmamaya- kürtaja zorlamak, cinsel organına
zarar vermek, fiziksel özelliklerini başka kadınlarla kıyaslamak
gibi. Kadına yönelik cinsel şiddetin ortaya çıktığı bir davranış olan
cinsel taciz; kadına sözlü ya da sözsüz veya fiziksel cinsel içerikli
istenmeyen davranış olarak tanımlanmaktadır. T.C. Başbakanlık,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na” göre Türkiye’de
evlenmiş kadınların yüzde on yedisi en az bir kez cinsel şiddete
maruz kalmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 105.
maddesinde, cinsel taciz suçu mağdurun şikayetine bağlanmıştır.

Ekonomik Şiddet: Erkeğin, kadın üzerinde ekonomik
kaynakları kullanmak suretiyle baskı oluşturulmasını ifade
etmektedir. Genel olarak erkeğin evin ihtiyaçlarına yönelik kadının
gelirine el koyması akla gelmektedir. Ekonomik şiddet olarak
algılanan davranışlar; kadının çalışmasına izin vermemek, kadını
istemediği bir işte çalışmaya zorlamak, az miktarda para vermek,
aile içerisindeki ekonomik kararları kadına sormadan almak,
kadının gelirini veya kişisel mallarını elinden almak, kadının işi
gereği gitmesi gereken toplantı vb. faaliyetlere katılmasına engel
olmak, kadının iş bulmak maksadıyla katılmak istediği kurslara
katılmasını engellemek olarak belirtilmektedir.
Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri

Kadına yönelik şiddetin nedenlerini açıklayan sosyo-kültürel ve
aile sistemi teorilerinin ortak noktaları olan ataerkil toplum yapısı
üzerinden bir değerlendirmeye gidilmiştir. Kadına yönelik şiddetin
nedenleri konusunda bilimsel çalışma yürüten akademisyenler, bu
davranışın öğrenilen bir davranış olduğu ve yeniden üretilmesinin
bu yolla gerçekleştiği konusunda fikir birliği içerisindeler. Feminist
teoriler kadına yönelik şiddetin, erkek ile kadın arasındaki fiziksel
güç farkından kaynaklandığını savunmaktadır. Bu teoriden yola
çıkan bilimsel çalışmalar; kadın ile erkek arasındaki fiziksel güç
farkı nedeniyle erkeğin, toplumsal yaşamın her alanında kadını
baskı altına aldığını iddia etmektedir. Erkeğin her alanda söz sahibi
olması ve kadını baskı altına alması beraberinde ataerkil aile yapıyı
getirmiştir. Ataerkil aile yapısı içerisinde karar alıcı konumunda
olan erkektir. Erkek evin geçiminin sağlanması ile görevli iken
kadın ev işleri ile görevlidir. Bu anlamda da kadının özel alanda,
erkeğin de kamusal alanda konumlandırıldığı görülmektedir.
Feminist Teori, erkek ile kadın arasındaki bu eşitsizliğin, ataerkil
söylemin kadına yönelik şiddete neden olduğunu savunmaktadır.
Aile sistemi teorisi ise kadına yönelik şiddetin aile içi bireyler

arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını savunmaktadır.
Özellikle çocukluk döneminde şiddete maruz kalma, şiddet
davranışını çevre ile etkileşim sonucunda öğrenme gibi bireysel
farklılıklar kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasında etkilidir.
Ayrıca bireyin alkol ve uyuşturucu bağımlılığının olması da en
az şiddete maruz kalma kadar bu davranışın ortaya çıkmasını
kolaylaştıran bir etkendir. Sosyo-kültürel teoriler ise, toplumsal
yapılar arasında görülen kültürel farklılıklara dikkat çekmektedir.
Şiddetin toplumlarda görülme sıklığı, toplumdan topluma
farklılıklar gösterdiği gibi kadına yönelik şiddetin de oransal
olarak farklılaştığı görülmektedir. Bu durum toplumların sahip
olduğu farklı özellikler ile açıklanmaktadır. Bireyler, içerisinde
yaşadığı kültürün özelliklerinden etkilenmekte ve davranışlarını
bu kültürün özelliklerine göre şekillendirmektedir. Kadın ve
erkeğin toplumsal yaşam içerisinde üstlendikleri roller, toplumsal
cinsiyet kavramı ile açıklanmaktadır. Kültürler içerisinde kadın
ve erkeğin üstlendikleri roller ve sorumluluklar da farklılık
göstermektedir.
Birey, doğduğu andan itibaren birçok faktörün etkisi ile toplumsal
hayatın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanır. Bu süreç,
sosyalizasyon süreci olarak adlandırılmaktadır. Sosyalizasyon;
aile ile başlayan, arkadaş çevresi ve okul hayatı gibi aşamalar ile
devam eden bir süreçtir. Bireyin içinde yaşadığı kültürün her
türlü ürünü, sosyalizasyon sürecinin araçlarıdır. Türkiye’de 2005
yılında yapılan hukuk reformu ile bazı suçların adli makamlara
yansıması konusunda bir değişim yaşanmıştır. Özellikle Türk
Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklik ve 5237 sayılı kanun ile
kasten yaralama suçu, eşe ve çocuğa karşı işlendiğinde doğrudan
kovuşturulan bir suç haline getirildi. Eskiden eşin şikâyeti
olmadıkça kolluk kuvvetleri bu suça müdahale etmezken yapılan
değişiklik ile suç doğrudan kovuşturulan bir hale getirildi. Yakın
zamana kadar aile içerisinde yaşanan şiddet olayları çoğu zaman
adli makamlara intikal ettirilmemekteydi. Ancak insan hakları,
kadın hakları gibi kavramlar ve modern dünyada yaşanan
gelişmeler aile içi şiddet olaylarının, devlet kurumları tarafından
daha ciddiyetle karşılanmasına yol açtı.
Erkek ve kadının eğitim durumları da kadına yönelik şiddeti
etkileyen bir diğer unsurdur. Öğrenim durumu düşük olan
kadınların, öğrenim durumu daha yüksek olan kadınlara oranla
daha fazla şiddete maruz kaldıklarını gösteren araştırmalar
mevcuttur. Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet
sitesinde yer alan verilere göre şiddet mağduru olan kadınların
büyük çoğunluğu ilkokul mezunudur. Eğitim seviyesi yüksek
olan kadınların, daha az mı şiddet gördükleri yoksa maruz
kaldıkları şiddeti daha fazla mı sakladıkları konusunda bilimsel
araştırmalar kararsız kalmaktadır. Ancak eğitim seviyesi daha
düşük olan kadınların, daha fazla şiddete maruz kaldıkları
yönünde bulgular olduğu bilinmektedir. Şiddete maruz kalan
kadınların yalnızca yüzde 2,4’ü yüksek okul mezunudur. Bu
durum diğer araştırmalarda elde edilen bulgular ile uyumludur.
Ailenin gelir düzeyinin düşük olması kadına yönelik şiddet
olaylarının artmasına yol açmaktadır. Kadının gelir seviyesinin
erkekten fazla olması, kadının daha fazla şiddet görmesine yol
açmaktadır. Eğitim durumu düşük kadınlar, doğal olarak daha
düşük gelir seviyesi olan işlerde çalışmakta ya da çalışmamaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinde yer alan
verilere göre şiddet mağduru olan kadınların büyük çoğunluğu
ev hanımıdır. Temennimiz önümüzdeki yıllarda kadına yönelik
şiddetin azalması ve bu konuda daha sıkı yaptırımların en kısa
sürede hayata geçirilmesidir. 
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İNAN KIRAÇ, SEMAHAT ARSEL

Madenin
İhtişamı
Bakır ve tombak sanatının son
temsilcisi olarak bilinen Kaya
Kalaycı’nın eserlerinden oluşan
“Madenin İhtişamı” sergisi,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’in ev sahipliğinde
Nevmekan Sahil’ de gerçekleşti.

ALİ KOÇ, HİLMİ TÜRKMEN
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Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne
çıkararak Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi
haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak
ustası Kaya Kalaycı’nın eserlerinden oluşan ‘’Madenin
İhtişamı” sergisi ile Osmanlı motiflerini madenle
buluşturdu. Sergiye iş, sanat ve cemiyet hayatından
pek çok isim katıldı. 

röportaj

Ahmet Serif izgoren
Gençlerin Yol Göstericisi
Beden dili eğitmeni, yazar Ahmet Șerif İzgören, verdiği toplumsal gelișim
seminerleri ve kurucusu olduğu İzgören Akademi’nin imza attığı projelerine dair
merak edilenleri MAG okurları için cevapladı.

A

nlattıklarınız ve yazdıklarınız ile birçok
kişinin hayatında kalıcı izler bırakmış biri
olarak, sizi birde kendinizden dinleyebilir
miyiz?

On dört yaşında, Kuleli Asker Lisesi’ne gittim ve
subay olarak çıktım. Üsteğmen olduğum dönemde
kendi isteğimle askeriyeden ayrıldım. Dört yıl
Ankara Üniversitesi’nde çalıştım daha sonra özel sektörde,
iki patron şirketin genel müdürlüğünü yaptım ama zamanla,

90 magdergi.com.tr

bu patron şirketlerde kendi ilkelerimle çalışamayacağımı
fark edip kendi işimi kurdum. Şu an beş şirketin yönetim
kurulu başkanıyım. Bunun yanı sıra kitap yazıyorum, seminer
düzenliyorum. Yayınladığım otuz iki kitabım var.

Meslek hayatınızda şu anki konumunuza gelmenizi
sağlayan dönüm noktanız nedir?
Ordudan ayrılmaya karar verebilmem dönüm noktam oldu.
Çünkü istifa etmek hem çok zor hem de büyük risk taşıyor.

O dönemde herkes şikâyet edip ayrılırken ben hiç söylenmeden
ve son güne kadar en iyi şekilde çalışarak istifa ettim. Aldığım bu
kararda eğer etrafımdakilerin söylediklerini dinleyip, fikirlerini
alsaydım bu kararı veremezdim.

Kişisel farkındalık ve gelişim ile ilgili çıkardığınız
kitaplarda özellikle verdiğiniz tavsiyeler var mı?
Yoksa okuyucuların yorumuna mı bırakıyorsunuz?

İyilik yapar görünmek yerine iyilik yapıp,
görünmemek ana prensibimiz.

Aslında kitaplarımda tavsiyede bulunmamaya dikkat ediyorum.
Çünkü kendileri okuduklarından ders çıkarmayı başarırlarsa
tavsiyeden daha etkili ve kalıcı oluyor. Kitap ya da seminerlerde,
bir şeyleri dikte etmeye başladığınızda kimse dikkate almıyor. O
yüzden kitaplarımda, neredeyse hiç tavsiye yok. Çünkü her birey,
aynı hikâyeden farklı anlamlar çıkarabiliyor. Tavsiye vermekten
ziyade kendi çıkardığım derslerden bahsediyorum.

İzgören Akademi’den ve Sosyal Sorumluluk Projeniz
olan “Uğur Böcekleri Projesi” hakkında bizleri
bilgilendirir misiniz?
İzgören Akademi’nin sekiz bölge müdürlüğü ve yüze yakın
çalışanı var. Alanında, Amerikalıları da geçmiş sayılı kuruluşlarda
bir tanesiyiz. Amacımız; daha eğitimli ve okuyan bir ülke
yaratmak. Konferanslarımızın da ana temeli bu. Uğur Böcekleri
Projemiz, sosyal medyada çok duyurmadığımız bir proje. Çünkü
iyilik yapar görünmek yerine iyilik yapıp, görünmemek ana
prensibimiz. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin peşinden
gitmeye çalışan bir ekibiz. Uğur Böcekleri Projesi kapsamında
verdiğimiz eğitimlerde, üniversite öğrencilerine; dürüstlük, iş
kalitesi, girişimcilik, vatan sevgisi ve hoşgörüyü öğretiyor ve hayal
gücünü kaybetmeye başlayan çocuklara, siz bu ülkeye bir şeyler
katabilirsiniz, vurgusu yapıyoruz. Seminer sonrası geri dönüşler
çok iyi. Şu ana kadar beş yüz bine yakın insana, yatılı okullara,
çocuk esirgeme kurumlarına ve cezaevlerine eğitimler verildi. Yüz
atmış sekiz tane de küçük iyilik fikri hayata geçirildi.

Türkiye’de ve dünyada, iki bini aşkın eğitim ve
seminer düzenlediniz. Düzenlediğiniz etkinliklerde,
ele aldığınız konular nelerdi ve öncelikli olarak
hangi kitleye hitap ediyorsunuz?

Evet, kitaplarımın yanı sıra üç bine yakın eğitim ve seminer
düzenledim. İlk olarak konferanslarıma, beden dili eğitimiyle
başladım ve çok ilgi gördü.
Ama sonrasında gençlerle bir araya gelmek istedim ve
üniversitelere gittim, gençlerle sohbet etmeye başladım. Gençlerin
ruhlarını kaybettiğini gördüm ve hepsi iş hayatında torpilsiz
hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorlar bu nedenle yurt dışına
gitmeyi düşünüyorlar. Gençlerin böyle kaygıları varken beden dili
değil başka şeyler anlatmam gerektiğine karar verdim. O günden
sonra anlattıklarım çok değişti ve ülkelerine, çevrelerine bir şeyler
katmalarına dair konferanslar verdim.

Genel Müdürlüğü’nü Gizem Şalcıgil White’in
yaptığı, Turkish Coffee Lady Projesi’ne dâhil olma
sürecinizden ve projenin ileriye yönelik planlarından
bahseder misiniz?

Rotterdam’da düzenlediğim bir konferansta birinin aracılığı ile
Gizem’i tanıdım. Hollanda’da yerel kıyafetlerimizle, Türk kahvesini
tanıtıyorlardı. Herhangi bir kazanç elde etmeden böyle bir
emeğin peşinde olmaları beni çok etkiledi. Zamanı geldiğinde de
başlattığı bu projede yanında oldum. Türk kahvesinin, markasını
kaybetmemesi inancıyla girdim ve Washington’da, “Turkısh Coffee
Lady”i açtık. Kırk bini aşkın Türk kahvesi sattık. Hollandalıların,

yunan kahvesi diye bildikleri kahvemizi tanıtmaya çalışan bir
grup var ve her şeye destek veren insanların özellikle bu projelere
destek vermesi lazım. Gücümüz yeterse Washington’da, Dulles
Havalimanı’nda yer açacağız. Yoğun bir gidiş geliş noktası olduğu
için Türkiye’yi ve Türk kahvesini orada tanıtmanın önemli
olacağını düşünüyorum. Gizemin girişimciliği ile başaracağımızı
düşünüyorum

Yaptığınız projelerde vermek istediğiniz mesaj
nedir?

Öncelikle bir projemizden bahsederek başlamak istiyorum.
Manisa Demirci’de bakımsız kayısı ağaçları vardı. Sonrasında
oraya bir dershane açtık ve “Kara oklar Ekolojik Hayat Çiftliği”
adında bir çiftlik kurduk. Dershanelerde çocuklara eğitimler
vermeye başladık özellikle çiftçi çocuklarını eğittik. TÜBİTAK
ile proje yaptık ve çocuklar ağaçlardan topladıkları meyvelerle
bir marka yarattılar. O dönemin kaymakamı Atilla Kantay da
destek oldu ve proje yavaş yavaş büyüdü. Türkiye’nin, “En İyi
Organik Tarım Çiftliği Ödülü”nü aldık. Bu anlattığımda verdiğim
mesaj şu: karanlığa küfretmektense bir mum yakın. Bizim üretim
yapmamız lazım. Çünkü bu ülkeyi üretim kurtaracak. Bu vatan;
kahvede siyaset konuşarak değil tarlada, fabrikada, okulda üreterek
sevilir. O yüzden emek vermeye hep beraber devam edeceğiz. 
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CANER BUDAK

ÖZLEM BULUT

Inoliva’dan
Maske
Koleksiyonu
Inoliva İlaç, Sanat Seninle
Derneği ile iş birliği yaparak
gerçekleştirdiği “Sanatsal
Maskeler” projesinde, yirmi
parçadan oluşan maske
koleksiyonunu sergiledi.
Pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç
sanatçılar için kolları sıvayan Inoliva İlaç ve
Sanat Seninle Derneği, firmanın piyasaya yeni
çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri
için özel bir maske serisi üretti. Projede yer alan
genç sanatçıların çalışmaları her bir maskede
birer sanat eserine dönüştü. Yağmur Kalyoncu
moderatörlüğünde düzenlenen davete iş, sanat ve
cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. 
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AYDAN GÜL

Finansal Piyasanın
Yenilikçi Şirketi
Firmaların, finansal yapılarını geliștirilmelerine yönelik hizmetler sunan
AGM Finans’ın kurucularından Aydan Gül, șirketlerin kriz dönemi
uygulayacakları stratejilerden pandeminin ekonomiye etkilerine kadar
merak edilen pek çok konuyu MAG okurları ile paylaștı.

Amacımız, profesyonel ve etik değerlere bağlı
yaklaşımımızla, ulusal ve uluslararası finansal
piyasaların ürettiği en yeni ve en akılcı çözümleri
sunup, onlara uygun finansal araçları kullandırarak
müşterilerimizin rekabette başarılı olmalarına
yardımcı olmaktır.
Vizyonumuz ise; konusunda mükemmel hizmet sunarak, yenilikçi,
akılcı ve ilkeli yaklaşımımızla lider kurumsal finansman ve eğitim
şirketi olmaktır.

Şirketlere hangi alanlarda profesyonel koçluk
sağlıyorsunuz?

Ana başlıklarla söylemek gerekirse; finansal durum
değerlendirmesi, finansal yönetim, planlama ve krediler ile
finansal yapılandırma alanlarında profesyonel koçluk sağlıyoruz.

Ekonomik kriz dönemlerinde, şirketlere, pazar
paylarını koruyabilmeleri ve dinamik kalabilmeleri
için hangi stratejileri uygulamalarını önerirsiniz?

Var olan pazar, aynı oyuncular için artık çok daha küçük geliyor.
Küçülen bu pazarda maliyetleri kısmak demek, oyuncuların da
aynı hızla küçülmeleri demek oluyor. Oysa bu dönemler, normal

advertorial
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GM Finans’ın misyon ve vizyonundan
bahseder misiniz?

zamanlarda rakiplerinden pazar payı kapmakta zorlanan şirketler
için tam bir fırsat dönemidir.
Ciddi bir pazar payı değişikliğini ancak rakipleri küçülme
politikası izlerken gerçekleştirilebilir. Herkes dururken, koşmaya
karar veren şirketler pazarlama giderleri, eğitim bütçeleri ve
personelin motivasyonuyla doğrudan bağlı ücretlerde artış
sağlamalılar. Ancak bu şekilde herkes dururken küçülen bir
piyasadan, pazar payı almak mümkün olabilir. Oysa durmayı
seçenlerin küçülmeleri kaçınılmazdır.
Kriz dönemleri, pazarlamada durmak ve içine kapanmak değil
aksine hızlanma ve öne geçme dönemleri olmalıdır. Firma, bu
atak için duran varlıklarını harekete geçirmeli, eğitim bütçesini
artırarak personelin yeteneklerini geliştirmeli ve onları maksimum
motive ederek küçülen pazarda etkili olmalarını sağlamalıdır.
Şirketlerin kriz dönemlerinden çıkışının anahtarı; maliyetleri
kısmak değil (üretime ve satışa faydalı olmayanlar kısılabilir tabi
ki, hatta bunlarla ilgilenmek için krizi beklemeye de gerek yok)
satışları artırmaktır. Kurtuluşun anahtarı daha az gider değil,
daha çok gelirdir. Kriz dönemleri pazar payı kapmak isteyen,
iyi personelleri cezbetmek isteyen ve piyasadaki bilinirliklerini
artırmak isteyen şirketler için bir fırsat dönemidir. Oysa geriye
çekilirseniz iki, üç yıl sonra fırtına dindiğinde durmaya karar
verdiğiniz noktanın da çok daha gerisinde olacak ve bir daha
havalanmak için ciddi bir patinaj çekeceksiniz. Her kriz bir fırsattır.

Pandemi sürecinden, en çok hangi sektörler
etkilendi? Bu dönemde, en az zarara uğramak için
nasıl bir yol izlenmeli?

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörler; turizm, eğitim,
ulaşım, yeme -içme mekânları, tekstil ve inşaat sanayisi oldu. Bu
sektörlerdeki firmalar ne kadar küçülebileceklerini hesaplayarak
buna uygun bir yol izlemeye gitmelidir. Yani kapatacaklar mı
yoksa devam mı edecekler, buna karar verilmelidir. Bu kararı
verirken de sektör genelindeki hareketlere göre yol almalılardır.
Rakip firmaların hareketleri, bu konuda ilk dikkate alınacak
unsur olmamalıdır. Sektör geneli daha yol göstericidir.

COVID-19 salgını sonrası, büyük bir yükseliş yaşayan
altın, birçok yatırımcının da dikkatini çekti. Sizce
altın yatırımı için şu an doğru zaman mı? Altın
yatırımı hakkında siz neler düşünüyorsunuz?
Eylül ayı toplantısını gerçekleştiren FED, faiz beklentilerine
paralel olarak faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ardından basın
toplantısında FED Başkanı Powell, enflasyonun yüzde ikiye
ulaşana ve bu seviyenin üzerlerinde ılımlı bir seyir izleyene
kadar faizlerin değişmeyeceğini belirtti. Basın toplantısındaki
kararın ardından altın fiyatlarında oynaklık, oldukça arttı. Altın
fiyatlarının yönünü, COVİD-19 aşılama çalışmalarının başlaması
ve salgının ikinci dalga boyutu belirleyecek gibi duruyor. Balon
aşı haberleri, düşüş yönünde etki yapsa da aşı çalışmalarının
kesintiye uğraması veya uzaması da belirsizliği artıracak ve belirsiz
dönemlerde de güvenilir liman olarak, altın ön plana çıkabilecektir.
Amerika-Çin gerilimi ve Kasım ayı başında yapılacak Amerika
seçimleri de potansiyel belirleyiciler olabilecektir.

Koronavirüsün, ekonomiye etkilerini göz önünde
bulundurursak önümüzdeki dönemlerde hem
dünyayı hem Türkiye’yi nasıl bir tablo bekliyor?
Rekabet artacak mı?

Koronavirüsün, ekonomi üzerine etkisi tüm dünyada küçülme
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yönlü olacaktır. Bütün ülke ekonomilerinde daralma devam
etmektedir. Beklenen ikinci dalganın boyutu ve aşı çalışmalarının
neticesi, daralmanın boyutunu ve süresini de belirleyecektir.
Dünyada bu etkiyi en hafif atlatabilecek ülke, gelen verilere göre
Çin gibi gözükmektedir. Türkiye de bu daralmadan payını almıştır.
Küresel ticarette önemli bir boyutta daralma, ihracatta duraksama
ve imalat sürecinde de sorunlar artarak devam edecek gibi
gözükmektedir.
Burada yaşanacak rekabet, fiyatlardan ziyade tedarik zincirini
kurabilme ve malını pazara ulaştırabilme konularında rekabetlerin
olacağına dair izlenim vermektedir. Sürecin uzaması da, rekabetin
yaratacağı çözümleri zorunlu olarak beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin, uluslararası piyasadaki durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, uluslararası piyasalarda baş aktör konumunda olmayıp,
piyasalarda esen rüzgârdan etkilenen ülkeler arasında yer
almaktadır. Uluslararası piyasalarda Türkiye, en çok petrol
piyasaları ve para piyasalarındaki olumlu havadan etkilenecek bir
yapıya sahiptir. Ancak yaşanan salgın ve tedarik zinciri problemleri
ile Türkiye, gıda piyasalarında oluşacak fiyatlardan da etkilenmeye
her geçen gün daha açık bir hal kazanmaktadır. Bu sorun ileriki
yıllarda bizi daha çok etkileyecek gibi gözükmektedir.

Kurulmayı hedefleyen ya da kuruluş aşamasında olan
şirketlere önerileriniz nelerdir? Hangi hususlara
dikkat etmeleri gerekiyor?

Şirketlerin, öncelikle sektör konusunda seçici olmaları
gerekmektedir. Tecrübeleri yeterli olmayan alanlara, yönelmemeliler.
Sermaye yapılarına göre bir büyüklük belirlemeleri gerekmektedir.
Öz kaynakları doğrultusunda yola çıkmalı, harici kaynaklara
daha sonra başvurulmalıdır. Özellikle işletme sermayesi, iyi tespit
edilmelidir. Olumsuz etkiyi atlatmanın tek yolu, aşı çalışmalarının
başarısına bağlı gözükmektedir. Böyle bir başarının arkasından
finansal yapısı güçlü ülkeler, yaralarını daha çabuk saracak ve kendi
tedarik zincirini kısa sürede tesis edebilecektir. Finansal sorunları
olan ülkeler ise durmuş çarkları işletirken, kredi ihtiyacı duyacaktır.
Küresel piyasaların, tedarik zincirinin tesisi zaman alacak ve küresel
boyutta pandemi öncesi günlere dönüş, kısa sürede sağlanamayacak
gibi gözükmektedir. 

