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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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ÇÇelik Mimari Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ, oluşturmuş olduğu Çiçekmisin markası ile internet 
satış kanalı cicekmisin.com ve birçok pazar yerinde kendi üretim ve ithal ürünleriyle 
online satış hizmeti vermektedir. Bugün çok kısa bir sürede binlerce müşteri kazanan ve 
bununla birlikte binlerce satış gerçekleştiren Çiçekmisin markasının yanı sıra; 
Çiçekmisin’in İstanbul için sunmuş olduğu ‘Aynı Gün Teslimat’ (Express) hizmeti olan 
Çiçekmisin Express markası da yine aynı şekilde Çelik Mimari Tasarım tarafından 
kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ve son olarak Vesca Chocolate markası 
kurulmuşkurulmuş ve kendi bünyesinde çikolata imalatına başlamıştır. Üst düzey ürün ve hizmet 
kalitesini mimari alanda yansıtan Çelik Mimari Tasarım, aynı hizmeti Çiçekmisin, Vesca 
Chocolate ve Çiçekmisin Express markaları ile E-Ticaret sektöründe de göstermeye 
devam etmektedir.

Çelik Mimari Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ, faaliyetlerini bina ve çevre tasarımı alanlarında 
yoğunlaştırmıştır. İç ve dış mekan tasarımları ile görsel zenginlik sunan Çelik Mimari 
Tasarım, geniş kadrosuyla farklı tasarımları beğenilerinize sunarak yaşam alanlarınızı 
daha canlı bir hale kavuşturmaktadır. Yapay çiçek ve canlı çiçeklerle yaşam alanlarınıza 
bambaşka bir hava katmaktadır.



ÇÇelik Mimari Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ, oluşturmuş olduğu Çiçekmisin markası ile internet 
satış kanalı cicekmisin.com ve birçok pazar yerinde kendi üretim ve ithal ürünleriyle 
online satış hizmeti vermektedir. Bugün çok kısa bir sürede binlerce müşteri kazanan ve 
bununla birlikte binlerce satış gerçekleştiren Çiçekmisin markasının yanı sıra; 
Çiçekmisin’in İstanbul için sunmuş olduğu ‘Aynı Gün Teslimat’ (Express) hizmeti olan 
Çiçekmisin Express markası da yine aynı şekilde Çelik Mimari Tasarım tarafından 
kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ve son olarak Vesca Chocolate markası 
kurulmuşkurulmuş ve kendi bünyesinde çikolata imalatına başlamıştır. Üst düzey ürün ve hizmet 
kalitesini mimari alanda yansıtan Çelik Mimari Tasarım, aynı hizmeti Çiçekmisin, Vesca 
Chocolate ve Çiçekmisin Express markaları ile E-Ticaret sektöründe de göstermeye 
devam etmektedir.

Çelik Mimari Tasarım Dış Tic. LTD. ŞTİ, faaliyetlerini bina ve çevre tasarımı alanlarında 
yoğunlaştırmıştır. İç ve dış mekan tasarımları ile görsel zenginlik sunan Çelik Mimari 
Tasarım, geniş kadrosuyla farklı tasarımları beğenilerinize sunarak yaşam alanlarınızı 
daha canlı bir hale kavuşturmaktadır. Yapay çiçek ve canlı çiçeklerle yaşam alanlarınıza 
bambaşka bir hava katmaktadır.







YENİ 
FORD
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GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.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.

ŞIK TASARIMI VE STİLİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
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1947’den Beri Bıldığınız Lezzet
. . . . .

Park Oran’da. . .
Hizmetinizde!

satiroglukasap.com.tr

satiroglu_kasap satiroglukasap

Kudüs Cd. Park Oran Plaza Çankaya/ANKARA
0 312 490 09 38-39
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tasarımlar

Güzel yıllar, 
mutlu yarınlar, 

gerçek dostluklar 
hep sizinle olsun. 