Mustafa Kemal Mah, Dumlupınar Blv. No: 274 B Blok Kat:9 No:94 Çankaya-Mahall Ankara
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Pandemi ile
Antiaging
Mücadele
Antiaging Uzmanı Dr. Halil
Öser ve Nefes Baş Eğitmeni
Canan Şaduman Karakol’un
kaleme aldığı, “COVID İle
Yaşam Gerçeği”, Saturn
kafede yapılan etkinlik ile
okurlara tanıtıldı.
Sosyal mesafe ve maske önlemleri altında Saturn
Kafe’de gerçekleştirilen etkinliğe okurların
ilgisi yoğun oldu. Yazarlar, doğru nefes ve güçlü
bağışıklık konularını ele alan kitaplarını
imzaladılar. Bu sırada da ziyaretçiler ile özellikle
Covid ile yaşama dair sohbet ettiler. 

CANAN ȘADUMAN KARAKOL

HALİL ÖSER

İSLAM İRȘAT MOR

Genç ve Başarılı Girişimci
Sektöründe on bir yıl bașarılı çalıșmalar yürüten ve son beș senedir ișlerine
kendi firması İrșat Gümrük Lojistik’te devam eden Gümrük Müșaviri
İslam İrșat Mor, iș hayatına girme sürecinden uyguladığı çalıșma modellerine,
gelecek hedeflerinden yatırımlarına kadar merak edilenleri MAG okurlarıyla paylaștı.

Gazilik unvanı ve gastronomisi ile dünyaya ün
salmış Gaziantep şehrinden Ankara’ ya yerleşen
bir ailenin oğluyum. Eğitimimi, Ankara’da
maliye lisansı ile tamamladım. Çalışma hayatına
çok küçük yaşta başladım. Bunun verdiği
özgüven ile kendimi her zaman bir girişimci
olarak tanımladım. Hayalimdeki meslek Uluslararası Lojistik
ve Gümrük Müşavirliği oldu. Bunun üzerine çalışmalar yapıp,
eğitimler aldım. Şu anda da mühim bir sivil toplum kuruluşu
olan TÜSİAV (Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı) çatısı
altında Gümrük Müşavirleri ve Lojistik Platform Başkanlığını
ifa etmekte olup aynı zamanda üniversitelerin uluslararası
ticaret bölümleri ile ticaret ve sanayi odalarındaki
seminerlerde eğitimler vererek sektörümüze katkıda
bulunuyorum.

İş felsefeniz nedir?

Vazgeçmek kelimesini unutmak. Bununla başladım, bununla
devam ediyorum. Çok sevdiğim bir söz var; “Köpek balıklarını
çekmek istiyorsanız ayağınızı suya sokmanız gerekir.” Bundan dolayı
vazgeçmemek mottoma, planlı riskler almayı da ekledim.

Başarı formülünüz nedir ?

Öncelik sıralamasına dikkat etmek. Yani neyi, ne zaman ve hangi
plan ile yapacağımı bilmek. Planlı yaşamaya aşık değilim ama plansız
yaşamanın da kesinlikle başarısızlık getireceğini biliyorum. Bence
başarı formülü, başkalarının tecrübelerinden faydalanmaktan da
geçer. Zira hayat kendi tecrübelerinizi yaşayıp onları düzeltmek ile
geçecek kadar uzun değil.

Başarılarını dinlediğiniz ve size ışık olan kanaat
önderleri var mı ?
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izi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Evet, birçok kişi var. Ancak kimi, nasıl dinleyeceğiniz çok önemli.
Neylan Başartan, Merhum Timuçin Ege ve birçok değerli insan
yolumda bana ışık olan kanaat önderlerim oldu. Ancak bunların
başında Veli Sarıtoprak geliyor. Kendisi benim için gerçekten çok
önemli birisi. Özellikle sivil toplum örgütleri konusunda yolumu her
alanda açmış olan Veli Sarıtoprak’a çok vefa borcum vardır.

On bir yılı aşkın süredir sektörünüzle ilgili çalışmalar
yürütüyorsunuz. Beş yıldır kendi firmanız var. Gümrük
Müşavirliği alanındaki gelişmelerden bahseder misiniz?
Gümrük müşavirliği mesleği, yüz on yaşında. Dış ticaret işlemlerinin
yüzde seksen beşinden fazlası gümrük müşavirlerinin elleriyle
yapılıyor. Bize ilk zamanlarda komisyoncu, iş takipçisi ve aracı gibi
unvanlar yakıştırıldı. Ancak hiçbir zaman bu unvanları kabul
etmedik. Çünkü bizler yurt dışı ile ticaret yapan gerçek ve tüzel
kişilere, aracılıktan çok danışmanlık yapıyor ve onları gümrük
mevzuatına göre doğru olana yönlendiriyoruz. Ülkemizin dış
ticaretinde, gümrük müşavirleri olarak önemli bir noktadayız.
Bundan birkaç sene öncesine kadar fiziki beyanlarda bulunup
gümrüklerde hızımızı belli aşamada artırabiliyorduk ancak yeni
dönemde bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği elektronik sistem ile
beyanlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Gümrük Müşavirliği,
taşımacılık sektöründe de oldukça gereklidir. Ancak hiçbir
zaman lojistik sektörünün yan kurumu olmamıştır. Birbirimize
bağlıyız ancak biz danışılan, mevzuatı çok iyi bilen ve uygulayan
tarafız. İki sektör birbirine karıştırılmamalıdır. Bu sektöre, kendi
şirketim ile gireli beş yıl oldu. Türkiye yeni kurulan şirket büyüme
istatistiklerinin kriterleri baz alındığında, şirket olarak yüzde dört
yüz on büyüme sağladık ve bununla gurur duyuyoruz. Şirketimiz
Ankara merkezli kuruldu fakat sonrasında yakaladığımız bu
büyüme ivmesi ile İstanbul, Mersin, İzmir, İskenderun, Gaziantep,
Kayseri, Artvin, Bursa ve Kocaeli illerinde de şubelerimizi açtık.
Şimdi hayal edin; yola çıkarken birkaç müşteri ile çıkıyorsunuz
ve geçmiş beş yılda, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara
rağmen günde yetmişe yakın dış ticaret işlemi ile sektöre isminizi
duyuruyorsunuz. Bize göre bunun adı, başarıdır.

Sektörünüzün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle şunu söylemek istiyorum; bir şirket bebek gibidir ve
bebeğe ne kadar iyi bakıp, eğitirseniz önce kendisi için sonra çevresi
için faydası yüksek olur. Bu tez ışığında bana göre Türkiye’deki
Lojistik ve gümrük firmalarının gelecekle ilgili planları var
ancak stratejik planları yok. Varsa da çok kısıtlı ve kısa vadeli.
Şirketler genellikle önümüzdeki bir ya da iki yıla odaklı bir şekilde
çalışmalarını sürdürüyor. Bizim beş yılda bu denli büyümemizin ve
büyümeye devam etmemizin sırrı, stratejik planımızı beş yıl önce,
on yıllık yapmış olmamız. Bunun yanında bütçeler kısıtlı, rekabet
çok baskın ve sektörde bir operasyonel mükemmellik gereksinimine
ihtiyaç olduğu da kesin. Çünkü müşterilerden gelen talepler ve bu
taleplerdeki beklenti düzeyi giderek artıyor. Bugün en çok konuşulan
kavramlar arasında, Endüstri 4.0 yer almaktadır. Yavaş yavaş
bu teknolojilerin lojistik alanına ne gibi yenilikler getirebileceği
tartışılmakta ve hatta Lojistik 4.0 konsepti geliştirilmektedir. Bu
noktada; gelecekte lojistik daha bütünsel bir yaklaşımla ele alınacak
ve üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreç dijital ortamda takip
edilecek, işlemler dijitalleşecek, maliyetler düşecek, şeffaf, daha
hesap verebilir ve güvenli, kayıt dışılığı önleyen bir modellemeye
geçilecektir. Artık “kendini beyan eden eşya” konsepti ile gümrük
ve dış ticaret işlemlerinin başka bir evreye geçeceği bir döneme
girilecektir. Bu yeni evrede iş süreçleri ve tanımları da değişecektir.
Bu değişimi yakalamanın yolu coğrafyamızdan gelen lojistik
potansiyelimizi değerlendirmekten geçmektedir.

Bizim beș yılda bu denli büyümemizin
ve büyümeye devam etmemizin sırrı,
stratejik planımızı beș yıl önce,
on yıllık yapmıș olmamızdır.
Özellikle pandemi süreci ile birçok uluslararası firma
yeni çalışma modelleri uyguluyor. Siz de bu tarz
çalışmalar var mı? Uygulama alanlarınız nelerdir?
Ülkemiz, küresel düzeyde hizmet verebilecek lojistik merkezler
için büyük avantajlara sahiptir. Türkiye’nin batısında; dünya
ticaretinin yüzde kırkının yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde on
birinin yaşadığı Avrupa, doğusunda ise dünya ticaretinin yüzde
yirmi beşinin yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde altmış birinin
yaşadığı Asya yer almaktadır. Bu itibarla, teknoloji kullanımı ve
dijitalleşme desteklenmelidir. Zira bu pandemi sürecinde herkes
bunun gerekliliğini iyi anlamıştır. Ancak bizim millet olarak her
şeyi son ana bırakma sorunumuz var. Bir fıkra var: Bir gün yabancı
bir doktora, hasta bir Türk gider. Doktor asistanına, “Kızım sırada
kim var?” diye sorar, asistan kız ise “Efendim; bir İngiliz, bir Fransız,
bir Alman, bir de Türk var.” der. Doktor “Tamam. Türk gelsin
sonra sıradan al hastaları.” deyince asistan buna şaşırır ve “Hocam
sırayı neden bozuyoruz? Türk en son geldi.” diye sorar. Doktorun
cevabı müthiş; “Kızım, Türk’ler son demine gelmeden hastaneye
gelmez. Türk ölebilir, Türk’ü önce al.” der. Sözün özü dünya zaten
dijitalleşmeye çoktan geçmiş ve Endüstri 4.0’a çalışırken biz
pandemide “Ah kafam” dedik. Bu bir genelleme çünkü şirketimiz
buna üç yıl önce elektronik arşiv ve elektronik danışmanlık,
beyan ile başlamıştı. O yüzden bizim için pandemi sürecindeki
ofislerden çalışamama, müşterilerimiz ile yüz yüze görüşememe
çok zor geçmiyor. Onlara hizmetimizi zaten dijital olarak çok iyi
sunabiliyoruz.

Lojistik süreçlerinde yer alan tüm paydaşlar; nesnelerin interneti
olarak adlandırılan teknolojiler ile kendi kendine öğrenen bu
sistemleri kullanarak ve buradan elde edecekleri büyük verilerle
istatistik ve geleceğe ilişkin öngörüleri yapabilmeli, lojistiğin
içerisinde yer alan tüm taraflar artık iş yapma anlayışını da gözden
geçirmelidir. Unutulmamalılar ki rekabet gücünü artırmanın ve
büyümenin yolu, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmekten
ve hatta o teknolojiyi üretmekten geçmektedir. Bu arada
dipnot düşelim, şirketimiz yazılım sistemlerini kendi ekibi ile
gerçekleştirmektedir.

Gelecek yatırımlarınız ve hedeflerinizden bahseder
misiniz?
Bana göre hedef, insan için başarabilme duygusudur. Sabah
uyandığınızda iyi bir kahvaltı ile güne başlamak ve güler yüzlü
olmak iyi bir hedeftir. Ancak bana göre hedef, stratejik düzeyde
olmalıdır. Bir şirketin hedefleri, sektöre kafa tutmak ve hırçın
olmak değil de katkı sağlamak ve ışık tutmak olmalıdır. Bizim
hedefimiz, sektörün en kalitelisi olmak. Şu anki yatırımlarımız,
şirket bünyemizde olan yazılım ekibimizin geliştirdiği sektörel
bazda programlar ve müşteri ilişkilerini geliştirme yönünde
yaptıklarımızdır. Fiziki yatırım programımızda ise; önümüzdeki
üç yıl içerisinde araç filomuzu büyüterek, tüm Avrupa’ya kendi
araçlarımız ile ulaşabilmek adına araç alımları yapmak var. 

düğün

Sheraton’da
Şık Düğün
Asrın Deri ve Kürk’ün Yönetim
Kurulu üyelerinden Asil Küçük
ve Musk Yapı Mimarlık’ın
sahibi Batuhan Çelik, Ankara
Sheraton Otel’de şık bir nikâh ile
mutluluğa “evet” dediler.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen
nikahta mutlu çift ve davetliler keyifli vakit
geçirirken, misafirlere nikah şekeri yerine özel
hazırlanmış kutularda kolonya ve ıslak mendil
dağıtıldı. 
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ASRIN KÜÇÜK, NİLHAN BENER, BİRSEN KÜÇÜK, YAȘAR KÜÇÜK, SERHAT ÇELİK, ASYA KÜÇÜK, ATAHAN ÇELİK
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Davete; iș,
sanat ve
cemiyet
dünyasından
pek çok isim
katıldı.
EZGİ CANSIN ERDOĞDU

ÖZERCAN ERBAȘAR, ELİFNAZ TANRIVERDİ

ÇAĞRI KAPLAN

Tatil
Dönüşü
Bakım Ritüeli

ALİYA KYİBATBEKOVA ÇAPRAK

N

ailbar Güzellik Merkezi olarak
misafirlerinize tatil sonrası nasıl
bakımlar öneriyor ve sunuyorsunuz?

Merkezimizde tatil sonrası gelen misafirlerimize
ve danışanlarımıza tırnak bakımı, protez tırnaksa
protez bakım uygulaması, ipek kirpik bakımı ve
vazgeçilmezimiz olan tatil sonrası cilt bakım uygulamaları
yapıyoruz.

advertorial

Cilt bakımında, tatil dönüşü hangi uygulamaları
yapıyorsunuz?

Cilt bakımı, uzmanlarımız tarafından profesyonel ürünler
ile cilt yapısı ve ihtiyacına uygun derinlemesine yapılan
bakım işlemidir. Güneşin yaydığı UV ışınları ve radrosyona
maruz kalan cildimiz elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu
durumda yapacağımız ilk şey güneşten korumak, sonrasında
ise cildimizin elastikiyetini artırmak olacaktır. Tatil sonrası

Tatil sonrası deniz tuzu ve güneș
ıșınlarından kaynaklı ciltte yașanan
tahribatları gidermek ve yeniden
güzelleșmek isteyenler için
Nail Bar Aliya Güzellik Merkezi’nin
kurucusu Aliya Kyibotbekova Çaprak,
danıșanlarına uygulayacakları bakımlar
hakkında bilgi verdi.

doğru cilt bakımı ile cildinizi eski canlılığına ve
yumuşaklığına kavuşturmamız mümkün.

İpek kirpik işlemleri ve tatil sonrası bakımı
ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Tatil dönüşü kirpiklerde havuz ve denize girmeden
kaynaklı dökülmeler yaşanması çok normaldir.
Bakımı gelen kirpiklere sadece bir saat ayırarak, en son
kalite malzemelerle yeniden yapılmış gibi uygulama
yapıyoruz. Sonrasında danışanlarımız, her gün düzenli
bir şekilde kirpiklerini taradığında en etkili görünüme
kavuşuyor.

Son olarak tırnakta sonbahar ayında bizi
hangi renkler, hangi uygulamalar bekliyor?
Bu sene; sonbahar renkleri, deri renkleri, mat
görünümlü desenler, ombre ve siluetler trend olacak. 

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

OP. DR. OĞUZ KILIÇ

Ankara’ya Büyük Hizmet
On sene önce bașlayan estetik cerrahi serüvenini For-Est Klinik ile farklı
bir boyuta tașıyan Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Kılıç ve ekibiyle
Ankara’nın estetik sektörüne getirdikleri yeni anlayıș ve
yaptıkları çalıșmalara dair merak edilenleri konuștuk.

“Güzel Hedeflerle Yola Çıktık”

For-Est gibi bir kliniği, Ankara’ ya kazandırmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirten Plastik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Oğuz Kılıç, “Yaşam hepimiz için büyük bir armağan.
Kendini estetik olarak güzel hisseden insan, mutlu insandır. Mutlu
insan da mutlu bir toplumun temelini oluşturur. Tabi ki kaliteli ve
iyi yaşam için önceliğimiz sağlık. Bu nedenle sloganımızı
‘Sağlıklı Güzellik’ olarak belirledik.” dedi.
Kliniğin kurucusu ve aynı zamanda plastik cerrahi uzmanı
olan Op. Dr. Oğuz Kılıç, “Ameliyatsız estetik işlemlerden, lazerle cilt
gençleştirmeye, saç ekiminden lazer epilasyona, plastik
cerrahi ameliyatlardan dermatolojik hastalıklara kadar
bütün hizmetleri tek bir merkezde topladığımız merkezimizi,
Başkentimize kazandırmaktan büyük onur duyuyoruz.”
dedi.

Oğuz Kılıç kimdir? Bize kendinizden kısaca bahseder
misiniz?
18 Ağustos 1978 tarihinde Ankara’da doğdum. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde eğitimimi tamamlayarak 2002 yılında mezun
oldum. Sonrasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde ihtisasımı yaptım ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı oldum.

İlk adım ne olmalıydı?

İlk adım, tamamen şık bir mekana sahip olmaktı. Biz de bunun
için Ankara’nın en ünlü iç mimarlık frması “Move İç Mimarlık”
ile çalıştık. Biliyorsunuz sahibi Barış Küpçü, Türkiye çapında çok
yetenekli birisi.

Estetiğe bakışınızı nasıl yorumluyorsunuz?

Estetiğe, kişiye özel anlayışla yaklaşıyorum. Aslında bir hekim
olarak tüm uygulamaların da böyle olması gerektiğine inanıyor, bu
anlayıştan hareketle danışanlarımın hem fiziksel hem de ruhsal
özelliklerini gözeterek planlıyorum. Doğallıktan ödün vermeden,
natürel uygulamalar gerçekleştirerek danışanlarımın sonuçtan
memnun olmalarını sağlıyorum. Bu yüzden estetiğe bakışım, her
zaman mevcudu korumak ve bütüncül anlayıştan uzaklaşmadan
uygulamaları gerçekleştirmek oluyor. Bu anlamda korumacı bir
cerrah olduğumu söyleyebilirim.
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üm süreç, 2010 yılında kurulan Op. Dr. Oğuz Kılıç
Estetik Cerrahi Muayenehanesi ile başladı. Şimdilerde
ise For-Est Klinik adıyla Ankara’nın en büyük
teknolojik donanıma sahip, estetik sektöründeki en
önemli doktorları ve en kaliteli ekibi bünyesinde
barındıran bir klinik olarak hizmet vermeye devam
ediyor.

Klinik kurucularından Uzm. Dr. Vildan
Hacıfettahoğlu’na sorduk: For-Est’i kurma fikri
nerede, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

Girişimci olarak 2019’un başlarında kurumsal, nitelikli bir
karma estetik ve güzelleşme hizmeti vermeye karar verdik.
For-Est’i kurarken, bizi tercih edenlerin tek bir merkezden
güzellik, estetik, yenilenme ve gençleşme adına her hizmeti
almasını amaçladık. For-Est’te hem kadın hem erkek her
misafirimizin estetik ve saç ekiminden, lazer epilasyona, plastik
cerrahi uygulamalarından, tamamlayıcı tıp uygulamalarına
ve dermatolojik muayene uygulamalarına kadar uzanan geniş
bir skaladan hizmet almalarını sağlamak istedik. İnsanlar bu
sıkışık şehir hayatı içerisinde hem zamandan tasarruf edip hem
de tüm estetik, güzellik ve sağlık uygulamalarına bir merkezden
ulaşabileceklerdi. Beni girişimci olmaya sevk eden ve harekete
geçiren bu düşünceydi.

Kliniğinizin adı neden For-Est diye sorsak…

Aslında iki anlamlı bir algı yaratmak istedik. İlki, estetiği
çağrıştırması için For Esthetic, ikincisi de saç ekimi merkezimiz
olduğu için ormanı çağrıştırdığından Forest kelimesini
kullandık. Sonuç olarak tüm işlemlerimizi, sağlıklı estetik
için gerçekleştiriyoruz ve danışanlarımıza saç tohumları
ekiyoruz. Her iki açıdan da bizi destekleyen bir isim olduğunu
düşündüğümüzden bu adı kullandık.

For-Est’i kurarken amacınız, hedefleriniz nelerdi?

For-Est’i kurarken hedefimiz, danışanlarımızın kendilerini
evlerinde gibi hissedebilecekleri, istisnasız her gelenin buradan
mutlu ayrılabileceği, Ankara’da butik ve çok yönlü hizmet veren
bir klinik kurmaktı. Ayrıca bahsettiğim üzere bünyemizde bir de
saç ekimi merkezimiz var. Saç ekiminde dünya standartlarında
uygulamalarımızı gerçekleştirdiğimiz işlem odalarımızda,
danışanlarımızın konforunu ve sonuçlardan memnuniyetini
en üst düzeyde tutmak birincil amaçlarımızdandı. Bu anlamda
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Saç ekiminde
Ankara’nın sağlık turizmine öncülük etmek en önemli
hedeflerimizden biri. Bu konuyu çok önemsiyor ve ciddi
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

For-Est Klinik’in vizyonu ve misyonu nedir?

For-Est Klinik, danışanlarımıza en yüksek standartlarda
estetik uygulama hizmeti vermek amacıyla kuruldu. Bu amacı
gerçekleştirmek için alanında uzman hekimlerden ve eğitimli,
profesyonel sağlık çalışanlarından oluşan bir kadro kurduk.
Hedefimiz; hem Ankara’da yaşayan hem de yurt içi ve yurt
dışından sağlık turizmi nedeniyle gelecek misafirlerimizin,
sağlıkla gençleşmesini ve güzelleşmesini sağlamak ve tüm
süreçlerde yanlarında olmak. Tüm estetik uygulamalar
(cerrahi/medikal), saç ekimi uygulamaları ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları hizmetlerini sunmak için gerekli olan tüm
teknolojik donanıma ve eğitimli kadroya sahip olduğumuza
inanıyoruz. Temel ilkemiz, misafirlerimizin taleplerine tatmin
edici yanıtlar vermenin yanı sıra, onların sağlığını korumak.
Kliniğimizdeki tüm cihaz, donanım ve ürünler dünya
standartlarında olup, işlemler üstün kalite ile misafirlerimizin
hak ettiği özenle gerçekleştirilmekte.

Ülkemizde girişimci bir cerrah görmek her zaman
karşılaştığımız bir durum değil. Hem bir cerrah
olup hem de yönetici olmayı nasıl açıklarsınız?
Aslında bu bir ihtiyaçtan doğdu diyebilirim. Bir hekim olarak,

arkadaşlarımla beraber bu kadar geniş hizmet ağında butik bir yapıda
hizmet vermenin, misafirlerimize kazandıracağı faydayı sezdik diyelim.
Bizler medikal estetik, dermatoloji, plastik cerrahi, lazer epilasyon,
tamamlayıcı tıp ve saç ekimi uygulamalarını kompakt bir yapıda
misafir ile birebir ve özel ihtimam göstererek verilmesi gerektiğine
inanan kişileriz. Bu yönden girişimci bir cerrah olmak çok yoğun olan
hekimlik uygulamaları arasında dahi beni yormuyor; aksine çok mutlu
ediyor.

Kliniğinizdeki kurumsal yapıyı nasıl anlatırsınız?

Kliniği kurarken, büyük işletmelerin kurumsal yapısını kendimize
model edindik ve buradan bir yapılanma planı oluşturduk diyebilirim.
Kliniğimizde, bahsini ettiğim gibi altı ayrı alanda hizmet veriyoruz.
Bu da mutlaka bir kurumsallık ve idari olarak bir profesyonellik
gerektiriyor. Bunun bilinciyle uzman hekimlerimiz ve onların kadro
yapısı dışında bir de kurumsal iletişim, marka yönetimi, crm ve idari
yöneticilik gibi alanlarda, işinde uzman çalışma arkadaşlarımız var.
Özellikle kurduğumuz çağrı merkezi üzerinden danışanlarımızla
profesyonel görüşmeler gerçekleştiriyor olmamızın altında da yine aynı
anlayış var.

For-Est Klinik Dermatoloji Uzmanı Dr. Arzu Karataş’a
sorduk; İnsanlar For-Est Klinik’i neden tercih etmeli?

Çünkü her şeyden önce danışanlarımızın sağlıkla güzelleşmelerini
önemsiyoruz. Bu yüzden tüm işlemlerimizi bütüncül bir estetik
anlayışıyla kişiye özel planlıyoruz. Birçok alanda hizmet almalarını
sağlayan bir yapıya sahibiz ve amacımız danışanlarımızın
beklentilerine uygun, doğal sonuçlar elde etmek. Kliniğimiz,
danışanlarımızın fiziksel olarak da konforunu en üst düzeyde tutmak
için tasarlandı ve bir mimarlık firmasıyla özel bir proje olarak çalışıldı.
Hekim kadromuz, benimle beraber üç kişilik bir kadrodan oluşuyor.
Bunun dışında, saç ekiminde uzman bir ekibimiz var. İdari olarak
da yönetimde işinde uzman çalışma arkadaşlarına sahibiz. Ayrıca
belirtmem gerekir ki tüm danışanlarımızı, misafirlerimiz olarak
görüyoruz ve kliniğimizde kendilerini iyi hissetmeleri için elinden
geleni yapan bir ekiple çalışıyoruz.

Sadece Ankara’dan değil pek çok şehirden ve ülkeden
de danışanlarınız var?

Türkiye’nin, sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden
olduğunu dile getiren For-Est Klinik Saç Ekim Koordinatörü Yasin
Demir, dünya sağlık turizminde yedinci sırada olduklarını ve saç
ekiminin de bu anlamda başı çeken alanlardan olduğunu söyledi.
For-Est’in ise Ankara’da saç ekimine öncülük etmek için kurulduğunu,
hem bilimsel katkı hem de uygulama açısından saç cerrahisinin
dünyadaki yerinin oldukça itibarlı olduğunu ve Avrupa ülkeleri ile
kıyaslandığında kalite olarak daha önde, ücret açısından ise daha
ekonomik olduğunu belirtti. 

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cd. No: 49/E - 49/F Çukurambar-Çankaya/Ankara Tel: +90 312 467 64 94
forestklinik
forest_sacekimi
forestklinik
forestsacekimi

Obezite
Tedavisinde
Farklı Çözümler

M

ide Botoksu

Bu yöntem henüz deneme aşamasındadır ve bu konu
danışanlara iyi anlatılmalıdır. Mide Botoksu, genellikle
vücut kitle indeksi (VKİ) otuzun altında olan ve daha
önce diyette başarılı olamamış kişilere uygulanır.
Ancak vücut kitle indeksi ameliyat olacak kadar
yüksek olan kişiler için yeterli değildir. Endoskopik yolla uygulanır,
genel anesteziye gerek yoktur. İşlem hafif bir sedasyon altında
ortalama yarım saat sürer, yarım saat dinlenme ile beraber bir saatte
biter ve danışan hemen günlük yaşamına dönebilir.
Botoks; estetik cerrahi başta olmak üzere bazı kas hastalıkları,
anal fissür ve akalazya gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Botoks, uygulandığı kasta kısmi bir felç yaratmakta ve spazm
oluşmaktadır. Bu yöntemde endoskop ile mide çıkışına yakın
bölgelere ve iştah hormonunun daha çok salgılandığı üst bölgelere
botoks enjeksiyonu yapılır. Böylece hem mide boşalması uzatılmış,
hem de iştah hormonunun salgılanması azaltılmış olur. Bu işlemle
birlikte danışan mutlaka diyet ve spora devam etmelidir. Çünkü
bu yöntemle kilo verme miktarı kısıtlıdır ve henüz gelişme
aşamasındadır.

Mide Balonu

Herhangi bir cerrahi girişim olmayıp endoskopik yolla yapılan bir
işlemdir. Mideye yerleştirilen bir balonla danışanda tokluk hissi
yaratılır ve danışan kendini yemek yemiş sanır. Hava veya su ile
şişirilenleri, altı aylık veya bir yıllık olanları vardır. İşlem ortalama
yirmi dakika sürer, dinlenme ile beraber bir saatte biter ve danışan
hemen günlük yaşamına dönebilir.

Bu işlem anestezi gerektirmez ve hafif sedasyon altında endoskopi
ile mideye bir balon yerleştirilir. Balon 400-700 cc civarında şişirilir.
İlk zamanlarda biraz ağrı ve bulantı olabilir. Danışan, hem balonun
takılı olduğu süreçte hem de çıkarıldığı süreçte diyet ve spora devam
etmelidir, aksi takdirde verdiği kiloları geri alır.

Tüp Mide (Mide Küçültme)

Mide aşağıdan yukarı hem zımbalayan hem de kesen özel aletlerle
kesilerek ayrılır. Midenin yaklaşık yüzde sekseni çıkarılmış olur.
Bu ameliyatta iştahtan sorumlu hormonların salgılandığı yeri
çıkardığımız için danışanların iştahı kalmaz, yemek isterlerse de
mide çok dar olduğundan çok az yiyebilir. Diğer ameliyatlara göre
daha kısa sürer, altı ay kadar vitamin ve mineral desteği yapılır. Uzun
dönemde mide de genişleme olursa ya da hasta kilo alırsa, Mide
Bypassı ya da başka metodlara dönüştürülebilir. Ameliyat sonrası
danışanlar hem fazla kilolarından hem de hipertansiyon, şeker ve
uyku apnesi gibi birçok rahatsızlıktan kurtulma şansına sahip olur.

Mide Bypassı

En eski obezite ameliyatlarındandır. Bu ameliyatta hem küçük
bir mide bırakılır, hem de bu küçük mide çok aşağıdaki bir ince
bağırsağa bağlanır. Biraz daha uzun süren bir ameliyattır. Böylece
danışanlar hem az yer, hem de çok yese bile yiyecekler sindirilmeden
atılır. Bu ameliyatın kilo verme yanında şekeri düzeltici etkisi
çok fazladır. Ancak bu ameliyattan sonra danışanlar ömür boyu
vitamin ve mineral takviyesi almak zorundadır. Bunların dışında
da mide hacmini azaltan ya da bağırsağa bağlayan başka ameliyat
yöntemlerimiz de var. 
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DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

Günümüzde gittikçe artan ve pek çok kronik
hastalığın nedenlerinden biri olan obezite,
diyet ve zayıflama yöntemleri ile önüne
geçilebilen bir hastalık olmasına rağmen
yüksek risk grubundaki kișilerde cerrahi
yöntemler ile tedavi ediliyor. Konuyla ilgili
olarak Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Osman Yıldırım, cerrahi müdahale
gerekecek kișilere uygulanan tedavi
yöntemlerini ve bu tedavilerin sürecini dair
merak edilenleri MAG okurları ile paylaștı.
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DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

COVID 19 ve Cildimiz
COVID 19 hastalığının tanınan mevcut septomları arasında çeșitli cilt
döküntülerinin de yer aldığını belirten Uzman Dermatolog Dr. Özge Banu Öztürk,
döküntü türleri ve belirtileri ile hijyen kurallarına bağlı yașanan hastalıklar
hakkında önemli bilgiler veriyor...

65 yaş üstü kişiler, bağışıklık sistemini baskılayan kronik hastalığı
(tip 2 diyabet, otoimmün hastalık, kanser) olan veya D vitamini
eksikliği olan kişilerdir.
Yayınlar, COVID 19 seyrinde en sık görülen cilt döküntülerini
tanımladı. Ateşe eşlik eden cilt döküntülerinin varlığı
durumunda, akla COVID 19 enfeksiyonunun getirilmesi
gerekiyor.
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OVID 19 hastalığının sebebi bir RNA virüsü olup
henüz koruyucu aşısı ve tedavisi bulunmamaktadır.
Ancak şu an semptomatik tedavi uygulanarak
bağışıklık sistemi desteklenmektedir. Hastalık,
solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlarken bazı
kişilerde sitokin fırtınası olarak sıkça duyduğumuz
bir şok tablosuna yol açmakta ve solunum yetmezliği
ile hasta hızla kaybedilmektedir. Hastalığı ağır geçirenler;

Bu döküntülerden biri olan Ürtiker; kaşınan, kabaran, yirmi dört
saatten kısa sürede kaybolup, tekrarlayan şişlik ve kızarıklıklardır.
Bunlar kaşıntılı ve ağrılı olabiliyor. Ağrılı oluşu, vaskülitik ürtiker
olduğunu yani daha şiddetli bir immün yanıt bozukluğunu
gösteriyor. Gençlerde daha yaygın görülüyor. En az iki haftada geçse
de bazen hafif ataklarla devam edebiliyor.
Herpetiform vesiküler; gövdede, kollarda ve bacaklarda görülen
kaşıntılı ve sulu kabarcıklardır. Daha çok orta yaşlı hastalarda
görülen ve on gün kadar süren bu döküntüler, diğer semptomlardan
önce ortaya çıkabiliyor.
Morbiliform döküntü; kaşıntılı, pembe ve kızarık kabarcıklardır.
Genellikle gövdede, bazen ise ayak tabanı ve avuç içlerinde
görülebiliyor.

Ateșe eșlik eden cilt döküntülerinin
varlığı durumunda, akla COVİD 19
enfeksiyonunun getirilmesi
gerekiyor.

Makülopapüler döküntü; küçük ve düz kabarcıklardır. En sık
görülen bu döküntü tipi; yüksek ateş ile başlıyor ve dört- yedi gün
kadar sürüyor. Genellikle daha ağır vakalarda görülüyor.
Livedo görüntüsü; bazen kollar ve bacaklarda oluşan haritamsı ağ
şeklinde morarma ve kızarıklıklar, bazen ise parmak uçlarında
oluşan soğukluklardır. Kan dolaşımında sorun olduğuna işaret eder.
İleri yaştaki ağır hastalarda ortaya çıkıyor.
Covid parmağı; pernio dediğimiz parmak uçlarında hassasiyet,
kızarıklık ve soğuma ile içi sıvı dolu keseciklerin görüldüğü mikro
dolaşımın bozulması sonucu oluşan döküntü şeklidir. COVID 19
seyrinde görülen bu döküntü tipi; hastalık tablosu ilerleyen ve şok
tablosu görülen ağır vakalarda, ufak damarlara pıhtı atması ile
siyah kalın kabuklu yaralara dönebilir yani tam doku nekrozuna
ilerleyebilir.
COVID 19 hastalığının sadece solunum yolları bulgularıyla
seyretmediği, ateşi takiben çeşitli cilt döküntülerinin olabileceğinin
akılda tutulması önemli.
Ayrıca uymamız gereken hijyen kurallarına bağlı artan, klinik
tablolar da var. Sık yıkama ve antiseptik solüsyonlara bağlı ellerde
ve yüzde; kuruma, yarılma, kaşıntı ile seyreden tahriş egzamaları
ortaya çıkıyor. Atopik dermatit, seboreik dermatit, nöro dermatit
gibi diğer egzema tabloları da bu süreçte şiddetleniyor. Strese bağlı;
sedef, saç kıran, saç dökülmesi, herpes, akne vulgaris, rozasea, liken
planus, kuru kaşıntı ve prurigo gibi mevcut tüm cilt hastalıklarında
artış olabiliyor ve tedaviye dirençli bir hal alabiliyor. Maskenin
tahrişine bağlı ağız çevresinde, akne ve perioral dermatit tablosu
şiddetlenebilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında yaygın ağrılı
zona tabloları görülebilir. Tüm bu şüpheli cilt döküntüleri ve
hastalıklarınız atak yaptığında, dermatoloji uzmanınızı hızla ziyaret
etmenizi tavsiye ediyorum.
COVID 19 pandemisinin bir diğer etkisi ise bağışıklık sistemini
desteklemek üzere; D vitamini, C vitamini, kara mürver,
pelargonyum ekstresi, glutatyon, propolis, beta glukan, çinko, B12
vitamini, iyot, selenyum, magnezyum, melatonin, omega 3, panax
ginseng, ginko biloba gibi çoklu vitamin ve gıda takviyesi almaya
başlamalarıdır. Aslına bakarsanız hepsi çok faydalı. Ancak bu
kadar takviye tek tek alınmaya çalışılırsa başta karaciğer olmak
üzere böbrek ve bağışıklık sistemi üzerinde farklı yükleri olabilir.
Örneğin karaciğer ve böbrek işlev bozukluğu, kanama eğilimi,
retoks krizleri gibi sinsi tablolara yol açabilir. Takviye almanın,
bu dönemde hepimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ancak hekiminizin önerisi ile mevcut hastalıklarınıza uygun
ve kullandığınız ilaçlarla etkileşmeyecek takviyeleri almak en
doğrusu olacaktır. Kan sulandırıcı kullanan kişilerin; yüksek
doz C vitamini, kara mürver, pelargonium ekstresi, panax
ginseng, propolis, ginko biloba gibi antioksidan ve omega3
takviyesi alırken; kanama eğiliminin artacağını, kaza veya kesi
durumunda olacak bir kanama sonucunda kan kaybı risklerinin
olabileceğini bilmeleri gerekiyor. Sizlere önümüzdeki sayıda tek
tek takviyelerden bahsedeceğim.
Son olarak yaklaşık on aydır tüm dünya COVID 19 pandemisi
etkisi altındayız. Bir buçuk, iki yıl daha sürecin devam edeceği ön
görülüyor. Profesyonel iş hayatımız, özel ve sosyal hayatımız, ruh
ve beden sağlığımız bu süreçten çok etkilendi. Sosyal mesafeye
dikkat etmek, devamlı maske takmak, sık sık el yıkamak, kişisel
hijyenimize çok dikkat etmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımız
yerini bu yeni kurallara bırakırken; panik, ölüm korkusu ve yas
çok tanıdık bir duygu artık. Yakınlarımızı ve kendimizi korumak
için bu temel kurallara uymak, bu hastalığın yayılım hızını
olabildiğince yavaşlatmak bizim yapabileceğimiz tek şey. Benim
pandemi sürecinden çıkardığım ve sizlerle paylaşmak istediğim
sonuç şu; yaşayan insanlık olarak daha genç, güzel, sağlıklı
olabilme ve daha çok para ile zengin olabilme rüyasıyla gezegeni
tümüyle tüketmişiz. Sadece gezegenimizi değil, bedenimizi de
hor kullanmış, tüketmişiz. Hastalıklı ömür rakamsal olarak
uzadı. Sağlıklı yaşam süresi ise çok kısaldı. Bedenimiz çürüyor
ama sağlıklıyız sanıyoruz. Ortalama otuz yaşın üzerinde en az
bir, iki ilaç (antidepresan, hormon, tansiyon vs.) alıyoruz, keyif
verici (sigara, alkol, nargile, uyuşturucu) madde kullanmaya
alışmışız. Yani içsel yaşam neşemizi kaybetmiş, neşeli olmak için
dışardan bir destek ihtiyacı duyar olmuşuz. Bağışıklık sistemimiz
kötü besinler, kronik toksin ve yangı ile mücadele etmekten
şaşkınlaşmış, kendisine saldırmaya ve otoimmün hastalıkları
ortaya çıkarmaya başlamış. Doğadan uzaklaşmış, betonların
içinde beton olmuşuz.
Aslında COVID 19, gezegeni ve kendinizi tüketmeyin uyarısı
yapıyor. Uyarıyı anlayarak yola devam etmemizi, gelecek nesiller
ve gezegenimiz için güzel şeyler olmasını diliyorum. Bu bir
buçuk, iki yıllık süreyi sakin kalarak, düşünerek, beden ve ruh
sağlığımıza yatırım yaparak, tüketmeyerek geçirebileceğimize
inanmak istiyorum. 

röportaj

GİZEM ȘALCIGİL WHITE

Ülkeler Arası Dostluğu
Pekiştiren Proje
Turkish Coffee Truck ile Türk kahvesini dünyaya tanıtmak ve Türkler ile
diğer kültürler arasında köprüler kurmak için dünyayı șehir șehir dolașan,
Turkish Coffee Lady’nin kurucusu Gizem Șalcıgil White,
projesine dair merak edilen detayları MAG okurları ile paylaștı.

T

urkish Coffee Lady olarak dünyaca
tanınan bir marka haline geldiniz. Biraz
kendinizden ve Turkish Coffee Lady
yolculuğunuzun nasıl başladığından
bahseder misiniz?

Bir sosyal girişimci olarak, on yılı aşkın süredir gastro
diplomasi aracılığıyla Türk kahve kültürümüzü
yurt dışında daha etkili tanıtmayı kendime misyon edindim.
Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans okuduktan sonra,
2008 yılında yüksek lisans derecemi aldığım Boston Emerson
Koleji’nde, ülke markalaştırma ve kültürel diplomasi konuları
üzerine çalışmalar yaptım. O dönemde Türkiye’de bu alana
ilişkin kapsamlı bir çalışma olmadığını fark ettim ve bu yönde
araştırmalarımı yoğunlaştırdım. 2009 yılında bir grup girişimci

ile beraber, Türk ve Amerikan toplumunu kahve sohbetleri ile
birbirine yakınlaştırmayı amaçlayan, “Turkayfe.org” isimli bir
sosyal iletişim ağı geliştirerek, Türkiye’nin ilk dijital kahve evini
kurduk. 2011 yılında da Washington DC ve New York’ta, Türk
kahvesi seminerleri başlattık.Türkiye’nin markalaşma sürecine
katkıda bulunmak amacıyla, 2012 yılında kâr amacı gütmeyen
“Gezici Türk Kahvesi Evi - Turkish Coffee Truck” projesini
tasarladım. Sekiz yıl boyunca, ABD’nin başlıca şehirlerinin yanı
sıra, Avrupa ve Kanada’yı şehir şehir dolaşarak otuz binden fazla
kişiye Türk kahvesini tattırdık. Başta Washington Post, BBC olmak
üzere yabancı ve Türk medyasında genişçe yer alan projemiz, ABD
Kongresi tarafından da “kahve sohbetleriyle, ülkeler arasındaki
dostlukları pekiştiren bir proje” olarak onurlandırıldı. Sonuç
olarak bir kadın girişimciliği örneği olan bu proje, Türkiye’yi

tanıtım adına yeni iletişim ve PR mecrası haline geldi. Türk kahvesi
sohbetleri aracılığıyla toplumları birbirine yaklaştırarak, kültürel
değerlerimizin yurtdışında daha fazla değer görmesini amaçlıyorum.
Kahve kültürünün dünyaya, topraklarımızdan yayılma hikayesinin
Türkiye tanıtımları kapsamında bir strateji olarak benimsenmesini
ve UNESCO’nun, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası
Temsili Listesi’nde, koruma altında olan bu değerimize daha fazla
sahip çıkarak gelecek nesillerimizin dünyayı derinden etkileyen
bir kültürün parçası olduklarını bilerek eğitilmesini, toplumsal bir
görev olarak görüyorum.

Beş yüz yıllık kahve kültürümüzü dünyaya tanıtırken
odak noktanızın özellikle Amerika olma sebebi nedir?

Kahve pazarının kırk beş milyar dolarlık payı, ABD’de bulunuyor.
Ülke genelinde çok yaygın olan kahve kültürü, modern yaşamı
büyük ölçüde etkiliyor. Amerika’da günde dört yüz milyon adet
kahve tüketilirken, dört Amerikalı’dan üçü kahveyi tercih ediyor.
Otuz beş bin civarı butik kahve dükkânı bulunan piyasada, her yıl
dört milyar dolar kahve ithalatı yapılıyor. Özel yapım kahve sektörü
de, son on yılda hızla büyüdü. Çünkü bugün tüketici, nitelikli kahve
türlerine daha çok eğilim gösteriyor. Amerikalılar’ın damak tadı,
farklı kahve ürünlerinin pazara girmesiyle gelişiyor.
Günde dört yüz milyon bardak kahve tüketen Amerika’nın ünlü
kahve zincirlerinde, otellerinde, restoranlarında ve havaalanlarında
Türk kahvesi yer almıyor. Ama biz toplum olarak, kültürel
değerlerimize daha çok sahip çıkarsak, dünyaya yayılan Starbucks
gibi kahve zincirleri kurmamız hayalde kalmaz. Devlet, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının dayanışması ile uzun vadeli bir
tanıtım çalışması yapılırsa, Türk kahvesinin bir dünya markası
olacağına inanıyorum.

Dünyada önde gelen, sayılı vizyon sahibi
mutfaklarından biriyiz ve zengin bir yemek kültürüne
sahibiz. Neden yemek kültürümüzü değil de özellikle
kahve kültürümüzü markalaştırmak istediniz?
Tarih kitaplarının veya tanıtım broşürlerinin satır aralarında hep,
“Kahveyi, Avrupa ile Türkler tanıştırdı” yazar. Kahve ve kahvehane
kültürünün, dünyaya bizim topraklarımızdan yayılmış olmasına
rağmen Türkiye tanıtımları kapsamında, bu temel unsurları bir
strateji olarak benimsemiyor. Oysaki Türk kahvesi dünyanın ilk
kahve pişirme yöntemidir ve 16. yüzyıldan beri dünyaya yayılan
kahve kültürünün başlangıç noktasıdır. Bu nedenle, kahve
kültürümüzün asırlar boyu çok güçlü bir iletişim aracı olmasını
göz önüne alarak, kültürler arasında bir köprü kurmak için birçok
proje geliştiriyorum. Avrupa ve Batı dünyasına, Türkler aracılığıyla
tanıtılan kahve kültürü, tarih boyunca insanları birbirine
yakınlaştıran, toplumsal ilişkileri şekillendiren bir unsur olmuştur.
Kahve kültürünün bizim topraklarımızdan, dünyaya yayıldığına
dikkat çekmek istiyorum. Amacım, kahve denilince Türkiye
çağrışımı yapmasını sağlamak.

Türk kahvemizi dünyaya tanıtan Turkish Coffee
Lady’nin misyonunu öğrenebilir miyiz?

Misyonum; kültürel diplomasi alanında “500 Yıldır Dostluğun
Tadı” temalı çalışmalar yapıp, kahve seven toplumları birbiriyle
yakınlaştırmak ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini daha etkili
şekilde tanıtarak ülke markasına ekonomik, sosyal ve kültürel
olarak katkıda bulunabilmek. Bu nedenle, Türk kahvesinin
bilinirliğini arttırmak amacıyla 2012’den beri bir Türk kahvesi
kamyonu ile dünyayı dolaşıyorum. Amacım, Türk kahvesi
kültürüne değer katmak ve yurtdışındaki insanlara daha ulaşılabilir

olmasını sağlamak. Türk kahvesine olan ilgiyi keşfettikten sonra
bu kültürel misyonu daha profesyonel ve uzun süreli yapabilmek
adına, 2017 yılında kendi işimi kurmaya karar verdim. “Gezici Türk
Kahvesi Evi” ile yaptığımız kültür turları sırasında takipçilerim
bana, “Turkish Coffee Lady” ismini uygun gördüler. Ben de bu
unvanı sevgiyle ve gururla taşıyorum.

Turkish Coffee Lady Vakfı’nın amaçları ve ilerleyen
dönemlerde planladığı projeleri nelerdir?

Kültürel iletişime zemin hazırlayarak, kahve kültürünün
topraklarımızdan dünyaya yayılma hikâyesini anlatmayı misyon
edinen vakfımız; Türkiye markasını güçlendirmek için, Türk
kahvesinin dünyaya kattığı değer hakkında farkındalık yaratarak,
kahvenin Türkiye çağrışımı yapmasını sağlamayı ve kültürel
değerlerimize sahip çıkılmasına ilişkin bir bilinç uyandırmayı
amaçlıyor. Kültürel diplomasi aracılığıyla yüzyıllardır süregelen
Türk gastronomi geleneklerinin tanıtılmasını ve aynı zamanda
kadınların toplumsal kalkınmadaki önemine katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye’den girişimcilik konusunda
uzman akademisyenler ve Amerika’dan sivil toplum üyelerinin
oluşturduğu danışma kurulu çatısı altında kadın girişimcilere
yönelik eğitim programları da sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde
“Girişimci Kadınlar Kulübü” adı altında kendi işini kurmak isteyen
kişilere mentorluk hizmeti de vereceğiz.

Bir sosyal girişimci kadın olarak, kendi işini kurmak
isteyen kadınlara önerileriniz nelerdir?

Girişimcilik hem çok keyifli, hem de bir o kadar zorlu bir yolculuk.
Bu yola çıkmadan önce ve uzun vadeli sürdürülebilir bir sistem için
alt yapı ve mutlaka bir yol haritası oluşturulmalı.
Birçoğumuz hayalimizdeki ürün ve iş modelini tutkuyla çevremizle
paylaşıyoruz, ama iş büyüdükçe her gün başka problemleri çözmek
gerekebiliyor, emeklerin karşılığını almak bazen bir sene, bazen
üç sene sürebiliyor. Bu süreçte, stres ve zorluklar ile baş edebilmek
hiç kolay değil ama bu olumsuzların cesaretlerini kırmalarına izin
vermemeli ve güçlü kalmalılar. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen
kişilerde cesaretleri kadar vizyonları da başarılarında kilit rol
oynayacak. 

röportaj

Faruk Gezen
Yenilikçi Şef
Deniz ürünlerini kullanarak yarattığı eșsiz ve farklı tatlar ile adından söz ettiren, son
dönemlerin en genç ve yetenekli șefi Faruk Gezen, milyonlarca takipçiye ulaștığı
kariyer serüvenine dair merak edilenleri MAG okurları ile paylaștı.
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B

ize kendinizden ve aşçılık kariyerinizin nasıl
başladığından bahseder misiniz?