Mutlu Seneler!
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/cicekmisincom/vescachocolate

w w w . c i c e k m i s i n . c o m

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'ın damaklarda iz bırakacak 
harika çikolatalarına cicekmisin.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Beril Çavușoğlu
beril@magmedya.com.tr
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Müthiş Kareler
Hoş Fikirler

evgili MAG Okurları;

Farklı bir seneyi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Alışık olmadığımız birçok olaylar, durumlar yaşadık. Anlamaya, uyum 
sağlamaya çalıştık. Ümitsizleğe bir an bile kapılmadan, moralleri yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık. Yine bu ay da 
elinizden düşüremeyeceğiniz bir sayı hazırladık...

Pandemiyle beraber iyice kaptırdığımız diziler de gittikçe heyecanlanıyor... Biz de en çok takip edilen dizilerin, en sevilen isimlerini 
kapağımıza taşımaya devam ediyoruz... “Sen Çal Kapımı” ile kalplere taht kuran oyuncu Hande Erçel, tek kelimeyle verdiği müthiş kareler 
ve röportajıyla sizin de gönüllerinizi fethedecek... Gerçekten efsane pozlar ve unutulmaz bir çekim var...

“Çınar” dizisiyle ilk kez ekranlarda görmeye başladığımız, yine ünlü bir oyuncu Sude Güler, samimi sohbetiyle kendini bizlere açtı... 
Kariyerinden gelecek projelerine kadar pek çok konuyu konuştuk...

Evlerde daha çok zaman geçirip, bol bol düzenleme, değişiklik yapmak istediğimiz için de son dönem herkesin favori konusu; dekorasyon 
tabi ki... Alanında isim yapmış, başarılı iç mimarları ve birbirinden hoş çalışmalarını paylaştığımız “Dekorasyon” bölümümüz yeni yıl için 
sizlere umarım hoş fikirler verir...

Etrafı bu sene ister kalabalık, ister sakin olsun; bereket ve güzel niyetlerimiz için yılbaşında sıcacık ve renkli bir soframız olsun diyoruz... 
Şık, zarif, eğlenceli, ilham veren sofralar sayfalarımızda yer alıyorken cıvıltısıyla içinizi açacak...

Kendimize daha çok özen gösterip, bağışıklığımızı güçlendirip, yüksek farkındalıkla yaşamaya çalıştığımız bu süreçte “Sağlık - Güzellik” 
bölümümüzde ise önemli isimlerin ipuçları yer alıyor...

Yeni yıl ışıltısı sizi sarsın, trendlere bir göz atalım diyerekten; mücevher dünyasından “Kısmet by Milka”nın yaratıcısı Milka Karaağaçlı ve 
kendi ismiyle tasarımlarını sunan Melis Göral’ı konuk ettik...

Dünya çapında oldukça yoğun bir ilgiyle takipçileriyle buluşan Instagrammer Cristina Elif Boboc ve Blogger Füsun Lindner merak 
edilenleri anlattı...

Bu yılı da siz çok değerli okurlarımız, reklam verenlerimiz, her şekilde destek olan pırıl pırıl kalpli dostlarımız, ekibimiz ve esasında 
ayırmadan hep birlikte MAG Ailesi olarak tanımlayacağım, yolumuzun kesiştiği herkese çok teşekkür ediyorum. En güzel dileklerimiz; 
başta sağlık olmak üzere, mutluluk, neşe, sevgi, başarı, bol şans, tüm güzellikler sizinle olsun. 

               Çok  Sevgiler
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Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüş-
türülmesi çevreye yapılabilecek en kolay kat-
kıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG 
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerin-
de de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

Tasarım
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Reklam
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Mali İşler Koordinatörü
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MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
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İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

No: 33-B G.O.P. ANKARA
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Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 
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TUDOR ROYAL

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,  
a spirit carried forward by every 
woman and man who wears 
this watch. Without it, there 
is no story, no legend and no 
victory. This is the spirit that 
drives David Beckham 
every single day. This is 
the spirit embodied by 
every TUDOR Watch. 
Some are born to 
follow. Others are 
born to dare.
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style

Kırmızının 
Cazibesi

Yılbașı gecelerinin gözde rengi 
kırmızıyı ceket elbise, yüksek 
topuk parlak çizme ve iddialı 

takılarda kullanarak dikkat çekici 
kombinler yaratabilirsiniz.