1985 yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğdum. Ailenin
maddi ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için yaz tatilleri
dahil olmak üzere kendime uygun mesleği bulabilmek
için bir çok işte çalıştım ta ki 2002 yılında Ankara’ya
gelip burada bir kebap restoranında işe başlayana kadar.
Aşçılık ile tanıştıktan sonra bu meslekte el becerimin olduğunu ve
en önemlisi işimi çok sevdiğimi fark ettim ve bu meslekte ilerlemeye
karar kıldım.

Son dönemlerin popüler mesleği haline gelen Aşçılık
hakkında neler söylemek istersiniz? Eğitimini alan
herkes başarılı bir aşçı olabiliyor mu?

Benim mesleğe başladığım zamanlarda aşçılık, kimsenin yapmak
istediği bir meslek değildi. Çok zor şartlarda çalışıyorduk, haftalık
izin kullanmadan günde on altı, on yedi saat çalışıyordum ve sadece
uyumaya zaman ayırıyordum. Eğitim kesinlikle çok önemli fakat
eğitim alan herkes iyi bir şef olacak anlamına gelmiyor sadece
nitelikli, vizyon sahibi ve pes etmeden çok çalışanlar başaracaktır.
Mesleki anlamda eğitim hiç bir zaman bitmeyecek çünkü sürekli
yeni bir şeyler öğreniyorum.

Mesleğinizi icra ederken hangi şefleri örnek
alıyorsunuz? Nedeniyle beraber açıklar mısınız?

Dünya üzerinde kardeşim Şef Mehmet Gezen dışında, benim
tarzımı yansıtan başka bir şef olmadığı kanaatindeyim. Çünkü
şefler, kültürlerinin birer yansımasıdır. Şeflerin karakterlerini
ve hedeflerini geçmişte yaşadıkları etkenler belirliyor. Ayrıca
toplumların beslenme alışkanlıkları arasında da çok uzak mesafeler
yer almakta.

Yenilikçi ve ilginç balık sunumlarınız ile dikkatleri
üzerinize çektiniz. Özellikle neden deniz ürünlerini
seçtiniz?

Türkiye’nin, dört bir yanının denizlerle çevirili olmasına rağmen
deniz ürünlerini tanıtan ve farklı tatlar yaratan bir şefin olmaması
beni bu mesleğe yönlendirdi. Deniz ürünlerinin çeşitliliği ve her
bir çeşidini bir kaç ayrı tarif ile sunabilme imkanı da işimi oldukça
kolaylaştırdı.

Dünya mutfaklarından en çok hangisini kendinize
yakın hissediyorsunuz?

Yunan ve İspanyol mutfağını takdir ediyorum fakat bizim mutfak
kültürümüz, lezzet anlayışımız çok daha farklı ve lezzetli. Deniz
ürünleri oralarda daha yalın ve natürel tüketiliyor biz de ise daha
baharatlı ve soslu tercih ediliyor. Dolayısıyla burada bir füzyon
mutfağı devreye giriyor ve yeni bir tarz oluşuyor.

Mesleğinizde edindiğiniz deneyimlerden bahseder
misiniz?
İyi bir şeften önce iyi bir insan olmak daha önemli. İyi olan her
zaman kazanır ama kazanmanın da şartları vardır. Bunlar; çok
çalışmak, sabırlı olmak, istikrarlı olmak, mesleki ahlaka sahip
olmak ve zekasını işinde kullanmak gibi.

Aşçılık mesleğini yapmak isteyenlere vereceğiniz
tavsiyeler nelerdir?

Öncelikle bu işi televizyon programlarından izleyip pembe
rüyalara dalmasınlar. İşin mutfağına girip severek yaptıklarına
ve yapacaklarına kesinlikle emin olsunlar. Çalıştıkları iş
ortamındaki gündelik sorunların, ileride karşılaşacakları daha
büyük sorunlarla mücadele etmeleri için birer basamak olduğunu
unutmasınlar. Mesleki eğitimlerinin yanı sıra kesinlikle yabancı
dillerini geliştirsinler. Araştırmacı, yenilikçi olsunlar ve bilginin
ayağına gitmeye üşenmesinler. Diksiyonlarını geliştirmek için çaba
göstersinler, hatta diksiyon eğitimi almalarını öneririm. Hedef ve
hayallerini asla bir kenara bırakmasınlar. Pes edecekleri zaman
hayallerini hatırlayıp yepyeni bir sayfa ile baştan başlasınlar.

Kabakta ahtapot fikri nasıl oluştu?

Sabırlı olmalı, çalışkan olmalı, asla pes etmemeli, iş arkadaşları ile
uyumlu olmalı, mutfak şeflerine karşı saygılı olmalı ve eğitimli
olmalı yani alaydan yetişse bile dışarıdan eğitim hayatına devam
etmeli.

Mutfak benim için ilham kaynağı. Sıradan bir günde, kabak
tatlısı yapmaya karar verdim. Kabağı elime aldığımda aklıma
kabak yemeği geldi ve bunun yemeği güzel oluyorsa ahtapot ile
de güzel bir lezzet yaratabilirim diye düşündüm. Nitekim ikinci
denememde de mükemmel bir sonuç aldım ve dünya çapında,
sosyal medyada büyük ses getirdim.

Yurt dışında da beğenilen ve tercih edilen bir
isimsiniz. Oradaki geri dönüşler nasıl?

Sosyal medyayı nasıl bu kadar iyi ve etkili
kullanıyorsunuz?

İyi bir aşçı hangi özelliklere sahip olmalı?

Tariflerim, gerek evde deneyenler olsun gerek restoranların
menüleri olsun dünyanın bir çok yerinde beğeniliyor ve uygulanıyor.
Dünyanın en ünlü rap şarkıcılarından Offset’in, tariflerimi ve
sunumlarımı takdir edip, Türkiye’ye geldiğinde restoranımı ziyaret
edeceğini söylemesi beni inanılmaz gururlandırdı.

Sürekli yenilikten ve güncellenmekten söz ediyoruz. Eğer
kendinizi yenilemezseniz maalesef gerilersiniz hatta yok
olursunuz. Telefonların bile ayda bir güncellendiği teknolojik bir
çağda yaşıyoruz. Biz de yenilikçi bir yapıda olduğumuz için bunu
sosyal medyaya yansıtınca, dikkat çekmek çok da zor olmadı. 

düğün

Masal Gibi
Bir Düğün
Tekstilci ve Turizmci iş insanı
Adnan Erciyas ve Sibel Erciyas’ın
oğulları Nesil Erciyas, İnşaatçı
Mehmet Hazır ve Cahide Hazır’ın
kızları Gizem Hazır ile Bodrum
Torba’daki Moyo Otel’de
gerçekleşen görkemli düğün töreni
ile dünya evine girdi.
İş, sanat ve cemiyet dünyasından yaklaşık iki yüz davetlinin
katıldığı düğün töreninde, Nesil-Gizem Erciyas çiftinin
nikâh şahitliğini yapan Ziynet Sali, muhteşem bir konser
verdi. Düğün sonrası düzenlenen partide, Jabbar ve
Deeperise sahne aldı. 
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düğün

OZAN-BAHAR ȘERw3w
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BURCU SAĞMAN

HAKAN YILMAZ, BAHAR ȘULE ÖZDEMİR

SİBEL-ADNAN ERCİYAS, CAVİDE-MEHMET HAZIR

SİMAY ERCİYAS

düğün

NİHAL-MEHMET CANSUN

HAZAL ER

NUR KEMAL MAHRUKİ, ARZU UZEL

Düğünün
organizasyonunu
Tülay Kaya’nın
sahibi olduğu
777 Organizasyon
yaparken,
düğün davetinde
Covid-19
kurallarına ve
sosyal mesafeye
özen gösterildi.
EFKAN-MERVE ERCİYAS

TÜLAY KAYA

ERİNÇ ERCİYAS

REȘAT-NERİMAN ÖZKAN

CEM ÇAĞATAY, HALE BENGİSU

YAVUZ-TÜRKAN İSKENDEROĞLU

Çift, düğün
töreninin
ardından
balayı tatili için
Marmaris’e gitti.
DANİELE DANON, SHANY

GÖKHAN-MELDA ABRA

NEVİN, BEYZA ASİL

davet

YILDIRIM MAYRUK, TÜRKAN ȘORAY

Kraliçeler
İle Jübile
Türk modasının büyük isimlerinden
Yıldırım Mayruk ve “Terzi Yamağı”
Barbaros Şansal, tarihi Fişekhane’de
gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle
meslek hayatlarına veda ettiler. Birçok
güzellik kraliçesinin podyuma çıktığı
defile duygulu anlara neden oldu.

ÇAĞLA ȘİKEL

120

Grand Couturier Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son
defilesinin koreografisi, Asil Çağıl tarafından yapıldı.
Kâinatın tüm renklerinin kullanıldığı “Yıldırım Mayruk
Jübile” koleksiyonu, 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk
retrospektifinde kostümlerle oluşturulan iki yüz kostüm, iki yüz
manken tarafından tanıtıldı. Veda selamlamasına Türkan Şoray
ile çıkan Yıldırım Mayruk, göz yaşlarına hakim olamayıp jübile
selamlamasını ağlayarak yaptı. 

TARA DE VRİES -ÖZLEM KAYMAZ

ARZUM ONAN

Türkan Șoray’lı
kapanıș
selamlamasında on
iki Türkiye Güzeli ve
on beș Best Model
takip mesafesine
göre podyumda
vizor ve siperliklerle
yer alarak büyük
ustaya veda etti.
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BEGÜM KHAN

Enerjik, Hümanist, Duygusal

Miray Daner
Vatanım Sensin dizisinde gösterdiği bașarılı performansı ile gönüllerde taht kuran ve
son dönemin, yıldızı parlayan genç oyuncuları arasında yer alan Miray Daner ile özel bir röportaj
gerçekleștirdik. Güzel oyuncu kariyerinden gelecek planlarına kadar kendisi hakkında
merak edilenleri MAG okurları için içtenlikle yanıtladı.
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Sanat da sanatçı da
tam bağımsız olduğu
zaman çağ atlar.

M

iray Daner’i biraz daha yakından
tanımak isteriz. Bize kendinizden
bahseder misiniz?

Kendimi anlatmakta hep zorlanmışımdır.
99 doğumluyum, iki kardeşiz bir ablam var,
aileme ve işime çok düşkünüm. Olduğum ve
göründüğüm gibi biriyim aslında. İnsanların anlaması, tanıması
için ekstra bir çaba harcamaları gerekmeyen insanlardanım. İyi
bir dinleyiciyim. İnsanların kalbiyle ilgilenirim çünkü iyi niyet
benim için çok önemli. Özgürlük kısıtlayıcı ayrımlara, son derece
tahammülsüzüm.

Yedi yaşınızdan beri ekranlardasınız. O zamandan
bu yana neler değişti hayatınızda?
Hem insani değerlerim hem de yaptığım işteki bakış açım,
olumlu yönde değişti, gelişti. Küçük yaşta oyunculuğa
başladığım için işimin inceliklerini ve gelişimini fazlasıyla
gözlemleme fırsatım oldu. Bu da daha geniş bir perspektiften
bakmama olanak sağladı.

Birçok farklı karakter canlandırdınız. İçlerinde
sizde en çok iz bırakan, ondan çok şey öğrendim
dediğiniz bir karakter var mı?

Canlandırdığım her karakteri, severek oynadım. Bugüne kadar
beni içine çekmeyen, ruhuma dokunmayan hiçbir projede
yer almayı tercih etmedim. Yaş evrelerime göre oynadığım

her karaktere inandım. İçlerinde en özel ve bende derin iz bırakan
karakter ise Vatanm Sensin, Hilal oldu. Vatanım Sensin senaryosu,
hikâyesi, dönemi ve birlikte oynama onuruna sahip olduğum oyuncu
kadrosu ile özel bir projeydi.
Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi’nde canlandıracağım karakter
Helen için de gerçekten çok heyecanlıyım. Senaryosunu okuduğum
anda, içinde olmak istediğim bir iş olduğuna karar verdim.
Helen karakterinin de iz bırakacağını ve bana çok şey katacağını
düşünüyorum.

Şimdi BluTV’de yayınlanacak Saygı- Bir Ercüment
Çözer Dizisi’nde yepyeni bir imajla göreceğiz sizi.
Neler hissediyorsunuz?

Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi, gerek birlikte rol aldığım oyuncu
kadrosu gerek Ercan Mehmet Erdem’in muhteşem kalemi gerekse
Ali Taner Baltacı’nın yönetmenliği ile benim için çok farklı ve özel bir
proje. Yeni imajım ile ilgili ise işinin uzmanı bir ekiple çalışıyorum.
Karakter için yapılan her hamle; saç, makyaj, dövme gibi öncesinde
yaptığımız karakter provaları sonucunda, özenle düşünülüp
tasarlandı. Helen’e dönüşümüm yaklaşık bir buçuk saat sürüyor.
Dönüşümüm tamamlandığında, ben bile aynadaki yansımaya Helen
diye selam veriyorum. Toplumsal olarak hepimizin çok önem verdiği
konuları da ele alan çok değerli bir proje. Üzerine uzun çalışmalar ve
konuşmalar yapılmış, emek dolu bir işin içinde yer almaktan, büyük
mutluluk ve heyecan duyuyorum.

özel

Küçük yaşta oyunculuğa
başladığım için işimin
inceliklerini ve gelişimini
fazlasıyla gözlemleme
fırsatım oldu.

Tiyatro, sinema ve TV dizileri de çağın gereklerine
göre kendisini güncelliyor. Özellikle bu pandemi
süreci ile hayatımıza birçok farklılık da girdi.
Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi süreciyle birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Dünya
hızla, dijitalleşmeye adapte olmaya çalışıyor. Toplantılardan, banka
işlemlerine, sanattan, eğitime her şey dijital olarak yapılmaya
çalışılıyor. İş yerinde çalışanların ise kendini ve çevresindekileri
koruma bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Saygı projesiyle
birlikte, İbrahim Çiçek yönetmenliğinde, “Dijital Tiyatro”
projesinde yer aldım ve tiyatronun ne kadar özveri isteyen bir
iş olduğunu yakından deneyimledim. Son haberlere göre açık
hava gösterilerine izin verilmiş. Aylardır çalışamayan tiyatro
oyuncularını göz önünde bulundurunca, alınan bu karar çok
sevindim.

Dijital platformların sizin sektörünüze kattıkları
neler sizce?

Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar
dijital platformlar ile hayatımızda yerini aldı. Olması da gerekliydi.
Çünkü sanat da, sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar.

Oyuncu olmasaydım, şu mesleği seçerdim diye
düşündüğünüz bir meslek oldu mu?

Oyuncu olmasaydım, psikolog veya sosyolog olmayı isterdim.
Bu hayalimi bir gün mutlaka gerçekleştireceğim.
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Sizi hep gülümseyen, pozitif halinizle görüyoruz.
Gündelik yaşamınızda da hep böyle pozitif
misinizdir?

Evet. Hayatı oldukça ciddiye alırım ama bununla birlikte,
değiştiremeyeceğim şeyleri dert etmenin faydalı olmadığını da
düşünürüm. Yaşam enerjim yüksek ve pozitiftir. Bu da benim
yaradılış şansım sanırım.

Çok sinirli olduğunuz anlarda kendinizi nasıl
sakinleştirirsiniz?

Çok sinirliysem kendi kendime konuşur, söylenirim. Sinirimi
başkaları üzerinde yatıştırmam. Sakinleşene kadar yalnız kalmayı
tercih ederim.

Eleştiriye açık biri misiniz? Bu zamana kadar
aldığınız eleştirilerde en sevmediğiniz hangisiydi?

Eleştiriye açık biriyim hatta haklı bulduğum eleştirileri de
süzgeçten geçirir kendime sorarım ama eleştiri adı altına yapılan
art niyetli ve kırmaya yönelik söylemlere açık değilim. Çağımızın
problemi olan, bir linç kültürü var. Sadece kendi adıma değil sosyal
medya kullanan, görünür olan herkesin zaman zaman maruz
kaldığı şeyler. Bu tarz şeyler kimin başına gelirse gelsin rahatsızlık
duyuyorum.

Hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz şeyler nelerdir?
Ailem, işim, dostlarım ve köpeğim Dudu.

GÖMLEK VE PANTOLON: ILA
KÜPE: MON REVE
KOLYE: BEGÜM KHAN

özel

ÜST: BALMAIN
KÜPE VE BİLEZİK: BEGÜM KHAN
ETEK: VAKKORAMA
ÇANTA: CHANEL
AYAKKABI: MANOLO BLAHNIK
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özel

GÖMLEK: CEREN OCAK
ELBİSE: BY BABGAL
KÜPE: BEGÜM KHAN
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Yaşam enerjim yüksek ve
pozitiftir. Bu da benim
yaradılış şansım sanırım

Yoğun set temposunda kendinize nasıl zaman
ayırıyorsunuz?

Yaptığım işi de kendime ayırdığım bir zaman olarak görüyorum.
Yoğun iş temposu, sosyal yaşantımı bazen kısıtlıyor ama
çalışmayı seven biri olarak bundan hiç rahatsızlık duymuyorum.
Boş zamanlarımda ruhumu besleyecek ve beni mutlu edecek
aktiviteler yapmaya özen gösteriyorum.

Yurt dışı yapımlarında en çok takip ettiğiniz diziler,
filmler nelerdir?
Takip ettiğim bir sürü dizi ve film var ama en son Killing Eve ve
Euphoria’ı izledim, çok da sevdim.

Sizin yurt dışı ile ilgili projeleriniz var mı?

Şu an belli bir şey yok ama gelecek vadede olmasını ben de
isterim.

Önünüzde uzun ve başarı dolu bir gelecek var.
Hayalleriniz neler? Bundan sonra sizi nerelerde
göreceğiz?
Dilerim ki, sağlıklı ve başarılı bir gelecek olur. Geleceğe dair
birçok hayalim var. Toplumsal mesajlar veren, öğretisi olan
işlerde yer almak ve beşeri bilimler ile ilgili bir alanda eğitim

almak istiyorum. Müzikal bir projede kendimi deneyimlemek
isterim. Şan eğitimlerime devam ediyorum ama enstrümandan
çok uzak kaldım, yeniden çalmaya başlamak istiyorum. Yarına
dair ise, şurada göreceksiniz demek mümkün değil. Hayat denen
yolculuk hep sürprizler ve mucizelerle dolu. İlerleyen dönemlerde
hep birlikte göreceğiz

Aşka gelecek olursak, “aşk” sizin için ne ifade
ediyor?

Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk
duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir.

Aşık olduğunuz halinizi nasıl tanımlarsınız?
Şeffaf ve içten...

Modayı takip ediyorsunuz? Kendi stilinizi nasıl
tanımlarsınız?

Modayı takip ediyorum ama kriterim her zaman trend olan
şeylerden yana değil. Genelde daha “ben” hissettiğim ve daha
rahat olduğum kıyafetleri tercih ediyorum.

Kendinizi üç kelime ile nasıl tanımlarsınız?
Enerjik, hümanist ve duygusal. 

özel

Hayat denen
yolculuk hep
sürprizler ve
mucizelerle
dolu.

BÜSTİYER VE PANTOLON: A.L.C/V2K
GÖMLEK VE ELDİVEN: CEREN OCAK
KOLYE: BEGÜM KHAN
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN

132 magdergi.com.tr

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Cildiniz
Sonbahara Hazır Mı?
Sonbaharın gelmesi ile yazın güneșten kurumuș, hasar görmüș cildimize sağlığını
ve ıșıltısını geri kazandırma yöntemlerine gelin birlikte göz atalım.

Y

az mevsiminde güneşe maruz kalan cilt, sonbahar
aylarında tehlike sinyalleri vermeye başlıyor.
Bronz ten ve ışıltılı görünümün bir süre sonra
lekelenmiş, kuruyup pul pul dökülmeye başlamış
bir cilde dönüşmemesi için önlemleri almak,
uygulamak ve cildi bir an önce toparlamak şart.

Ciltteki nem oranı, özellikle mevsimsel geçişlerde çok önemlidir.
Çünkü yazın UV ışınlarından etkilenen cildimiz, sonbahar
gelince bronzlaşmış olmasının yanı sıra kurumuş, yıpranmış olur
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ve erken yaşlanma belirtileri gösterir. Nemsiz kalan cilt ışıltısını
kaybederek, kuru ve mat görünür. Güneşin cilt üzerinde yaratmış
olduğu bu olumsuzluklara karşı, bir an önce önlem almak ve
kışa dönük hazırlık yapmak gerekmektedir. Havaların soğumaya
başlamasıyla birlikte cildin içerdiği su miktarı da azalmaya
başlar. Bunun sonucunda, yaz aylarında kullandığımız cilt bakım
ürünlerinin artık cildimizi nemlendirmekte yetersiz kaldığını
fark ederiz. Yazın terleme sonucu doğal olarak nemlenen cilt için
hafif nemlendiriciler yeterli olurken, bu dönemde daha zengin
içerikli ve onarıcı ürünlerin kullanılması gerekir.

SHISEIDO Deep Cleansing Foam Cilt Temizleyici

The Organic Pharmacy Stabilised Vitamin Serum
Temizlik: Öncelikle cildimizdeki makyajı, yağı, kiri atmak için
cilt yapısına uygun temizleme ürünleri ile sabah ve akşam
olmak üzere cildimizi günde iki kez temizlemeliyiz.

Peeling: Cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla yapılan bu
işlem, alttan gelen yenilenmiş hücreye de yer açar, yüzeysel
olarak yapılan krem peelingler üst deri tabakasını arındırırken,
daha derinden yapılacak soyma işlemi için ise AHA Glycolic
Peeling içerikli serumlar yardımıyla alttan sağlıklı yeni derinin
ortaya çıkması sağlanabilir. Bu işlemin aynı zamanda güneş
lekeleri üzerinde de olumlu etkileri var. Bu tarz bir uygulama
sonrasında, güneşe maruz kalmamak çok önemli. Her türlü cilt
soyma işlemi sürecinde, yoğun güneş koruyucu kullanılmalıdır.
Besleyici Serumlar: Cildin su tutma kapasitesini arttıran
Hyaluronic asitli serumları, uv hasarlarına karşı antioksidan
C vitaminli, E vitaminli ve kolajen tetikleyici serumları gece
bakım rutininize mutlaka ekleyin. Unutmamak gerekir,
sonbaharda güneş hala bizimle beraber olduğu için güneş
koruyucu veya güneş koruyuculu BB kremleri kullanmaya
devam etmelisiniz. Cildi çok kurumuş ve hasar görmüş kişilerin
uzmanlardan destek alıp, daha derinlemesine cilt temizliği
yaptırıp, mezoterapi yöntemleri ile cilt yenileme yoluna
gitmelerini tavsiye ederim.
Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vücudu kapatan
kıyafetler tercih edildiğinden, vücudumuzda gelişen kuruluk
şikâyetinin de farkında olmayız. Yüzümüz için göstermiş
olduğumuz özeni vücudumuz için de göstermemiz gerekir. Yaz
ayları bitiminde güneşin etkisi ile kuruluğu artan vücudumuzu
da nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Nemlendiricileri,
özellikle banyo sonrasında uygulamamız cildin daha iyi
nemlenmesini sağlamak açısından önemlidir. 

Advanced Night
Repair Onarıcı Gece
Serumu

Esthederm Intensive
Vitamine E2 Cilt
Bakım Serumu 30ml

Shiseido Waso Soft-Cushy Polisher

Alpha-H Liquid Gold - Lotion Format Voyage

Güneş ışınlarının verdiği zararlardan kurtulmak,
daha temiz, nemli ve bakımlı bir cilt için neler
yapabiliriz?

Glow Daily Vitamin
C Gel CreamNemlendirici Jel Krem

röportaj

Mina ArIcan
Sosyal medyada yaptığı paylașımlarla dikkatleri üzerine çeken,
Mina Arıcan nam-ı diğer Gezimino ile blogger olma macerası ve
markası Bubble Trouble hakkında keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

S

izi tanıyabilir miyiz? Kimdir Mina
Arıcan?

Bu soruya klasik olarak, üç kelimeyle cevap vermek
istiyorum; yaratıcılığa düşkün, hayalperest ve
yenilikçi.

Özel bir bankada finans sektöründe çalışırken,
sosyal medyaya yöneldiniz. Bize bu geçiş sürecinden
bahseder misiniz? Nasıl oldu?
Koç Üniversitesi, Ekonomi Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi
burslu okudum başarılı bir akademik geçmişim oldu. Ardından
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biraz da ailemin yönlendirmesi ile diyelim, önce büyük bir
denetim firmasında sonrasında da özel bir bankanın hazine
bölümünde işe başladım. İyi bir pozisyonda, başarılı bir şekilde
kariyer adımlarını çıkıyordum aslında. Hatta işi bırakmaya karar
verdiğimde sektörde öncü bazı yabancı bankalardan da teklif
aldım
Her zaman kalbimde yatan, dijital dünyada var olmak ve yeme
içme sektörüne yakın olmaktı. Tam zamanlı bu işlerle ilgilenmek
istediğimi anladım. Maddiyatı bir kenara koyarak hayallerimin
peşinden koşmaya karar verdim. Bu hayalimin altını, yıllar

içerisinde doldurmuştum, aslında bir anda başlamadı. Üniversite
zamanı çok farklı sektörlerde staj yaptım ama en çok zevk aldığım
stajım, içerisinde Yüce Zerey’in bulunduğu Coca-Cola Company
dijital stajı idi. O zaman anladım ki benim bulunmak istediğim
sektör buydu. Ne kadar finansın içerisinde olsam da hep bir
tarafından dijital dünyanın da içinde olmaya çalıştım. Türkiye’nin
sektörde önde gelen yayınlarını çıkaran Ajans Medya kurucuları
halam ve amcamın yıllarca kapısını az çalmamışımdır. Ama bu
radikal karar da en büyük destekçilerim eşim Terim ve tabi ki
Türkiye’de dijital ve sosyal medya denince akla gelen ilk isim, eşimin
kuzeni ve benim de can dostum sevgili Buse Terim oldu.

Videolar çekmek, farklı
içerikler üretmek...
Her zaman bu konulara
çok ilgi duydum.

Sosyal medyada kullandığınız “Gezimino” ismi nasıl
ortaya çıktı?

Öncelikle isim fikri, eşim Terim’den çıktı. Bana hep Mina yerine Mino
der, seyahat ettiğim yerleri de paylaştığım için “Gezimino” koy bence
ismini dedi, öyle de kaldı.

Şu an hali hazırda bir sosyal medya hesabınız var
ve gün geçtikçe artan bir takipçi kitleniz mevcut.
“Gezimino” adlı hesabınızda, takipçilerinize nasıl bir
içerik sunuyorsunuz?

Hesabımda, pandemiden önce seyahat ettiğim yerleri paylaşıyordum.
Hatta gezimino.com web sitesinden de kişiye özel seyahat programı
çıkarıyorum. Malum, seyahatler ertelendi. Ben de pandemi
döneminde rotayı dünya mutfaklarındaki tariflere çevirdim.
Ardından da kendi sağlıklı ve pratik tariflerimin de ilgi çektiğini
fark ettim ve sağlıklı yemek tarifleri paylaşmaya başladım. Aslında
bir nevi bu süreçte takipçiler beni yönlendirmiş oldu.

Son dönemin trendi olan Bubble Tea içecekler yapan
bir mekân açtınız. Bubble Tea’ye olan ilgi ve Bubble
Trouble adını verdiğiniz bu konsept hakkında bizlere
bilgi verir misiniz?

Yıllardır gezdiğim her yerde en sevdiğim içeceklerden biriydi.
Türkiye’ye beş, altı yıl önce getirmeye çalışmıştım olmamıştı, geçen
seneye kısmet oldu. Pandemiden ötürü dükkânımızı kapadık. Ama
ikram servisleri ve etkinlik hizmetleri devam ediyor. Türkiye’de
ilerlemeye çok açık bir sektör olduğunu düşünüyorum. Markamız
Bubble Trouble’ı öne çıkaran özellik de kendine özgü ve içinde
hiçbir katkı maddesi olmayan taze içecekleri oldu. Gezimino’dan
paylaştığım tarifler gibi Bubble Trouble’ın da bütün tarifleri, taze
sebze meyvelerden oluşuyor. Yeni şube arayışım ve bir yandan da
imtiyaz görüşmeleri devam ediyor. Umarım pandeminin etkilerinin
azalmasıyla tekrardan girişimlerimiz hızlanacak.

Son dönemin en popüler konularından biri
Instagram’a yeni eklenen Reels videoları. Biraz da
hazırladığınız ve çok ilgi çeken reels videolarından
bahsedelim.

Videolar çekmek, farklı içerikler üretmek... Her zaman bu konulara
çok ilgi duydum. Hatta henüz ilkokuldayken okul etkinliğine
davetiye tasarlamıştım. Yine küçük yaşlarda bilgisayar oyunu
tasarlama, kodlama yapma gibi deneyimlerim oldu. O zamanlar
Youtube yoktu tabi ki, nasıl yapıldığını öğrenmek şimdiki kadar
kolay olmuyordu. Kısacası kendimi bu konuda hep geliştirmeye
çalıştım, hep ilgim oldu. Instagram’ın reels özelliği ile birlikte bu
yaratıcılığımı da kitlelerle paylaşma imkânı buldum. Özellikle
şaşırtıcı, eğlenceli, dinamik reels videoları yapıyorum. Çok güzel geri
dönüşler var. Herkes nasıl yaptığımı merak ediyor. Ben de öğrenmek
istiyorum diyen takipçim var. Umarım çok daha fazla ses getiren
videolara imza atabilirim. Bu konuda dünyaca ünlü Zach King en
büyük idolüm diyebilirim.

Hepimizin ilgiyle severek takip ettiği, daha önce
dergimize de konuk ettiğimiz Buse Terim gibi
bir isim; sosyal medya için çekimlerinde sizinle
çalıştığını birçok defa belirtti. Bu konuda neler
düşünüyorsunuz, aranızdaki ilişki çok merak
ediliyor.

Buse ile bambaşka bir ilişkimiz var. Ben onu dinliyorum, o benim
fikirlerime saygı gösteriyor ve bunu bir iş gibi değil zevkle,
keyifle, gönülden yapıyoruz. Bu samimiyet takipçilere de geçiyor
diye düşünüyorum. Açıkçası bu konuda yine içimdeki fotoğraf
sevgisini ortaya çıkaran, beni cesaretlendiren Buse oldu. Bu
vesileyle kendisine buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Beraber
fotoğraflar, videolar çekiyoruz, düzenlemelerini yapıyorum ve
güzel içerikler üretiyoruz. Son dönemde birçok markadan da bu
yönde teklifler geldi, işbirlikleri yapıyorum. Umarım önümüzdeki
üreçte daha büyük işlere, farklı markalarla ve daha fazla projelere
imza atarım. 

röportaj

Marka Danıșmanı ve Influencer
Nilay Yalçınkaya ile sektöre bașlama serüveni, güzellik anlayıșı ve
cilt bakım önerilerine dair keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

K

endinizden ve kariyer sürecinizden
bahseder misiniz?

Sektöre ilk olarak, bir matbaada staj yaparak
başladım. Bir dergi grubunun tüm dergileri orada
basılıyordu ve ben dergiler basılıp önümüze her
geldiğinde bunun içinde olmalıyım diyordum.
Sayfaları çevirip okudukça içim gidiyordu. Bir sene sonra bir
dergide staja başlayarak, giriş yaptım. Son iki yıldır bireysel olarak
marka danışmanlığı hizmetleri, proje koordinatörlüğü, event
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hosting, sosyal medya yönetimi ve influencer marketing destekleri
veriyorum.

Marka danışmanlığı da yapıyorsunuz
Gerçekleştirdiğiniz marka çalışmalarından bahseder
misiniz?

Bu konuda, genellikle kozmetik markalarıyla çalışıyorum. Basından
geldiğim için editörlüğün artısı olarak onlara içerik üretme ve proje
hazırlama konularında destek veriyorum. Lansmanlara, ev sahipliği

Eğer mutluysanız ve bu mutluluk,
minik bir gülümsemeyle yüzünüze
yansıyorsa en güzel sizsiniz.

yapmamın dışında arka tarafta proje bazlı çalışmalarım oluyor. Yeni
lansman hazırlığı, kurumsal firmalara dergi hazırlama, kurumsal
kimlik tasarımı ve influencer marketing gibi.

Türkiye’de ve dünyada marka kavramı nereye doğru
gidiyor? Sizin marka kavramınız nedir?

Bence doğru strateji, doğru insanlar ve doğru zaman kavramları bir
araya geldiği takdirde markalaşma hiç olmadığı kadar kolay olabilir.
Sosyal medya gibi ucu açık, sınırsız bir ağ varken hem marka algısı
yaratmak hem de o algıyı yıkmak çok kolay. Dolayısıyla bir marka
yaratırken, belli başlı değerleri korumak gerekiyor. Her şeyden
önemlisi kaliteli, değer görecek ve fayda sağlayacak işlerin peşinden
gitmek.

Sosyal medya hesabınızda, takipçilerinizle en sık hangi
alanlarda etkileşim halindesiniz?
Ben güzellik editörü olduğum için genellikle kozmetik alanında
deneyim ve tecrübelerimi paylaşmayı tercih ediyorum. Instagram
hesabımı hiçbir zaman ticari bir alan olarak görmediğim için de
marka işbirliklerime, büyük hassasiyet ve seçicilikle yaklaşıyorum.
Hiçbir zaman kullanmadığım bir markayı veya güvenmediğim bir
ürünü, sadece karşı taraftan bir bütçe alacak olmam için asla kabul
etmedim ve bu konuda kararlılıkla devam edeceğim.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Aslında bir marka kurma hayalim var ama şimdilik hayal
aşamasında. Biraz daha bu şekilde karşıma çıkan iş potansiyellerini
değerlendirmeye devam edeceğim. Sosyal medya ve dijital
mecralarda yapılacak o kadar çok şey var ki. Bunlar üzerine
çalışmalar yapmak ve fikir üretmek çok heyecanlı.

Okuyucularımıza, cilt bakım rutinlerinden hangisini
uygulamalarını önerirsiniz?

Benim için güzellikte en önemli şey, temizlik. Sabah akşam yüzü
temizleyiciyle yıkayıp, güzelce nemlendirmek temel kural olmalı.
Bunun yanında cilt tipinize ve ihtiyacına göre maske kullanımı da
gerekli. Mutluluğun direkt güzellikle alakalı olduğuna inanıyorum.
Bu, içten gelen bir enerji bence. Eğer mutluysanız ve bu mutluluk,
minik bir gülümsemeyle yüzünüze yansıyorsa en güzel sizsiniz.

Her zaman kullandığınız olmazsa olmaz üç ürününüz
hangisi?
La Mer Creme de La Mer nemlendirici krem. Kokusu ve hissiyle
resmen self-therapy yapıyor. Avene Termal Su, gün içinde kaç kere
yüzüme sıktığımı hatırlamıyorum. Son olarak, Jo Malone Lime
Basil& Mandarin banyo yağı, kendisine resmen aşığım. İnanılmaz
bir kokusu var. 

röportaj

ozden oz Uslu
Yaşama Sanatı
Akademisyen ve Qualis Academy Kurucu Yöneticisi Uzman Psikolog
Özden Öz Uslu, Psikomedi ismini verdiği stand-up gösterileriyle öğretirken bir
yandan da eğlendiriyor. Özden Öz Uslu, ilișkiler ve ilișkideki sorunlarla alakalı
kendisine yönelttiğimiz soruları MAG okurları için içtenlikle yanıtladı.
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B

ir psikolog olarak stand-up gösterileri
düzenliyorsunuz. Nedir Psikomedi ve
kendinizi ifade etmek için neden bu yolu
tercih ettiniz?

Uzun yıllar üniversitede farklı disiplinlere psikoloji
anlattım. Artık çağ değişiyor. İnsanların, özellikle de
gençlerin, uzun cümlelere ve sıkıcı teorilere tahammülü
yok. Gülerek, eğlenerek öğrenmek istiyorlar. Geniş kitlelere
ulaşabilmek için derslerimde anlattıklarımı daha eğlenceli şekilde
aktardığım bir tür geliştirdim ve “Psikomedi” olarak adlandırdım.
Kısaca psikoloji ve komedi bir arada. Güldürürken düşündürmeyi
amaçlıyorum. Vahşet, şiddet haberlerinin ve hüzünlü insanların
sayısının arttığını görüyoruz. Mizah, bu hüzünlü ve sıkıntılı
durumdan kurtulabilmek için güçlü ve etkin bir yöntem. Ben bizi
bize anlatıyorum. Öncelikle başkalarını değil, kendimizi eleştirerek
yola çıkmamız gerekir. Gün boyu ne kadar saçmaladığımızı fark
ettikçe düzeleceğiz. İletişimde uygulayacağımız doğru yöntemlerle
hoşgörümüzün artacağına inanıyorum.

Kendimizi mükemmel ve değișmez,
karșımızdakini eksik ama bir gün
mutlaka yola gelir zannediyoruz.

“Mükemmel Babandır” adında bir kitabınız ve
stand-up gösteriniz var. Özellikle ilişkilerde,
mükemmeliyetçiliğin ne gibi sorunlara yol açtığını
düşünüyorsunuz?

“Mükemmel Babandır” kitabındaki bir bölümün başlığı bu. Stand-up
gösterisinde de ilk önce mükemmeliyetçiliği irdelemek istedim. Bütün
kötülüklerin anası demek istemiyorum, ama bizi ve ilişkilerimizi
sıkıntıya sokan önemli bir faktör. Çoğumuz mükemmeliyetçi
olmanın iyi bir şey olduğu iddiasında, oysa memnuniyetsizlikle eş
değer. Üstelik bu arayış pek çok ruhsal rahatsızlığın da tetikleyicisi.
Yaşamda hiçbir şey ve hiç kimse mükemmel değildir. Mükemmel
olmamız gerektiğini zannettiğimiz için gün boyu kendimize acı
çektiriyoruz. Eksiklerimizi ve hatalarımızı abartarak kendimizi
durmadan cezalandırıyoruz. Kendimizi eleştirmekten kıpırdamaya
dahi korkar hale geliyoruz. Mükemmel olsun diye çok uğraşıyor,
olamayacağını hissedince vazgeçiyoruz. Kendimizi mükemmel,
karşımızdakini eksik zannediyor; yanımızdakine de akıl vere vere
bıktırıyoruz. “Ben olsam böyle yapmazdım”, “Şöyle daha iyi olurdu”,
“Şöyle konuş”, “Böyle davran”, “Şunu yap”, “Onu giyme”… Karşımızdaki
ne yapsa beğenmiyoruz, daha iyisini arıyoruz. Çocuk sınavda seksen
alsa “Neden doksan değil?”, sevgili yüzük alsa “Neden pırlanta değil?”,
pırlanta alsa “Ay bu kadar para verilir mi?”… Sevgili bakımsız olsa
“Neden Kezban gibi dolaşıyorsun?”, bakımlı olsa “Kendini kime
göstermeye çalışıyorsun?”… Uysal davransak eziklikle, itiraz etsek
asilikle suçlanıyoruz. Her konuda mükemmeli arayanlar yaşamlarını
mutsuzluk ve yalnızlıkla örerler. İlişkilerimizde “Böyle olmalı” diye
düşündüklerimiz ördüğümüz duvarların tuğlasıdır. Mükemmel yok
ya da babandır.

Pandemi döneminin boşanmaları ve ayrılıkları
arttırdığı söyleniyor. Karantina aşkı öldürür mü?

Öldürür, öldürdü… Aslında bu süreçte zorlanmamızın sebebi nasıl
zaman geçireceğimizi bilmiyor oluşumuz… Ezberden yaşadığımız
hızlı bir hayat vardı: oraya koş, buraya koş… Boş anımızda cep telefonu,
oyunlar… Pandemi sürecinde durunca birdenbire yapacak şey
bulamadık. Birbirimize sardık. “Niye oturuyorsun?”, “Niye uyuyorsun?”
hatta “Niye öksürüyorsun?” gibi sorularla birbirimizi boğduk. Evde
her kimi bulduysak, başka bir şeyle uğraşamadığımız için, onunla
uğraştık. Kısacası dar alanda kısa paslaşırken çok gol yedik. Güzel
yanları da oldu. Sohbet ettik; zorunda kalınca birbirimizi tanımak
fırsatı bulduk; pencereden bakmayı öğrendik; kuşları, ağaçları, karşı
apartmandaki teyzeyi fark ettik. Hayvanlar ve doğa nefes alırken biz
de insanın, insansız ve doğasız yapamadığını algıladık. Karantina

öncesi bilgisayar ve cep telefonu yasaklandıkça cazibesi artıyordu.
Bir anda “Çıkarın bilgisayarları, cep telefonlarını” denilip her
şey online olunca bu sefer de teknoloji eski cazibesini yitirdi…
Ama karantina uzayınca böyle de yaşamayı öğrendik. Bu süreçte
bazı ilişkiler bozulurken bazıları daha da güçlendi; sevgililer
birbirlerine çocukluk fotoğraflarını attılar, anılarını paylaştılar,
dertlerini konuştular, çözüm yolları önerdiler ve buldular. İletişim
kurabilenler, hoşgörülü olabilenler çok daha sağlıklı bir geleceğe
yelken açtılar.

Doğru erkek ve doğru kadın var mıdır? Flört
ve ilişkilerde beklentilerimizi hangi düzeyde
tutmalıyız?

Doğru… Kime göre, neye göre? Tabii ki ilişkide olduğumuz
insanlarda aradığımız değerler, istediğimiz özellikler var. Ama
belki bir öncelik sırası belirlersek daha kolay olur. Arzu ettiğin
artıları bulduğun kişinin eksilerini de kabul etmek gerekiyor.
Zira “mükemmel insan” yok. Diyelim ki var, sen mükemmel
misin? Seni niye istesin ki? Yakışıklı olsun, ama kızlar bakmasın;
güzel ve bakımlı olsun, ama erkeklerin ilgisini çekmesin; sosyal
olsun, ama kimseyle görüşmesin; işi olsun, ama hep benimle
ilgilensin gibi çelişkili beklentilerimiz var. Flört ve ilişkilerimizde
beklentilerimizi ve korkularımızı karşımızdakiyle paylaşmalıyız.
Sohbet ve paylaşım, birbirimizi anlamamızın tek yolu; ama her
istediğimiz olmaz, olamaz. Bu noktada hoşgörü ve anlayış en
önemli anahtarlar. Durumlara tersten bakabilirseniz, hoşgörünüz
ve memnuniyetiniz de artacaktır.

röportaj

Aşkın matematiği olur mu? Kalp de beyin gibi
düşünebilir mi?

Aşkın matematiği var zaten. Yapılan pek çok araştırma aşkı
nasıl algıladığımızı ve nasıl seçtiğimizi irdeliyor. Tabii ki
geliştirdiğimiz bu denklemin farkında bile değiliz. Hakkında
hiçbir şey bilmediğimiz bir kişiden etkilendiysek bunu aşk
olarak tanımlayabiliriz. Elini tutuş biçimi, bir bakış, gülümseme
veya koku… Aşk sevgiye dönüşürken yeni bir denklem oluşuyor,
bu defa daha da bilinçli. Hakkında her şeyi bildiğin halde yine
de katlanabiliyorsan bunu da sevgi olarak genelleyebiliriz.
Kendimizi mükemmel ve değişmez, karşımızdakini eksik ama
bir gün mutlaka yola gelir zannediyoruz. Kadınlar kendilerinin
Angeline Jolie, erkekler Brad Pitt olduğunu düşünüyor. Vazgeçilmez
olduğumuzu düşünürken bir de normallik ölçütünün kendimiz
olduğunu sanıyoruz. “Ben de bunu yapıyorum, normal” ya da
“Bu normal değil, ben hiç böyle yapıyor muyum?” Kendimizden,
alışkanlıklarımızdan ve beklentilerimizden oluşan bir
matematiğimiz var. Artılar ve eksiler veriyoruz, değerlendiriyoruz;
ama neye artı, neye eksi verdiğimizi de bilmiyoruz. Bir de her
zaman ne isek o değiliz, birbirimizi etkiliyoruz, dönüştürüyoruz
ve yanımızdakine göre şekil alıyoruz. İşte tam burada kendimizi
ve ilişkide neye evrildiğimizi de fark etmemiz gerekiyor. Aklımızı
kullanırsak kalbimizi yormayız. Bence her ilişki uzun soluklu
denklemler bütünüdür.

Ayrılmak ve terk edilmek üzerine neler söylemek
istersiniz? Aşk acısı nasıl aşılır?

Ayrılmak aklın seçtiği yol gibi görünürken terk edilmek öyle
değil tabi… Terk edilmek zor gelir insana; çünkü istenmemek,
reddedilmek, aşağılanmak gibi başka kelimeleri de yanında taşıyor.
Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zordur, ama duygularımız kalıcı
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olduğu için onlardan arınmak çok daha uzun zaman alıyor. Bu gibi
süreçlerde kendini tanımaya ve geliştirmeye zaman ayırmak iyi
gelir. Bir de çivi çiviyi söker; kesin bilgi, yayalım!..

“Kadın” olmak ne demektir? Simone de Beauvoir’in
“Kadın doğulmaz, kadın olunur!” sözü çerçevesinde
değerlendirebilir misiniz?

Ülkemizde önce insan olmanın ne demek olduğu tartışılarak
başlanmalı. Cinsiyetler teferruattır ya da en azından öyle olmalıydı.
Maalesef ülkemizde kadın doğulur; yani cinsiyet rolün, pembe
patiklerinle başlar. Maruz kaldığın davranışlar, senden istenen
tavırlar ile şekillenirsin. Kısıtlamalar ve baskılar, eğer şanslı
doğmadıysan, ölüme kadar götürebiliyor; bunu da görüyoruz.
Nasıl olunur ki kadın? Daha mı süslü olmak gerekir mesela? Ya da
daha sessiz, daha kibar mı? Alttan alan, katlanan olunca mı kadın
olursun? Güçsüz olan, alınan, bakılan, muhtaç olan mı olmalı?
Korunan değil de koruyan olunca kadınlıktan mı çıkar insan?
Kriteri nedir? Kime göre, neye göre?

Son olarak “Yaşamak bir sanattır ve tasarım
gerektirir.” diyorsunuz. Açıklar mısınız?

Yaşamak başlı başına bir sanat. Her birimizin kendine özgü bir
yolu, eşsiz ve benzersiz bir duruşu var. Özeliz, bizden bir tane
daha yok. Kendi yaşamımızı şekillendirirken, her sanat dalında
olduğu gibi özgür olmak kadar tasarım da önemlidir. Sonucunda
ne çıkartmak istiyoruz, nasıl hatırlanalım? Hayatımızı duyanlar ve
görenler ne hissetsin, ne düşünsün? Bilerek yürümeli. Bir de tabi her
sanatçı gibi eğlenmeli, gülmeli, düşünmeli ve düşündürebilmeliyiz.
Sanatta mükemmel aranmaz, kendine özgü ve duygu yüklü olması
önemsenir. Kusurlarımız ve hatalarımız olabilir, çünkü “Mükemmel
babandır!” 

dekorasyon

Ozan Ekși

ozan@semcollections.com

CANE-LINE

Yeterliliğin ve Sadeliğin
21.yy’da Minimalizmi
Minimal tasarım ve uygulayıcıları, bir ürünün göze hoș gelmesi yerine yararlı
olma yönlerine odaklanarak, süslemesiz temel geometrik formları kullanmayı
amaçlamaktadır. Bu odaklanma genellikle hoș bir estetik getirse de öğeler
sadedir, çevre dostudur ve oldukça uzun ömürlüdür...
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TALENTI

Minimalizm ve minimal
dekorasyon bir yașam tarzıdır.

G

ünümüzde birçok mimar ve tasarımcı minimal ve minimalist
akıma uygun ürünler ve mekânlar tasarlamakta... Ayrıca bu
tasarımlar geri dönüşümcü ve doğaya saygılı tasarımlardır.

Minimal alanlarda gözün dikkatini dağıtacak daha az
eşya, daha az detay ve daha az karmaşa vardır, bu da her
bir parçanın özel ve tasarımsal yönlü olmasıdır. Pandemi
döneminde evlerde daha çok vakit geçirildiğinden dolayı daha önce hiç
dikkat etmediğimiz yorucu detaylar ve etrafımızdaki karmaşa gözümüze
batmaya başladı. Yaşam alanlarımızda kendimize daha çok yer açmak
gerektiğini hobi ve dinlenme alanlarımızın daha sade, şık daha konforlu
ve ben odaklı olması gerektiğini fark ettik.. Minimal bir alan yaratmanın
ilk ve en açık adımı, her şeyin yeteri düzeyde olmasına önem vermek bu
sebeple de kullanmadığımız ürünleri hayatımızdan çıkarmak. Mesela hiç
oturmadığımız bir koltuğun evimizde yer işgal etmesinin bizim yaşam
ve hareket alanımızı kısıtladığını düşünürsek bu alanları daha kompak
yaşam alanlarına çevirerek daha fazla nefes alınabilir huzurlu mekânlar
tasarlamış oluruz.
Minimalizm ve minimal dekorasyon bir yaşam tarzıdır. Sadece
evinizi değil evinizin dışındaki alanları da bu yaşam tarzına göre
düzenleyebilirsiniz. Bir gün lazım olur, bir gün otururum, bir gün
kullanırım düşüncesinden çıkıp sadece size hizmet eden obje ve
eşyalarınızı koruyun.

BONALDO

dekorasyon

TALENTI

ULIVI

Minimal tasarım ve uygulayıcıları,
bir ürünün göze hoș gelmesi
yerine yararlı olma yönlerine
odaklanarak, süslemesiz temel
geometrik formları kullanmayı
amaçlamaktadır.

Size hizmet etmeyen eşyalarınızdan kurtulun. Yaşam
alanlarınızdaki netlik, sadelik ruhunuza da yansıyacağından
hiç kuşkum yok. Dış mekân mobilyalarında sandalye,
koltuk, kanepe, sehpa, masa olarak oluşturulmuş yeni nesil
serilerin tekli, ikili veya çoklu alternatiflerinde ise yan yana
geldiklerinde grup oluşturma fonksiyonu sağlaması yoluna
gidiliyor. Bu tip tasarımlarda fonksiyonel ve ergonomik bir
estetiğin hedeflendiği oldukça belirgin olarak karşımıza
çıkıyor. Özellikle hafif olmaları minimal malzeme
kullanımını ve tasarımlarda minimalizmi ön plana çıkarıyor
ki yalın, yumuşak, geometrik form kesişimler ve geçişleri;
ergonomi ile yoğruluyor. Bu doğrultuda klasikleşmiş marka
ve formüllerin yanında yeni, enerjisi yüksek, farklı ve geleceğe
odaklanmış markaları da yakından tanımak gerekiyor. 
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LONGHI

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

NESLİHAN DEMİRCİOĞLU

Herkes Kendi
Hayatının Sanatçısı
2018 yılından itibaren biriktirdiği deneyimlerini, heykellerine yansıtarak farklı bir
boyutun bilincini ve bilinmezini arayan mimar sanatçı Neslihan Demircioğlu ile
kendi tasarımlarıyla dolu evinde bir çekim gerçekleștirdik. Son derece büyük
bilgi ve yașanmıșlıklarla yoğrulmuș, alıșılagelmișin ötesinde bir röportaj oldu.
Keyifle okuyacağınıza eminim sevgili MAG okurlarım.

H

er daim gülümseyen, hiç durmadan üreten ve
herkesten farklı, insana iyi gelen bir enerjisi olan mimar
sanatçının, her heykeline yine kendisinin yazdığı
bir şiiri de eşlik ediyor. Beni ürperten bu heykelleri
her görüşümde, sanki başka boyutlardan tanıdığım
varlıklar yeryüzüne inmiş ve onlara kavuşmuşum gibi
hissediyorum.

‘’Maddenin de şuuru vardır. Elimize geçen her bir maddeye, öz
enerjimizi ve tecrübelerimizi yükleriz. Her bir element, önce bizlerle
sonra bizden öte enerjilerle şekillenir ve bu zaman diliminde bir yer
bulur. Bu yeri de kendilerine açarlar.’’
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‘’Her biri kendi içinde enerji alanına sahip olan heykeller; kendilerini
geliştirmiş ve ruhsal potansiyele uzanan yolda kendi çizelgelerine ve
maddesel yapılarına uygun bir yol aramışlardır.’’ diyen mimar sanatçı
Neslihan Demircioğlu, 1993 yılı YTÜ Mimarlık mezunu ve halen
mesleki çalışmalarına, Kum Mimarlık’ta devam etmekte.

Çocukluğunuz, aileniz ve bitirdiğiniz okullardan
bahseder misiniz?

İki yaşımdan itibaren çocukluğumun tüm yazları KınalıAda’da geçti.
İncir, erik, dut ağaçlarının tepesinde, sahilde yengeç yakalayıp, midye
toplayarak, eşsiz mimoza kokuları eşliğinde senfoni gibi gelen karga
ve martı sesleri arasında büyüdüm. En büyük keyfim; böğürtlen

dağlarında, ayağımın altında yuvarlanan taşlara rağmen koşmaktı.
Tüm zamanlar, kokuları ve ışıkları ile zihnimde yer etti. Her şey
hafızamdan bu şekilde çağırılır oldu. Bendeki izler, her boyuttan
ve zamandan gelen eşsiz kokulardan oluşuyor. Eğitim hayatıma,
Mecidiyeköy’de bulunan harika bir ilkokulda başladım. Daha sonra
Yeşilköy’de ortaokul ve liseyi tamamladım. Ardından Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandım ve Mimar olarak
mezun oldum.

Ana mesleğiniz nedir? Ne gibi projelere imza attınız?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
mezunuyum. Mimar olan eşim Bülent Demircioğlu ile beraber
kurduğumuz, ‘’Kum Mimarlık’’ firmamızda, çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum. Binalara, mekânlara ruh
ve karakter vermek, insana konforlu ve fonksiyonel bir yaşam alanı
sağlamak önemli bir görevdir. Birçok disiplini bir arada barındıran,
sanatı ve teknolojiyi bir arada kullanan mimarlık; kısıtlayıcı,
baskılayıcı imar durumlarını uygulamaya çalışmanız ve maksimum
alanlar yapmanız istenene kadar keyifli bir platformdur.
Birçok mimari ve uygulama projesine imza attık. Genel
müdürlük binaları, zincir mağazalar, kafeler, konutlar ve villalara
hazırladığımız projeler ve iç mekân tasarımlarının yanı sıra yarışma
projeleri de hazırladık. Hala uygulama ve çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Kendi tarzınızı nasıl yorumlarsınız?

Yaptığım her işte fonksiyonelliği, konforu ve rahatlığı ön planda
tutarım. Hayatın, her anlamda kolaylaşması gerektiğini, yaşam

NESLİHAN DEMİRCİOĞLU, SİNEM YILDIRIM

alanlarımızın ise konfor, netlik ve enerji olarak akışta olması
gerektiğini düşünüyorum. Yaşam alanlarımız bizi anlatmalı ya da
herhangi bir marka varsa, onun enerjisini ve markasını yansıtmalı.
Bulunduğumuz binada veya mekânda ruhumuz huzur bulmalı ki
içe dönebilelim, iç sesimizi yakalayabilelim. Hedefim ise; kentsel
yaşam alanlarında da tarihe ve doğaya saygılı kalarak, farklı olanı
ortaya koymak. Mimari bir tasarım yaptığımda hep elimde kalem
vardır. Çünkü ön çalışmalar, düşünce ve alternatifleri çoğaltır. Benim
özgürlük alanım atölyem. Kendimi atölyeme atmak, güzel kokulu
bir rüzgârın beni şefkatle itmesi gibi bir his veriyor. Heykel yaparken
ön çalışma yapmadan, düşünceyi devrede tutmadan kendimi oluşa
bırakıyorum ve en son ne çıktıysa gözlerinin içine sevgiyle bakıp
“merhaba” diyorum.

Pandemi döneminde insanlık nasıl bir süreçten
geçiyor ve nelerin değerini anladı?

Herkes evlerine, kendi manyetik alanlarına kapandı. Bu yüzden
Yaşam, hobi, çalışma ve keyif alanlarının iç içe olduğu gerektiğinde
ise ayrılabileceği mekân çözümlerine daha çok ihtiyaç duyulacak.
Herkes; sarılmanın, sevginin, karşılıklı yakın sohbetin, şefkatle
engelsiz ulaşan sesin değerini anladı. Aslında fayda haline
dönüştürebilenler için; kendi alanında neler yapabileceğini anlama,
kendini yeniden keşfetme, eksikleri tamamlama ve içe dönme
zamanlarıydı. Sadece biz değil tüm dünyanın kendine döndüğü
zamanlardı. Belki de dünyanın, kendini yenileme süreciydi
ve kendini insana rağmen teknolojiye, sanayiye galip gelerek
kurtarabilirdi.

üçüncü göz

Bunun yanı sıra dünyada, duyarsızlık hat safhadaydı ve insanlar tarafından
kirletilen doğanın ve yaşam alanları kısıtlanan hayvanların hayatta kalma
savaşları vardı. Aynı dönemde doğa kendini anlatırcasına, insanlığa birçok
deprem, sel, yangın, toprak kayması yaşattı. Sanki doğa, bizimle konuştu
ve bize bir şeyler anlattı. İnsanlar anlar gibi oldu ama tekrar eski düzene
devam etti. Acaba insanlık; hayvana olan duyarlılığı ve doğal dengenin
önemini nasıl anlayacak ya da anlayabilmesi için daha neler gerekiyor.
Gücünü elinde tutabilen, iradesine hükmedebilen, enerji alanını koruyan,
iyiyi- kötüyü ayırabilen ve içinden sevgiyi eksik etmeyen herkes virüsün
üstesinden gelebilecek.

Sizce bundan 200 yıl sonra insanlık hangi noktalarda
evrilecek?

İnsanlık, tüm varoluşsal düzenle beraber çok farklı noktalara hızla taşınıyor.
Bu nedenle insanlığın çok farklı boyutsal ayrılıkta olacağını düşünüyorum.
Bir tarafta doğa ile bütün olmayı seçenler diğer tarafta ise teknolojiyi seçip
doğal olandan uzaklaşanlar var.
Mars Projeleri, Ay Projeleri, Bilinç Aktarım Projeleri, Neuralink Projeleri
ve genetik müdahaleler ile benliğinden uzaklaştırılmış, yönetilebilecek,
yönlendirebilecek ve standart davranışlar sergileyebilecek insanlardan,
robotik prototipler oluşturmaya yönelik çalışmalar var. Bunun yanı
sıra hiçbir şekilde umudunu kaybetmeden doğayı, hayvanı koruyup
yüceltebilecek projeler üretebilen yeni nesiller var. Bu nedenle, değiştirme
gücümüzün farkına varalım.

ÖZDEN GELENLER, SEVGİ İLE MAYA

Ben, hayvan yaşam alanlarını koruyarak doğayla iç içe, doğal malzemelerle
tasarlanmış, teknolojiyi ve bilgiyi bütün için kullanan, insan ayrımı
yapmadan barış ve refah içinde hayat sürdürmeyi amaç edinen bir yaşam
alanı oluşturmak istiyorum.
İki yüz yıl sonra sen nerede nasıl olacaksın diyenlere, bir göz kırpmak
isterim. Zaman ve mekandan öte enerjileriz biz.

Sanat ile ilgilenmeye nasıl karar verdiniz?
Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Hep içimde olan, öz bilgimi ve enerjimi dökebildiğim, yaşam tecrübelerimi
enerji olarak aktarabildiğim çamura attım kendimi. Aynı zamanda büyük
bir keyifle, seramik tekniğini kullanarak heykel yapıyorum. Çamur
ile şekillenip, seramik ile pişiyorum. Çamurun gizemini seviyorum,
her anın tadını çıkartarak heykellerimi sevgiyle ve olumlu enerjilerle
şekillendiriyorum. Kendimi de mayasının içine katarak, varoluşun eşsiz
olumlu enerjilerine sevgiyle yol oluyorum.
Sadece tek bir boyutun var olmadığını ve her şeyin bizim algılarımız
dışında var olduğunu biliyorum. Kadim zamanlardan beri tanrıça
formunda şekillenen yaratıcı enerji formları üzerine çalışıyorum. Farklı
enerji boyutları nasıl olabilir? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Aydınlık
karanlık nedir? sorularının cevaplarını arıyor ve görebildiklerimi çamura
aktarıyorum.

Kendinizi bir mimar olarak mı yoksa heykeltıraş olarak mı
tanımlarsınız?

Mimarlığında bir sanat dalı olduğunu biliyorum bu nedenle heykel sanatını
çok farklı bir noktaya koyamıyorum. Olan her şeyi dönüştürebilen, yeniyi
ilham yoluyla şekillendirebilen, olacak olanı hisleriyle alıp maddeye
dökebilen, kendi insanlığını özgür iradesiyle olgunlaştırabilen herkes
sanatçıdır. Ben bir sanatçıyım, Herkesin de kendi hayatının sanatçısı
olduğunu düşünüyorum.
Çamura enerji yansıtarak onu şekillendirmemin dışında, mimar olarak bir
binayı veya mekânı tasarlayıp şekillendirdiğimde, çok sevdiğim matematik
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GÖKTEN GELENLER, SONSUZDAN

Sesimi duyan varmı…
Ulaşır mı tınım size…
Bazen bir rüzgar uğultusu,
Bazen bir nehir gürlemesi,
Bazen bir müziğin senfonisi,
Bazen bir dalganın sesiyim,
Rüya mıyım…
Sesim, aydınlığın sesi, ışığın sesi, rengin sesi…
Biliyor muyum…
Benim ile konuşan benim. Sesimi duyan sensin.
Ben senim, sen her şeysin.
Hep sin, O’sun…
Gözlerini aç.
Her şey sensin, yansıman, bir diğer dalga, bir diğer ben…
Anlarsın sen, bilirsin işte, Her şey Biz…
Zahir, Batın, Her şey bir…
Neslihan Demircioğlu

ile ilgili bir denklem çözdüğümde de sanatımı sergiliyorum. Hem
heykeltıraş hem mimar olmayı seviyorum. Yani, ben ne yaparsam o
olmayı seviyorum.

Sizi asıl hangisi tanımlıyor?

Elimizin değdiği, şekillendirdiği her şey bizden bir parça barındırır.
Her seçimimiz ve düşüncemiz ile yolumuzu oluştururuz ve bu
yolun kendi içimizden geçtiğini anladığımızda, esas yolculuğumuz
başlar. Yaptığım her üründe biraz ben var. Yani her yaptığım,
enerjimle şekilleniyor. Yani ne yapıyorsam o oluyorum ve sürekli bir
gelişim, değişim içindeyim.

Çalışmalarınızdan ve sergilerinizden bahseder
misiniz?

Hep içimde olan heykel yapma isteği ile kendimi çamurda
buldum. Üç senedir seramik tekniği ile heykel yapıyorum.
Suyun şekillendirdiği ahşapları, heykellerim ile birleştirmeyi çok
seviyorum. Doğada her şey benim için ilham kaynağı oluyor.
Çalışmayı ve üretmeyi çok seven bir yapım var. Üretiyorum, ellerim
çamurda olmayı seviyor. O kadar çoğaldı ki ürettiklerim, artık
ilgilenenler istemeye başladı ve farklı mekanlarda yarattığım
heykelleri görmek çok güzel bir his. “Gökten Gelenler, Özden
Gelenler, Düşünce ve Hafıza, Tanrısal Parçalarımız” adlı dört ayrı
koleksiyonum oluştu. IAAF(İstanbul Art Antıque Fair) fuarında iki
adet seramik heykelim sergilendi. Kısmetse, yakın zamanda sergi
açmayı planlıyorum.

Küçükken kendinizle ilgili hayaller kurar mıydınız?
Mesela kendinizi bir mimar olarak mı yoksa
heykeltıraş olarak mı hayal ederdiniz?

Çocukken arkeolog ve heykeltıraş olmak isterdim. Kendimce
arkeolojik kazı yapıp çukurlar açardım. Ancak hayat beni
heykeltıraş olarak yönlendirmedi. Mimarlık eğitimi aldım ve
mesleğimi çok severek yapıyorum. Aslında mimarlık da bir sanat
dalı. Çünkü sanat, tasarım ve mühendislik bilgisini bir arada
tutarak hem uygulayıcısı hem tasarlayıcı olduğunuz bir meslek. Son
üç sene ise kendimi hep hayalini kurduğum ve nasıl başlayacağını
bilemediğim heykel serüvenine attım ve benim için heyecan verici
bir yaratım süreci.

Heykellerinizi yaptığınız varlıklarda neyi ve kimi
yansıtıyorsunuz? Nelerden esinleniyorsunuz?

Her biri başka bir bizi ve farklı varoluşsal nizamların enerjilerini
yansıtıyor. Bu dünyada insan olma hakkını almış tüm enerjiler,
birleşme ve olgunlaşma yolunda ilerliyor. Maddenin ötesindekileri
görebilmeye ve olanın ötesindekileri anlamaya çalışıyorum. O
yüzden kendimi de aradan çıkarıyorum ve eserlerim yetilerim,
geliştirdiklerim ile şekilleniyor. Yani her bir üretime, benliğim aracı
oluyor.

Neden eserlerinizin kendilerine ait şiirleri de var?

Bütün yaptığım heykeller, belli bir duyguyla şekilleniyor. Aslında
eser, kendini şekillendiriyor ve söylenecek birkaç kelam oluveriyor.
Bazılarının kokuları, tınıları var iken bazılarının da şiirleri, sözleri
oluyor.

İsteyen olursa eğer herkesin kendi boyutuna göre bir
heykelini yapar mısınız?
Aslında ailemdeki muhteşem kadınları; annem, anneannem,
Şükran, Aysel, Neşe ve Bircan’ı tanrıça formunda çamura aktararak
başladım. Ama ben şekilden öte, olay veya kişilerin gönlümde

bıraktıkları his ile ilgilendim ve heykelimde bunu yansıtmaya
çalıştım.

Sizce insan nedir?

İnsan, varoluşsal bir hammaddedir. Varoluşa, bütüne, doğaya ve
hayvana saygı duyabilen ayrıca kendinden güçsüzü koruyabilendir.
Her bir zerreyi bütünün bilinciyle, yaratıcı enerjinin bir zerresi
olduğunu bilerek, saygıyla sevebilendir. Gerçek insan, bedenlerimizi
hoşgörü, sabır, iyi niyetle şekillendiren, kabulle çoğaltan, sevgiyle
birleştiren ve en içteki o eşsiz hak enerjisini hissedebilendir.

Mutlu musunuz?

Bu âlemdeki her nefesin ve her anın bize hediye olduğunu
düşünüyorum. Hayat, insana çok farklı dengeler ve zor dönemler
sunsa da bu eşsiz kainatlar nizamı içinde bir zerre olduğum için ve
çabamı olumlu yönde kullanabilmeyi seçtiğim için mutluyum. 

haber

TEGV’in Eğitim
Seferberliği
SAİT TOSYALI

CAN DİNÇER

LEVENT ALATLI

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV), Arçelik ve Beko yetkili
satıcıları ile uzaktan eğitime erişimi
kısıtlı öğrenciler için bir bağış
kampanyası başlatıyor.
TEGV, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat
eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik
ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek
“Yeni Dünya Projesi”ne imza attı. Kampanya kapsamında
köy okullarında okuyan çocuklara uzaktan eğitime
erişmeleri için sağlanacak tabletler sayesinde öğrenciler
hem müfredat içerikleri hem de TEGV’in sunduğu okul
destek programları ile dijital eğitimle buluşabilecek. 

BMW Golf
Cup Türkiye
BMW Türkiye distribütörü
Borusan Otomotiv’in ev
sahipliğinde gerçekleştirilen
dünyanın en büyük amatör
golf turnuvası BMW Golf
Cup’ın Türkiye Elemeleri’nin
kazananları belli oldu.
Silivri’deki Marmara Golf Sahası’nda düzenlenen
elemelerde; Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar
kategorilerinin birincileri Mustafa Özdemir, Murat
Keklik ve Müheyya Dinç 2021 Aralık ayında Dubai’
de gerçekleştirilecek olan BMW Golf Cup Dünya
Finali’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. 
HAMİT ALTINTOP, YUSUF KALAYCI, İHSAN KIZILKAYA, CÜNEYT KESKİN

152 magdergi.com.tr

röportaj

Recep Usta
Geleceğin Başarılı Yıldızı
Gösterdiği performansla parlak bir geleceğin sinyallerini veren
Șahsiyet dizisinin Deva’sı Recep Usta ile kariyer planları ve
hayalleri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

O

yuncu olarak genç yaşınızda dikkatleri
üzerinizde toplamayı başardınız. Peki
öncesinde sizi bugünlere getiren yaşamınızı
sizden dinleyebilir miyiz?

İşçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin yetiştirdiği
altı haneli bir ailede doğdum. Evin dördüncü, sonuncu
çocuğuyum. Yaşamımızdaki her şeyin ne kadar değerli
olduğunu bilerek büyüdüm. Çocukluğumu, mahalle kültürünü
yaşayarak geçirdim. Çok insan tanıdım, çok hikaye topladım ve
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yaşadığım her şey için binlerce kez şükür ediyorum.

Aldığınız oyunculuk eğitiminden bahsedebilir
misiniz?

On altı yaşımdan beri oyunculuğa bakış açımda profesyonel olarak
ilerliyorum. İlk adımlarımı metot görerek attım. Üç sezona yakın
tiyatrolarda sahne aldım. Birçok yöntemle tanıştım ve hala hepsini
tanımaya, deneyimlemeye çalışıyorum. Dünyayı sınırsız öğretilerle
dolu bir okul olarak görüyorum. Nefes aldığım, tanıdığım,

gördüğüm, hissettiğim her şeyin bana çok şey kattığına inanarak
devam ediyorum yoluma.

İlk projeniz “Şahsiyet” büyük ses getirdi. Şahsiyet’te
yer almak sizin için fırsat mı, kader mi, yoksa kendi
çizdiğiniz gelecekte bir basamak mıydı?

Şahsiyetten öncesini sadece ben bildiğim için “şanstı” deyip geçmek
çok basit gelebilir. Ben sisteme çok inanıyor ve güveniyorum.
Kaderimin sorumluluğunu alarak çıktığım bu uzun maratonda,
“Şahsiyet” dizisi bana gelen en büyük lütufdu, diyebilirim.

Deva karakteriyle uzlaşmakta zorluk yaşadınız
mı? Karakterinizle örtüşen yanlarınız da olduğunu
düşünüyor musunuz?

Dünyadaki bütün karakterler gibi Deva’nın da hikayesi derin ve
sürükleyiciydi. Deva’yı her haliyle kabul ettim ve ona izin verdim.
O da bana o olmam için izin verdi. Bu yüzden hiç zorluk yaşamadık.
Umarım bizi izleyenlere güzel şeyler yansıtmışızdır...

Haluk Bilginer, Hümeyra ve Müjde Ar başta olmak
üzere harika bir ekiple bir arada çalışma imkanı
buldunuz. Bu ekip ve onların size kattıkları hakkında
neler söylemek istersiniz?

Saydığınız bu isimlerle aynı listede var olmak benim hayatım
boyunca duyduğum, duyacağım bir gurur olacak. Onlarla tanışmak,
aynı sahneyi paylaşmak çok keyifliydi. Hepsi çok şahane çok güzel
insanlar. Onları tanıdığım için çok mutluyum.

Bir proje size ilk kez sunulduğunda sizi o projede
iten ya da çeken ne oluyor? Dizi mi, yoksa sinema
oyunculuğunu mu daha cazip buluyorsunuz?

Oyunculuğu dizi, sinema olarak ayırmıyorum. Her alanda büyük bir
saygı ile işimi layığıyla yapmak için çabalıyorum. Projenin heyecan

uyandırması için tabii ki senaryosunun, hikayesinin cezbetmesi
gerekiyor. Okuduktan sonra inanılarak yapılan her işin sonucunun
da çok iyi olduğuna inanıyorum.

Ülkemizde yetişen oyuncuların dünya sinemasındaki
şansını nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda sizi
de yurt dışındaki yapımlarda görebilir miyiz?
Ben ülkemizdeki oyuncuları çok başarılı buluyorum. Bazen
o kadar zor şartlar altında o kadar güzel işler çıkartıyorlar ki,
bence dünyanın başka ülkelerinde bunu yapabilen oyuncu sayısı
ülkemizdekinden çok daha azdır. Dünya sinemasına çıkabilmeyi
hepimiz hakediyoruz. Dilimi iyice geliştirdikten sonra, en yakın
zamanda, o aksiyonlu serüvene dahil olmayı ben de çok istiyorum.

Oyunculuk dışında Recep Usta neler yapmaktan
hoşlanır? İlgi alanlarınız ve hobileriniz neler?

At binmeyi, ok atmayı, koşmayı, kendimce yazmayı, çizmeyi,
okumayı, izlemeyi seviyorum. İmkanım oldukça doğa ile iç içe olmak
gerçekten her anlamda inanılmaz ilham veriyor.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl tarif
ederdiniz?
Azimli, inançlı, sabırlı…

Kariyerinizde kendinizi görmek istediğiniz nokta ve
başınıza gelmesini istemediğiniz şey nedir?

Gerçekten çalışarak, hep daha çok çalışarak bu işin en iyilerinden
olabilmeyi isterim. Bu dediğimi yapamadan dünyadaki görevimin
sona ermesi ise başıma gelmesini en çok istemeyeceğim şey olurdu.

Son olarak bir cümleyle başarıyı tanımlamanızı
istesek...
Öğretilerle dolu uzun ve keyifli bir yol. 

röportaj

Yeni Sezonun Başarılı Yeteneği
Güçlü ekibi ve farklı konusu ile dikkatleri çeken Menajerimi Ara dizisinin Jülide’si,
Nazlı Senem Ünal ile keyifli bir röportaj gerçekleștirdik. Gerek oyunculuğu gerek
güzelliği ile izleyenlerin dikkatini çeken Nazlı Senem Ünal, kendisine dair merak
edilenleri MAG okurları ile paylaștı.
RÖPORTAJ: DİLARA YURTSEVEN FOTOĞRAFLAR: ECE OĞULTÜRK
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S

izi, “Üzgünüm Leyla” tiyatrosu ile tanıdık. Nasıl
başladı oyunculuk serüveniniz?

Oyunculuk serüvenim, abim sayesinde başladı. Lisede
okurken abim üniversitenin tiyatro kulübündeydi. Onun
oyunlarını izledikçe ben de oyunculuğa heves etmeye
başladım ve tiyatro kursuna yazıldım. Sonrasında da
konservatuvar sınavlarına hazırlanmaya karar verdim.
Konservatuvar eğitimimi tamamladıktan sonra oyunculuğa bir süre ara
verdim. Maltepe Üniversitesi’nde Reklamcılık okudum ve İngiltere’ye
gittim. Dönünce de reklamcılık ile ilgili bir firmada çalışmaya başladım
ama oyunculuk hep içimde kaldı. Tekrar başlamak istedim ama çok
uzun süre ara verdiğim için nereden başlayacağımı bilemiyordum.
İlerde pişman olmamak adına tekrar denemeye karar verdim, işi
bıraktım ve şansıma karşıma BKM’nin, “BKM yeni çıraklarını arıyor”
ilanı çıktı. Auditiona girdim, kazandım ve sonrasında öğrendim ki
aslında yapılan audition, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” projesi içinmiş.
Projede bir sezon yer aldıktan sonra bırakma kararı aldım. Ayrıldığım
dönemden hemen sonra pandemi süreci başladı. Herkes gibi benim
de endişe duyduğum bir dönem oldu. Ancak hemen sonrasında
menajerimle yaptığım görüşmeler neticelendi ve “Menajerimi Ara”
projesi ile ekrana gelmeye başladım.

Aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar’da
yaptığınız skeçler ile evlerimize konuk oldunuz. Nasıldı o
ailenin bir parçası olmak?
BKM, çok büyük bir çatı. Yılmaz Erdoğan’ın ekibinde olmak ve onunla
çalışma fırsatı bulmak benim için paha biçilemez bir tecrübeydi. Ekip
olarak günün her saati, hep beraber bir şeyler üretiyorduk. Yediğimiz
içtiğimiz ayrı gitmiyordu diyebilirim. Bu nedenle çok kısa sürede çok
güçlü bağlar kurabildik. “Yazan kendi kaderini yazar.” der Yılmaz Hoca.
Çok Güzel Hareketler serüveninin bana öğrettiği, kattığı en kıymetli şey;
yazmak, üretmek ve üretebilmek oldu. BKM’nin ve Yılmaz Erdoğan’ın
yeri ben de hep ayrı. Çok Güzel Hareketler Bunlar, çoğumuzun ilk
işiydi, dolayısıyla sevdiğim insanlarla ilkleri yaşamak, aynı heyecanları
paylaşmak ve beraber yükselmek benim için büyük bir tecrübe oldu,
iyi- kötü bir sürü unutulmayacak anı yaşattı. Daha ne olsun?

Çoğunlukla evde olduğumuz bir süreci geride bıraktık?
Bu süreç size neler kattı?

Hepimiz için hala devam eden zorlu bir süreç. Ha bitti ha bitecek
derken kaç ayı geride bıraktık. Sabretmeyi öğrendik bir kere. Elimizde
olanların değerini bir kez daha anlamış olduk. Ne boş şeyler için can
sıkıyormuşuz meğer. Sağlık, en önemli şeymiş gerçekten. Özgürce
gezebilmek, arkadaşlarımızla dışarda buluşup kuru bir sohbet
edebilmek, sevdiklerimize sarılabilmek ne kadar basit görünen ama ne
kadar kıymetli şeylermiş. Bu süreç bana, zaten farkında olduğum şeyleri
altını çize çize tekrar hatırlattı.

Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinde Jülide
rolü ile ekranlardasınız. Nasıl gidiyor çekimler?

Çekimler çok keyifli gidiyor. Menajerimi Ara, ilk dizi tecrübem. O
yüzden benim için ayrı bir önemi var. İlk işimde böyle bir ekiple, bu
kadar tecrübeli ve yeteneğine hayran olduğum insanlarla çalışma fırsatı
bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yönetmenimiz Ali
Bilgin, çok tatlı bir yönetmen. Çalışmalara başlamadan önce ilk dizi
projem olduğu için epey heyecanlı ve stresliydim ama Ali Hoca, ikinci
yönetmenimiz Elif Turgay ve yardımcı yönetmenimiz Mehmet Can
Bindal sayesinde stres, endişe, korku gibi yıpratıcı duygular bir anda
uçtu gitti.
Jülide’ye gelirsek, çok seviyorum Jülide’yi. O benim ilk göz ağrım, nasıl
sevmeyeyim. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neyi neden yaptığını

İșini layıkıyla yapan, hep saygı ve
sevgiyle anılan bașarılı bir oyuncu
olmak istiyorum.

o kadar iyi anlıyorum ki. Başarılı bir oyuncu olmak isteyen,
hırslı, tutkulu, içi içine sığmayan, istediği yolda emin adımlarla
ilerleyen güçlü bir kadın Jülide. Ben onu çok sevdim, umarım
seyirci de sever.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl
anlatırdınız?

İkizler burcuyum ve burcumun da bana verdiği yetkiye
dayanarak bu üç kelime için ilk önce “kararsızlık” diyebilirim.
Onun dışında çok insancılım. Koşulsuz şartsız, ön yargısız
severim insanları. Sonra hayal kırıklığı da yaşıyorum tabi orası
ayrı ama sevmeye devam. Bunların dışında kendime karşı da
bir o kadar acımasızımdır. Çok eleştiririm kendimi. Biraz fazla
yükleniyorum kendime ama benim de savaşım kendimle.

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle işini layıkıyla yapan, hep saygı ve sevgiyle anılan
başarılı bir oyuncu olmak istiyorum. Bunun dışında
bir film senaryosu yazmayı çok istiyorum. Umarım da
gerçekleştirebilirim. Kendi yazdığım bir projede, kendi yazdığım
bir karaktere can vermeyi çok isterim.

Aşk mı sevgi mi desek?

Kesinlikle sevgi. Aşk, bana göre geçici bir heyecan, tutkuyla eş
değer. Sevgi ise çok güçlü bir duygu. İkisi asla kıyaslanamaz.
Ne demişler, aşk biter ama sevgi sonsuza kadar devam eder. Bir
insana duyulan aşktan bahsetmiyorum sadece. Ben mesela,
mesleğime aşık değilim, mesleğimi çok seviyorum.

İleride bir gün benzerlerinin içerisinde yer
almak istediğiniz, başarılı bulduğunuz projeler
hangileridir?

Ülkemizde daha önce hiç denenmemiş bir projede olmayı çok
isterdim. Çocukluğumdan beri Marvel hayranıyım. Yarattığı her
karakteri çok severim. Bir süper kahramana can vermeyi çok
isterdim.

Peki bu hangi süper kahraman olurdu?

Eğer soru bir filmde oynamak istediğim bir süper kahraman
olsaydı cevabım kesinlikle Wonder Woman olurdu ama gerçek
hayatta süper kahraman olmak istemezdim sanırım. O denli
bir güçle nasıl baş edeceğimi bilemezdim muhtemelen. İkizler
burcu olarak her şeyi elime yüzüme bulaştırabilirdim ama başka
şansım yoksa yine Wonder Woman’ı seçiyorum. 
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Kariyerin Altın Basamaklarında
Yükselme Yolları
Yoğun bir rekabetin yașandığı iș hayatında bir adım önde ve bașarılı olabilmek
herkesin hedefidir. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı hayal eden
her insanın yapması ve dikkat etmesi gereken önerilere ihtiyacı vardır.
İște, kariyer yolculuğunuzda size ıșık tutacak tavsiyeler…

P

rofesyonel olun siz terzisiniz; işiniz elbise dikmek,
kumaşı sevmek zorunda değilsiniz.
▪ Aristoteles’e göre eleştiriden kurtulmanın sadece bir
yolu vardır: “Hiçbir şey yapma, hiçbir şey söyleme ve
hiçbir şey olma.”
▪ İnsanı iş yaşamında korkuya sürükleyen üç korku kategorisi
vardır: Başarısızlık korkusu, yetersizlik korkusu, başkalarını hayal
kırıklığına uğratma korkusu. Korkularını yen, başarı senin olsun.
▪ İş hayatında başarıyla ilgili iyi tavsiyeler daima evrenseldir.
▪ İşinizde tutkunuz olsun. İşiniz, sizin için anlamlıysa, iş hayatınız
eğlenceye dönüşür. Eğlenerek çalışan daima daha iyi yerlere ulaşır.
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▪ İşin kendisiyle ilgili tutkunuz olmasa bile, onu yapma nedeninizle
ilgili tutkunuz olsun. Belki yaptığınız işi belki işyerinizi
sevmiyorsunuzdur, ama kazandığınız para ve işinizin size sağladığı
menfaatler aileniz için gereklidir. Ailenizin mutluluğunu düşünerek
doğru olanı yapmakla ilgili tutkunuz olsun.
▪ Bazı şeylerin değişmesi gerekiyorsa, öncelikle değişime liderlik
yapan siz olun. İşiniz sizi mutlu etmiyor olabilir, en azından bu
durumdan kurtulmanızı sağlayacak yetenekler için çalışın,
farklı branşlarda kendinizi geliştirin. İşinizdeki problemi çözüme
ulaştıran siz olun.
▪ Ağaç yaşken eğilir ve ne kadar erken başlarsanız o kadar çok yol

alırsınız.
▪ Bozuk değilse tamir etmeyin, iyileştirin.
▪ Öğrenilmesi zor olan şey, ne zaman devam edileceğini ve ne
zaman bırakılacağını bilmektir. Bunu size kimse söylemez. Bir
noktada karar vermek zorunda kalacak olan sizsiniz.
▪ Akılsızlığın tanımı, aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemektir.
Sonuç olumlu değilse, bir şeylerin değişmesi zamanı gelmiş
demektir.
▪ Kimse tek başına başaramaz. Takım içinde olmaktan gurur
duyun ve iyi bir takım üyesi olun.
▪ Yardıma ihtiyacınız varsa yardım isteyin, ihtiyacının
olmadığını düşünüyorsan kanıtla.
▪ Hayatınızda daima pozitif insanlar olursa, pozitif sonuçlar
alırsınız.
▪ Renkleri kabul edin. Güçlü yönleri parlatmanın en kolay yolu,
farklı yetenekleri bir arada başarıyla çalıştırmaktır.
▪ Kimseye her konuda yapılması gerekeni söylemeyin ve
kimsenin size her konuda yapılması gerekeni söylemesine izin
vermeyin.
▪ En iyisi olduğunuzu her düşündüğünüzde sizden daha iyiler
her zaman olacaktır, kabullenmeyi bilin.
▪ İşte ne kadar sivrilirseniz sivrilin, kimseden daha fazla değerli
olamazsınız. Kimse de sizden daha fazla değerli olamaz.
▪ Yeteneklerinizi iyi olduğunuz konularda geliştirirseniz daha
mutlu olur ve başarıya yaklaşırsınız.
▪ Deneyimlemek ve istikrarlı tekrar, yeni bir yetenek
geliştirmenin en iyi yoludur. Gelişim sabır ister sabırdan
ayrılmayın.
▪ Yeni şeyler öğrenmek sizi dinç tutar, öğrenmekten yorulmayın.
▪ Hata yapma hakkınızı kullanın, hata yapmaktan korkmayın.
▪ İşe başlarken her istediğiniz hemen olmayacaktır, acele etmeyin.
▪ Kaynak eksikliği mazeret değil, kılık değiştirmiş bir lütuftur.
Yaratıcı olun.
▪ Sürekli yaptığınız şeyleri, yeni yöntemlerle yapmayı becermek
başarılı olmaya yol açar.
▪ Aldığınız risk kadar başarılı olacaksınız. Ancak mantıklı ve
gerçekçi riskler almayı unutmayın.
▪ “Evet” dediğiniz kadar “hayır” demeyi de becermelisiniz.
Hayır’da “hayır” vardır.
▪ Olumsuz geri dönüşleri kendinizi geliştirme aracı olarak
kullanın, alıngan davranmayın.
▪ Eleştirirken iş hakkında konuşun, kişi hakkında değil.
▪ Büyük düşünün. Büyük hayal edin.
▪ Büyük düşünürseniz “evet” ten çok “hayır” duyarsınız. Kararı
onlar değil, siz vereceksiniz.
▪ Başarı için sadece bir sır varsa o da şudur: Planlarınızı diğer
insanlarla paylaşın ve gelişmeler hakkında onlarla iletişim içinde
olun.
▪ Network’unuz sizin hazinenizdir, geliştirin. Çok insanla tanışın
ancak fayda sağlayacak kadarıyla irtibatta kalın.
▪ Çalışanların, gelişimine ayrılan zaman ve para hiçbir
teknolojiden değerli olamaz.
▪ Bugün zirvedeyken yarın olmayabilirsiniz buna hazırlıklı
olmalısınız. Başarısızlık, kötü bir şey değildir. Sürecin bir
parçasıdır.
▪ Ne kadar hazırlıklıysan o kadar az zarar göreceksin ve yaşadığın
olumsuzluklara karşı o kadar dirençli olacak ve yöneteceksin.
▪ Saygılı, ama kararlılıkla insanlara “hayır” demeyi öğrenin.
▪ Karşınızdaki insan ne kadar zengin, ünlü ve başarılı olursa
olsun; onun da sizin gibi hayalleri, rüyaları ve korkuları olan bir
insan olduğunu unutmayın.
▪ İstediğinizi almak, mutlu olacağınız anlamına gelmez.

İșinizde tutkunuz olsun.
İșiniz, sizin için anlamlıysa,
iș hayatınız eğlenceye
dönüșür.

Mutluluk, sahip olunanla tatmin olma sanatıdır.
▪ Zor insanlarla çalışmaktan kaçma şansınız yok bunu
kabullenmelisiniz. Saygılı olur, işinizi iyi yaparsanız, o zaman zor
davranışlar teslim olmak zorunda kalır.
▪ Olmadığı zamanı bilmek ve bırakma erdemini göstermek
gerekir. Bunun için yeni işler ve kariyer planları için daima B ve C
planlarınız olsun.
▪ Ne istediğinize odaklanın, ne istemediğinize değil. 

röportaj

“Assolist”
Benliğimi Anlatıyor
Yeșilçam Sineması’na esin kaynağı olan ve hepimizin ezbere bildiği șarkıları,
Türk Sanat Müziği severleriyle bulușturan opera sanatçısı Efruze ile
operayı, Türk sanat müziğine olan müzikal yolculuğunu ve
on bir șarkıdan olușan yeni albümü “Assolist’i” konuștuk.
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A

ssolist sizin için ne demek? Albüm adı aynı
zamanda iddianızın bir göstergesi mi?
Siz kimleri assolist olarak görüyorsunuz?

“Assolist”, kelime anlamı olarak benim tüm benliğimi
ve tüm geçmişimi anlatan bir kelime. Konservatuarda,
opera kökenli olduğum için okul yıllarımda ve mezun
olduktan sonra birçok operada, müzikalde başroller
oynadım. Operada, başrol oynayan sopranolara, “primadonna” denir.
Ben bu kavramı, assolist kelimesi ile çok benzetiyorum. Çünkü assolist
de kelime anlamı olarak birinci solist demek. Yapı olarak kendi
sınırlarımı zorlamayı severim. Sanatçı olmanın bunu gerektirdiğini
düşünüyorum.
Eskiden assolist çok değer verilen bir kavrammış. Eski şaşalı gazino
gecelerine şahit olamasam da, Türk Sanat Müziği’ne duyulan saygı,
dinlediğim tüm hikâyelerde vardı. Büyüklerimin anlattığı hikâyelerde
hep Zeki Müren, Emel Sayın, Müzeyyen Senar vardı. Onlar, hala en
beğendiğim ve örnek aldığım assolistlerdir.

Genelde Türk Sanat Müziği söyleyenler albümlerinde
pop müziği tercih ediyor. Fakat siz, Klasik Batı Müziği
eğitimi almanıza rağmen Klasik Türk Sanat Müziği
albümü çıkardınız. Bu kararı vermenizdeki temel etken
neydi?

Günümüz Türk Pop Müziği’nde, rahmetli Onno Tunç zamanlarındaki
gibi aranjeler, sözler ve melodik zenginlikler olsaydı belki pop müzik
söylemek isterdim. Ama günümüz pop müziğinin, hızlı tüketime
hizmet etmesinden dolayı üretimin de hızlı olması sentetik bir müziğin
ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da benim ruhuma hiç hitap etmiyor.
Türk Sanat Müziği’ndeki, beste ve güfte derinliği beni bu müziğe,
hayran bırakan ve icracısı olma isteği uyandıran en büyük unsurdur.
Umarım bu albümle benden sonra geleceklere yol açmış olurum.

Siz Assolist’i yayınladıktan sonra hem opera hem de
Türk Sanat Müziği camiasından nasıl tepkiler aldınız?
Albüm çıktığından beri hep olumlu yorumlar alıyorum ve bu beni
çok mutlu ediyor. Bu süreçte, kıymetli hocam TRT Sanatçısı Münip
Utandı’nın, bende çok emeği oldu. Özellikle, albümün hazırlık
çalışmalarında, “Bu albümle Türk Sanat Müziği nasıl söylenir
göstereceksin” derdi.

Türk Sanat Müziği’ni ağdalı yorumlayan ve bunu
dinlemeye alışkın bir kitle de var. Sizin albümdeki
yorumunuz çok sade ve su gibi. Bu bilinçli bir tercih mi?
Türk Sanat Müziği’nin, son otuz senede arabesk müziğin etkisiyle çok
değiştiğini ve özünü yitirdiğini düşünüyorum. Türkiye‘de arabesk
müziğin zirvede olduğu senelerde, Türk Sanat Müziği icracılarının bu
müzik türünden çok etkilendiğini ve iki türün birbirine çok karıştığını
söyleyebilirim. Oysaki ikisi de çok ayrı zenginliklere ve estetiğe
sahipken, ikisinin harmanlandığını bugünkü Türk Sanat Müziği
icralarının çoğunda görüyoruz. Büyüklerimizin dinlediği tertemiz,
sade ve estetik dolu yorumlar, şimdi yerini ağdalı notalarla karışan
yorumlara bıraktı. Ben, “Assolist” ile dinleyicilerime sade ve tertemiz
bir yorum sunmaya çalıştım.

Kariyerinizde bazı projelerde oyuncu olarak da yer
aldınız. Bundan sonra, sizi oyuncu olarak da izleyecek
miyiz?

Birçok dizide rol aldım. En son, TRT’de “Çırağan Baskını” adlı başarılı
bir dönem dizisinde oynadım. Yine bir dönem dizisi gelirse hayır
demem çünkü çok keyifli ve yaşamadığınız bir zamanda yolculuk
ediyormuş hissi veriyor.

Kültür-sanat sektörü, pandemi etkisiyle zor bir
dönemden geçiyor. Sizce bundan sonraki süreçte
müziği ne gibi değişimler bekliyor?
Pandemi süreci, tüm insanlık ve benim için büyük bir
sınav oluyor. Bu sınavda belki büyük kayıplar vereceğiz
ama doğru dersleri alabilirsek insanlığın olumlu yönde
evrileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte
hepimizin evde geçirdiği günleri sahnelerde ve konserlerde
geçirmeyi diliyorum. Tabi ki her şey eskisi gibi olmayacak
ama bu dönemde de gerçekten üretenler ve çalışanlar ayakta
kalabilecek.

“Assolist’in” ardından düşündüğünüz yeni
projeler neler? Sizden nasıl bir repertuvar
dinleyeceğiz?

“Assolist”, zamanı ve modası olmayan klasik bir albüm. O
yüzden senelerce dinleneceğini düşünüyorum. Bundan
sonraki projem yine aynı türde ama farkı bir sunum olabilir,
sürpriz olsun. 
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NATURAL PARK MIGLIARINO SAN ROSSORE

Ciao Bella Pisa
Ekim ayı geldi, bu ne Pisa’sı demeyin. Pandemi dolayısıyla hayatımızla ilgili pek çok
belirsizlik devam ederken, gezmek tozmak kimin aklına gelir ki?
Evet, gelmez, gelemez, haklısınız. Șu dönemde en son yapacağımız șey,
sanırım bir yurtdıșı gezi programı olsa gerek.
FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

T

üm dünyada, başta turizm sektörü olmak üzere
çoğu sektör can çekişirken, ekonomik krizler
almış başını giderken, yangınlar, toz fırtınaları,
doğal afetler arka arkaya sıralanırken, siyasi
gerginlikler, çatışmalar, kadın cinayetleri derken,
2020 ‘’felaketler yılı’’ olmaya doğru tam gaz gidiyor.
Astrologlar ‘’köklü ve kalıcı değişimin yılı’’ olarak biraz daha
pozitif bir dille lanse etmeye çalışsalar da; art arda yükselen covıd
vaka sayıları, dolup taşan hastaneler, yorgunluktan dermanı
kalmayan sağlık personellerimiz ile 2020 tüm dünyayı sallayan
ve hafızalarımıza kazınacak bir yıl olarak, tarihe geçecek. Bu
belirsizlik, stres, kaygı ve korkular almış başını giderken kim
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gezme peşinde olabilir ki? Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz.
Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bu durum geçecek. İlla
ki bitecek ve eski normale döneceğiz. Güzel ve aydınlık günler
geri gelecek. Evet bu küçücük virüs karşısında aciz ve çaresiziz
ama umutlarımız kadar da güçlüyüz. Peşinden gideceğimiz
hayallerimiz kadar yaşam doluyuz. Bu işin içinde hep beraberiz.
Lütfen, güçlü olmaya çalışalım ve umudumuzu kaybetmeyelim.
Geleceğe, yeniye ve iyiliğe odaklanalım. İnsanı ayakta tutan şey
umutlarımız ve hayallerimiz.
Biraz sizi bu ortamdan koparıp, hayallere daldırabilirsem ne mutlu
bana. Hayal deyince aklıma, İtalya kadar hayalleri süsleyen başka

bir ülke gelmiyor. Hiç görmemiş olanların rüyası, görenlerin ise tekrar
tekrar gitmekten asla bıkmayacakları; sanatla, güzellikle, lezzetle ve
yaşam enerjisiyle yoğurulmuş bu topraklar her zaman bizi kendisine
çekiyor.
Pandeminin hayatımıza girdiği ilk dönemde, en ağır darbeyi alan
İtalya’da ki halk, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen birbirine tutundu.
En karanlık günlerinde bile, en renkli, pozitif ve seyrettikçe içimizi
ısıtan, balkonda şarkı söyleyen ve dans eden güzel insanları orada
görmedik mi? “İtalya can çekişiyor” denilirken, yepyeni bir ruhla ayağa
kalkmadı mı? Birbirlerine kenetlenerek öyle bir mücadele verdiler
ki, kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Bu ay turizm açısından,
küllerinden yeniden doğmasını beklediğim İtalya’nın, en popüler
yerlerinden birine götürüyorum sizi, Pisa’ya!
Toskana bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Pisa, 1987’den
beri Unesco Dünya Mirası Listesi’nde bulunmaktadır. Her gün biraz
daha eğilen Pisa Kulesi, pek tabii ki buranın en ünlü yapısı. Şehir, bu
kuleyle özdeşleştiğinden dolayı, öncelikle Pisa Kulesi ile ilgili biraz
genel bilgi vermek istiyorum. Yapımına 1173 yılında başlanan kulenin
inşaatı, savaşlar ve borçlar yüzünden pek çok kez durmuş ve sonunda
1399 yılında bitirilmiş. Bu duraklamaların enteresan bir şekilde iyi
bir sonucu olmuş. Pisa Kulesi, yumuşak bir zemine yapıldığı için,
zaman içinde devrilecekken, duraklamalar, toprağın kulenin altında
sıkışıp sertleşmesine yol açmış, dolayısıyla bu güne kadar eğikte olsa,
ayakta kalmasını sağlamış. Halen de yıkılmaması için çalışmalar
sürdürülmekte olan kulenin yüksekliği, inşaat ilk bittiğinde, altmış
metre iken, günümüze gelene kadar elli altı metreye kadar düşmüş.
Aslında Pisa Kulesi, burada bulunan tek yapı değil. Mucizeler Meydanı
(Piazza dei Miracoli) adı verilen meydan, Pisa Katedrali (Il Duomo), St.
John Vaftizhanesi ve Anıtsal Mezarlık’tan (Camposanto Monumentale)
oluşan büyük bir katedral kompleksinin içinde bulunuyor. Aynı Pisa
Kulesi gibi, saydığım diğer ihtişamlı yapılar da zeminin elverişsizliği
yüzünden batmakta. Bu meydan küçük bir liman kenti iken, giderek
zenginleşip, askeri gücü arttıkça Venedik ve Cenova’ya güç gösterisi
olarak yapılmasına karar verilmiş. Ortaçağ mimarisinde Romanesk
stilde inşa edilen bu yapıların, hepsi ayrı ayrı etkileyici. St. John
Vaftizhanesi, çevresi yüz yedi metre, yüksekliği elli dört metre olan bu
görkemli yapı, İtalya’nın en büyük vaftizhanesi. Galileo Galilei’nin de
vaftiz edildiği bu muhteşem yapıya adımımızı attığımız anda, kubbenin
içinin benzersiz mimarisiyle büyülendik. İstisnai bir akustiğe sahip
olan bu yapıda ara ara akustik ses dinletisi yapılıyor. (Şansımıza bu
dinletiye denk geldik.) Kapılar kapatılıyor, bir görevli kubbenin tam
altındaki platforma çıkıp çeşitli notalar söylüyor. Böylesine muhteşem
bir yapı içinde yankısı katlanarak yayılan ses, bizi bambaşka dünyalara
götürüyor...
Meydanın ortasındaki en büyük yapı olan Pisa Katedrali’ne mutlaka
girin. Yapımına 1063 yılında mimar Buscheto tarafından başlanan
bu katedral, İtalya’nın en önemli mimari eserlerinden biri. İtalyan
sanatının bir hazinesi olarak kabul edilen bu yapı, Toskana bölgesine
özel gri-beyaz çizgili sütunları, altın yapraklarla süslü ahşap tavanı, göz
kamaştırıcı gotik heykelleriyle tam bir görsel ziyafet! Ana koridorun
ortasındaki kubbenin içindeki Meryem Ana’nın göğe yükselişini tasvir
eden fresk, altında durup kafanızı yukarı kaldırıp biraz seyrettiğinizde,
adeta sizi de göğe doğru çekiyor. 17. Yüzyılın ortalarında Riminaldi
kardeşler tarafından yapılan bu fresk, katedralin her noktasından ayrı
etkileyicilikte görünüyor.
Diğer yapılar kadar etkileyici görünmese de Camposanto’yu da
görmenizi öneririm. (Anıtsal Mezarlık) Huzurlu bir iç avluya sahip bu
yapı, Pisa Meydanı’nın kalabalıklarından kaçıp bir mola vermek için
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ipek’in objektifinden

ideal. Buradaki Buffalmacco’ya ait ‘’Last Judgement’’(Son Yargı)
adlı fresk, insanın hafızasından silinmeyecek türde bir eser,
ama iyi anlamda değil. Cehennemin tasvir edildiği bu freskte,
günahkârların zebaniler tarafından çok korkunç işkencelerle
cezalandırılışı resmedilmiş. Ortadaki büyük şeytan figürü,
insanları diri diri yerken, alttan da kopmuş parçaları çıkıyor.
Böylesine dehşet verici bir freskin önünde donup kalmışken,
dikkatimi sade bir mezar çekiyor. İtalyan fizikçi Ottaviano
Mossotti’ye ait olduğunu öğrendiğim bu anıt mezarın üzerine
yan yatmış olarak duran kadın heykeli, inanılmaz güzelliği ve
sakinliğiyle insanı adeta büyülüyor. Giovanni Dupre tarafından
yapılmış bu heykel, astronominin ilham perisi Urania’nın
heykeliymiş. İki yana ayrılmış saçlarının ortasındaki yıldızdan
anlamalıydım aslında. Dakikalarca gözlerimi alamadan
hayranlıkla bu heykeli seyrettim.
Yine orada en çok etkilendiğim eserlerden biri, Pisa Kulesi’nin
tam arkasında çimlere yan yatmış şekilde duran Igor Mitoraj’a ait
“Düşmüş Melek” (Fallen Angel-Angelo Caduto) isimli dev bronz,
post-modern heykel oldu.
Romanın kuruluş efsanesini simgeleyen Romulus ve Remus
kardeşlerin dişi bir kurt tarafından emzirildiği heykeli de, yine bu
meydanda görebilirsiniz.
Tabii ki bu meydanı, Pisa Kulesi’nin en vazgeçilmez aktivitesini
yapmadan terk etmek yok! Kuleyi itiyormuş, tutuyormuş, kuleye
dayanıyormuş, sarılıyormuş, kuleyi taşıyormuş gibi fotoğraf
kareleri yakalamak amacıyla, yaratıcılığın tavan yaptığı her tür
maymunluğu bu meydanda görmek mümkün. Tabii ki biz de bu
maymunlar aleminin bir parçası oluveriyoruz!
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ST. JOHN VAFTİZHANESİ

CAMPOSANTO MONUMENTALE

CAMPOSANTO MONUMENTALE/URANİA HEYKELİ

Pisa’da daha uzun zaman geçirecekler için önerilerim:
Gerek binası, gerekse sergilenen eserler açısından oldukça
etkileyici olan Katedral Müzesi ve Opera’yı (Museo dell’Opera
del Duomo) gezebilirsiniz.
Arno nehri kıyısı boyunca yürüyüş yapabilir, Keith Hering’e
ait ‘’Tuttomondo’’ isimli duvar resmini görmeye gidebilirsiniz.
Borgo Stretto’da alışveriş turuna çıkabilir, buradaki küçük
kafelerde keyif molası verebilirsiniz.
Ulusal Müze(Museo Nazionale) ve Sinopie Müzesi, Santa Maria
Della Spina ve Şövalyeler Meydanı (Palazzo dei Cavalieri) ise
burada görülebilecek diğer yerler.
Ama benim Pisa’da en unutamadığım yer kesinlikle
Migliarino Doğa Parkı oldu. Vahşi hayvanları, kumlu
sahilleri, nehirleri ve gölleriyle oldukça büyük bir alanı
kaplayan, yemyeşil dev ormanlardan oluşan bu masalsı
park, burada görebileceğiniz en özel yer. Hele de doğayı
seviyorsanız mutlaka uğrayın. Parkın bizim gittiğimiz
bölümü, Avrupa’daki en büyük çam ormanı olan San Rossore
idi. Buranın fotoğraflarını, bu yolculuğa çıkmadan önce
araştırma yaparken, ilk instagramda gördüğümüzde bayılıp
ama gerçek olabileceğine inanmayıp, fotoğrafların üzerinde
oynanmış olduğunu düşünmüştük. Ama Pisa’ya gelip de
kendi gözlerimizle görünce nefesimiz kesildi. Hiç bir fotoğraf
buranın güzelliğini anlatamaz bence.
Bir an önce tüm güzelliklere kavuşabilmek, sevdiklerimize
rahat rahat sarılabilmek umuduyla, sağlık ve sevgiyle kalın, 
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Astroloji Gündemi
Her ay olduğu gibi Ekim ayının da yeniay ve dolunay döngülerini, Retrolarını
ve ay içindeki gezegen açılarını inleyeceğiz. Bunun yanı sıra Ekim ayında
gerçekleșecek iki dolunay ve bir yeniayın burçlara etkilerini ele alacağım.

A

y boyunca “Bu evrenin bana vermek istediği tüm
bolluk ve bereketi, ayrım yapmaksızın kabul etmeye ve
almaya istekliyim ve kabul ediyorum. Ve onu bilinçle
ve sorumlu bir şekilde paylaşmak için elimden geleni
yapıyorum.” olumlamasını, Ganesha Mantra eşliğinde
yirmi bir kere tekrar etmenizi öneririm ve dileyenler
ayın Esmaül Hüsnası “Ya Vedudül Mukaddimul”
çalışmasını, olumlama öncesinde on beş dakika
boyunca yapabilirler.

Uyumlu açılarımız:

11Ekim, Jüpiter -Neptün sextil
19Ekim, Venüs – Jupiter üçgeni
24 Ekim, Venüs – Satürn üçeni
Uyumlu açıların meali; aşk, iş ve tüm hayallerin için adım atman
gereken, evren ve otoriteden desteklendiğin günler diyebiliriz.

Sert açılarımız:

Bu ay gerçekleşecek iki dolunay ve bir yeniayın tarihleri; 2 Ekim Koç
burcunda Dolunay, 16 Ekim Terazi burcunda Yeniay, 31 Ekim Boğa
burcunda Dolunay.

9 Ekim, Mars Plüton karesi var.
14 Ekim, Mars Güneş Karşıtlığı var.
18 Ekim, Güneş-Satürn karesi ve Venüs – Neptün karşıtlığı var.
19 Ekim, Mars-Jüpiter karesi var.
31 Ekim, Güneş Uranüs karşıtlığı var.
Sert açıların meali; Çok stresli geçecek bir aydayız. Ambargolar,
ülkelerin birbirleri ile geçinememe durumunun yanında, yangınlar
ve orta şiddet üstü yıkıcı depremler, yanardağlar ve ülkeler arası
kılıçların çekilmesi gündeme gelecek. Ayrıca ani sıcaklık düşüşü
ve fırtınalar gibi mevsimsel zorlanmalar mümkün. Liderler bol bol
çıkışlarıyla arenada olacak ve değişimler söz konusu. 13 Ekim’de,
Akrep burcunda yılın son Merkür Retro’su var.

Finansal analizlerimi her zamanki gibi haftalık yapıyorum. Ama
öncesinde, 25-26-28 Ekim tarihlerine dikkat çekmiş ve tüyoları
vermiştim.

Astroloji Yolculuğu Akademisinin düzenli takipçileri, bu konuyu
uzunca değerlendireceğimizi biliyor. Bu Retro, başka Retro. Çok
kalpleri karıştırır ve can yakar demedi demeyin.

Her ay olduğu gibi Ekim ayının da gezegen transitlerini, yeniaydolunay döngülerini, Retrolarını ve ay içindeki önemli gezegen
açılarını inceleyelim. Güneş’in, 23 Ekim’e kadar terazi burcunda
olacağını sonrasında Akrep burcuna geçeceğini hatırlatmak
isterim. Bu ay gündemimizde; “Maddesel konular ve para”, “Tutku ve
bağlanma”, “Güç savaşları ve Liderlik”olacak.
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O liman bu gemiye, ilkokul aşkınız da size geri gelir
desem…

Aşk demişken, aşk ve tutkunun gezegeni Venüs, 2 Ekim tarihine
kadar Aslan burcunda ve 2 Ekim’de Başak burcuna geçiyor. Güzel
haber 4 Ekim’de, Oğlak burcundaki Plüton’un Retro’su da bitiyor.
Akış hızlanıyor ve yepyeni gündemlerle, yılsonuna hızla ilerleyip,
yılbaşına hızlı girişler yapacağız. Mart 2021 sonrası kasvet kalkıyor.
2020’yi aramayacağınız olumlu bir yıl olacak diyebilirim.

Yükselen Burçlarınıza göre okuyunuz:
Yükselen Koç: Geçmişte yapamadığınız işleri toparlayacak

ve üretken olacağınız bir aydasınız. Genel olarak düzenleri yıkıp,
iş ortamınızda veya ev ortamınızda yeni bir düzen oluşturmanız
mümkün.
Yarım bıraktıklarınızı tamamlanma enerjisi sizinle olacak, o
yüzden rahatça adım atabilirsiniz. Yenilenme ve adım atma zamanı
anlamına geliyor. Mümkün olan ölçüde girişimlerde bulunacağınız,
öne çıkacağınız, kendiniz için yeni şeyler yapacağınız güzel ve
iyileşme yönünde adım atacağınız bir ay olacak. 16 Ekim 2020
tarihinde, Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşecek. Hayatınızda,
ortaklıklar ve ilişkiler alanında önemli yeni durumlar ortaya
çıkabilir ve gündeminizi olumlu- olumsuz değiştirebilir. 31 Ekim
2020 Boğa burcunda, Dolunay gerçekleşecek, mali konularda
hareket ederken daha sakin kalmaya özen göstermelisiniz Bunun
yanı sıra gelirlerinizi artırmak ve güçlendirmek adına neler
yapabileceğinizi planladığınız ve refahınızı artıracak yeniliklere
karar vereceğiniz, fırsatları sunuyor.

Yükselen Boğa: Genel olarak sizler için olumlu göstergelere
sahip olan, moral toplayacağınız bir ay içerisine adım atıyorsunuz.
Bu ay sizde gerçekleşecek dolunayın enerjisiyle, kendinizin farkına
varacaksınız. İletişim yoğunluğuyla, detaylara takılıp uzun
zamandır üstünde durmadığınız hatalarınızı göreceksiniz.
Sizden gizlenen bir olay ya da durum ortaya çıkabilir. Aynı zamanda
kendinizi iyileştirmek için hayatınıza, Mistisizm ve Okültizme dair
şeyler ekleyebilirsiniz ve uzun zamandır yapmak istediğiniz işleri
size tamamlayabilirsiniz. Sakin davranmak, size ve yapacağınız
işlere iyi gelecektir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda Yeni
Ay gerçekleşecek, günlük hayatınızda ve çalışma hayatınızda
değişimler olabilir ve ikilemde kaldığınız durumlar varsa bunları
netleştirmeye çalışabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde burcunuzda
gerçekleşecek Dolunay ile uzun zamandır yapmak istediğiniz,
yarım kalmış detaylar sonlanacak ve yepyeni kimlik kazanmaya
başlayacaksınız.

Yükselen ikizler: Bu ay, İkizler burcu için farklı bir ay olacak.

Doğum haritalarınıza göre transitlerden olumlu- olumsuz olarak
çok fazla etkileneceksiniz. Çünkü yönetici gezegeniniz olan Merkür
14 Ekim 2020 tarihinde Akrep burcunda Retro yapacak. Çalışma
hayatı, aşk ve çocuklar, evlerde gerileme yapacağından dolayı bu
alanlarda gerilim ve geçmiş defter açılması yaşayabilirsiniz.
Bu ay; umutlar, hayaller ve hedefler evidir. Yeni bir gelişme söz
konusu olabilir. Topluluklarla, anlaşmazlıklar yaşayabilir ve
bunun sonucunda uzun süreli arkadaşlıklarınızı ya da sosyal
çevrenizi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. 16 Ekim 2020 tarihinde
Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşeceği için aşk hayatınızda bazı
farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Çünkü dolunay, netleştirmek ve
emin olmaktır. Çocuklarınızla ilgili, ufak tefek sorunlar olabilir. Aşk

hayatınızla ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 31 Ekim 2020
tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay, içe dönmeniz ve
ruhsal anlamda rahatlamanız için güzel bir dolunay. Hayattaki var
oluşunu ve değerini fark et. “Zihnine, ruhuna bir su tut” diyen bir
dolunay gerçekleşiyor.

Yükselen Yengeç: Ekim ayı, hassas yengeçler için zor olabilir

ve baskı altında hissedebilirler. Özellikle Mars Retro’su daha gergin
hissetmenize neden olacaktır. Baş ağrılarına ve aşırı gerginliğe bağlı
öfkeli çıkışlarınız olabilir. Sakin kalmayı unutmayalım. Yönetici
gezegeniniz Ay, size maddi alanlarda güzel çözümler getirecek.
Enerjinizi bu noktaya aktarmanızda fayda var.
Kariyer hayatınızda yeni bir dönemin açılması için attığınız
adımlarda sonlanmalar gerçekleşebilir. İş- kariyer alanında;
yöneticiler ve patronlarla ilgili konularda, görev değişikliği,
terfi, yeni bir iş gibi hususlarda yenilikler var. 16 Ekim 2020
tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile ev, yuva, aile,
aile bireylerine dair konularda bir tamamlanma yaşayabilir ve
neticeye varabilirsiniz. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda
gerçekleşecek Dolunay ile geleceğiniz, için yeni kararlar alabilirsiniz.
On birinci evinizde dolunay gerçekleşiyor. Hedef ve amaçlarınızda
aynı zamanda, arkadaş ve dost ortamlarınızda bir hareketlilik var.
İçinde bulunduğunuz çalışmalar başarıyla tamamlanabilir. Bir
organizasyon, planlandığınız şekilde gerçekleşebilir. Geçmişten
gelen bir sıkıntınız bir dostun desteğiyle çözülebilir.

Yükselen Aslan: Aslanlar için güzel fırsatlarla dolu bir ay. 25
Ekim 2020 tarihinde Merkür Akrep burcunda, Retro olacak ve
yükselen gezegenimiz olan Güneş ile kavuşuma ilerleyeceğinden,
geçmişte kaçan fırsatları size getireceğinin haberini vermek isterim.
Eğitim hayatınızda, akademik alanda, yurt dışı bağlantılı konularda,
eğer varsa basın, yayıncılık faaliyetlerinizde, hukuksal temalarda
tamamlanma üzerine gelişmeler meydana gelebilir. 16 Ekim
2020 tarihinde Terazi burcunda Yeniay kardeşlerle, kuzenlerle,
yakın akrabalarla ilgili sonuç beklenen konular varsa, neticeye
varılabilir, sonuç alınabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa burcunda
gerçekleşecek Dolunay ile kendi işini kurmak üzere, istifa edenler
olacaktır. Beklenen bir atama, ücret zammı veya terfii ile yeni göreve
getirebilir.

Yükselen Başak: Bu ay gündeminiz de nakit akışı ve ikili

ilişkiler olacaktır. İkili ilişkilerde, dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
2 Ekim 2020 tarihinde Venüs sizin burcunuza geçiş yapacak ve bu
konularda size destek verecek. Merkür Retro’su sizin için zorlayıcı
olacak.
Borç, ödeme konularınıza çözüm gelebilir. Bu ay ki dolunay,
uzun zamandır kurtulmak istediğiniz psikolojik sorunlarınızda
özgürleşmek ve iç dünyanızı temizlemek adına fırsatlar verecek. 16
Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay; maddi
konuları, kişisel kazançları anlatıyor. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa
Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile on beş günlük süreçte eğitimde,
akademik çalışmalarda, yurt dışı bağlantılı konularda ve hukuksal
meselelerde sonuç alabilirsiniz.

Yükselen Terazi: Yönetici gezegeniniz olan Venüs 2 Ekim 2020

tarihinde Başak burcuna geçiş yapacak ve hayatın farklı alanlarında
yaşanan sıkıntılarınıza farklı çözüm yolları bulabileceksiniz. Daha
sakin, dingin bir hayat enerjisine sahip olacak ve ileriye dönük
planlarınız için kararlar alabileceksiniz.
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İlişkiler ve ortaklıklar gündemde. Özel ve sosyal ilişkileriniz üzerinden
de etki alıyorsunuz. Gelecek destekler, yalnız olmadığınızı hissettirecek.
16 Ekim 2020 tarihinde burcunuzda gerçekleşecek Yeniay ile harekete
geçme niyetinde olduğunuz planlarınız ya da kararlarınız değişebilir.
Sorun yaratan konulara karşı çözüm yolu bulabilirsiniz. 31 Ekim 2020
tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile parasal alanlar
öne çıkıyor. Bir borcu ödeyip rahatlama yaşayabilirsiniz. Miras ve mal
paylaşımlarında da sonuç alacağınızı hatırlatmalıyım.

Yükselen Akrep: 13 Ekim 2020 tarihinde Merkür sizin burcunuzda
geri hareketine başlayacağından dolayı özellikle yarım bıraktığınız pek
çok konu gündeme gelebilir. İçsel sesinizle hareket etmenizde fayda var.
Bolluk ve bereket sizinle olacak. Şansınız olumlu bir şekilde dönmeye
başlayacaktır. İş, sağlık ve gündelik hayat gündemde olacak. Düzenli
olarak yaptığımız işleriniz, görevleriniz ve rutinleriniz altıncı ev
kapsamında olduğu için bu alanlarda bir yenilik başlayabilir. 16 Ekim
2020 tarihinde Terazi burcunda Yeniay on ikinci evinizde gerçekleşiyor.
Bilmediğiniz bir konu açığa çıkabilir. Gizli işler, düşmanlıklar görünür
olabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay
ile eş, sevgili ve iş ortağı bu evin yönetiminde olacak. İlişkilerde
ve ortaklıkta geçmişten bu güne taşınan bir sorun varsa, çözüm
sağlayabileceğini belirtmek isterim.

Bu Retro, bașka Retro.
Çok kalpleri karıștırır ve can
yakar demedi demeyin.

Yükselen Yay: Geçtiğimiz ay yönetici gezegeniniz Jupiter’in13

Eylül’de Retro’su bitti. Artık hızlanarak ilerleyecek ve mutsuz olduğu
oğlak transitini Aralık ayında bitirecek. Finansal kaynaklarınız
açısından rahatlama sağlayacaktır.
Çocuklar, aşklar, hobiler ve ilgi alanları gündemde. Sanatsal konularda
bir gelişme olabilir. Aşk ve çocuklarınızla ilgili yeni başlangıçlar
ya da bir konuya çözüm doğabilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi
burcunda gerçekleşecek Yeniay ile takım çalışmasının veya bir
projenin tamamlanma döngüsü olabilir. Kararlarınız sonucu bir konu
sonlanabilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek
Dolunay ile iş hayatınızda, çalışma ortamınızda, görevlerinizde ve
günlük sorumluluklarınızda sizi rahatlatacak tamamlanmalar
gerçekleşebilir. Sizin ya da bir yakınızın, uğraştığı bir sağlık sorunu
çözülebilir. Çalışma ortamınızda, projenizin onaylanması gibi güzel
değişimler olabilir.

Yükselen Oğlak: Sevgili oğlaklar, Satürn, Jüpiter, Plüton gibi
ağır transitleri ağırladınız ve onların Retro süreçleri, Yengeç – Oğlak
Tutulmaları derken yoruldunuz. Geçtiğimiz ay Satürn ve Jüpiter,
Retro’sunu sizin burcunuzda tamamladı. Bu ay da Plüton Retro’su
bitiyor. Daha da rahatlayacağınız aylara doğru adım adım ilerliyorsunuz.
Aileniz, eviniz, yaşadığınız yer, emlak, arsa konuları ve aile bireylerinize
dair konular yeni aydan etki alıyor ve bu konu başlıklarıyla ilgili
bir mesele çözülebilir. 16 Ekim 2020 tarihinde Terazi burcunda
gerçekleşecek Yeniay ile iş ve kariyer alanı ön plan çıkıyor.
Sorumluluklar artabilir, üzerinizde bir otorite baskısı oluşabilir.
31 Ekim 2020 tarihinde Boğa Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile
yeteneklerinizi gösterme ve riskli yatırımlar yapma konusunda şanslı
olacaksınız. İlişkisi olmayanlar ya da ilişkisinde sorunlu olanlara da
farkındalıklar getiriyor.

Yükselen Kova: Bu döngüde sizin için çalışmak, sorumlulukları
yerine getirmek, işlerinizi, eğitimle ilgili konularınızı prosedürlere
uygun olarak gerçekleştirmek, otorite figürlerinin talimatlarını yerine
getirmek ve devlet dairelerindeki işlemlerinizi yapmak gibi konular ön
planda olacaktır.
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Kardeşlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yeniay’ın etkisini;
yakın akrabalar, kuzenler, komşular ve sık görüştüğünüz
arkadaş çevreleri üzerinde de görüyorsunuz. Hasta olan
biri varsa, tedavi yönünde adımlar atılabilir.16 Ekim 2020
tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile akademik
çalışmalarda, hukuksal meselelerde sonuç alabilir ve
tamamlanma yaşayabilir ve bir projeyi bitirebilirsiniz. 31 Ekim
2020 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay ile
ev, yuva, aile, aile bireylerine dair konular ön planda olacak.
Evinizle ilgili dekorasyon, tadilat, bakım, eşya yenileme, vb.
konular dördüncü ev kapsamında unutmayınız. Dolunay
buralardan yana, sizi rahatlatacak tamamlanmalar getirecektir.

Yükselen Balık: Sosyal medya ve kardeşlerle ilgili yeni
gelişmeler yaşanabilir. Satış ve pazarlama alanlarından gelir
beklentiniz varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir.
Gelirler, harcamalar, yatırımlar, ayrıca mülk, ev alım satım
konuları, maddesel varlıklarınız ile ilgili parasal bir konuya
çözüm ve yeni bir başlangıç gelebilir. 16 Ekim 2020 tarihinde
Terazi burcunda gerçekleşecek Yeniay ile borçlar, ortaklaşa
paralar, ortak mülkler ve kredi konuları gündeme gelebilir,
krizleri yönetmeniz gerekebilir. 31 Ekim 2020 tarihinde Boğa
Burcunda gerçekleşecek Dolunay ile iletişime dayalı alanlarınız,
satış, pazarlama, tanıtım, eğitim, danışmanlık, vb. faaliyetleriniz,
sosyal medya, online ticaret gibi çalışmalarınızda yakın
çevrenizden sonuç bekleyen varsa neticeye varılabilir. 