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Parlak ve İddialı
Bej ve krem tonlardaki 

parçalarda parlak detaylar 
kullanarak natürel ama 

İddialı bir görünüm 
sağlayabilirsiniz...

style
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Şık Kayak Stili
Kıș aylarının gelmesiyle birlikte 
bașlayan kayak sezonunda 
vücut hatlarını belirginleștiren 

taytlar, parlak montlar ve 
moonbotlar ile çarpıcı bir 
kombin yaratarak zirvenin 

keyfini çıkarabilirsiniz...
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eni satış  sonrası servis merkezi, Hans Wilsdorf’un markayı 
kurduktan kısa bir süre sonra Rolex saatlerinin dünya 
çapında kalitesini ve güvenilirliğ ini denetlemek için kurduğ u 
Rolex World Service ağ ına katılıyor. 

Uğ ur Saat’teki atölye, her türlü özel iş lemin tesis içinde 
gerçekleş tirilmesini sağ layan son teknoloji ile donatılmış tır. 

Maidan yaş am kompleksinde yer alan ve 110 m2’lik bir alana yayılan 
Rolex Satış  Sonrası Servis Merkezi, Rolex saatlerinin bakımı konusunda 
özel eğ itim almış  Uğ ur Saat’in saat ustalarına ideal bir çalış ma ortamı 
sağ lar. Markanın titiz gereksinimlerini karş ılamak için tasarlanan müş teri 
karş ılama alanı, iç tasarımı ve renk ş emasıyla Rolex’in özünü yansıtıyor. 

Y

Uğ ur Saat, Maidan Ankara İș ve Yașam Merkezi’nde Rolex Satıș  Sonrası Servis 
Merkezi açtığ ını duyurdu. Markanın saatlerine hizmet vermeye adanmıș  bu 
atölyenin açılıș ı 2007 yılından bu yana Rolex ile Uğ ur Saat arasında kurulan 

yakın bağ lara dayanmaktadır. 

Uğ ur Saat’ten 
Rolex Servis Merkezi 

saat

Uğ ur Saat’in atölyesi, bir bileziğ in uzunluğ unun ayarlanması 
veya saatin dış  yüzeyinin yeniden cilalanması gibi belirli 
müdahalelerden mekanizmanın, kasanın ve bileziğ in tamamen 
elden geçirilmesini içeren bakıma kadar bir dizi servis seçeneğ i 
ile parçaları ve iş çiliğ i kapsayan uluslararası iki yıllık garantiyi 
sunar. Tüm bu iş lemler, marka tarafından eğ itilmiş  saat ustaları 
tarafından Rolex standartlarına sıkı sıkıya bağ lı kalınarak 
gerçekleş tirilir. 

Konuya ilişkin Uğ ur Saat Genel Koordinatörü Aslıhan Bezcier, 
“Rolex satış  sonrası hizmet merkezinin oluş turulması Uğ ur Saat 
tarihinde bir kilometre taş ıdır. Bu atölye, müş terilerimize üstün 
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Merkezi Cenevre’de bulunan İ sviçreli 
saat üreticisi Rolex, ürünlerinin kalitesi 

ve uzmanlığ ı ile dünya çapında 
tanınmaktadır. 

hizmet sunmaya devam etmemize ve satış  noktamız içinde Rolex’in 
sürekli mükemmellik arayış ının temelini oluş turan nitelikleri ve değ erleri 
aktarmamızı sağ layacak.” ifadelerini kullandı.

Uğ ur Saat Hakkında 
Uğ ur Saat’in hikayesi otuz iki yıl önce baş ladı. 1989 yılında kurulan 
ve gelenekten miras kalan ş irket, Türkiye’nin önde gelen saat 
perakendecilerinden biridir. Uğ ur Saat, müş terilerine Rolex saatlerinden 
oluş an bir koleksiyonun yanı sıra müş teri memnuniyeti için benzersiz 
bir bağ lılık sunuyor. Uğ ur Saat, kapsamlı pazar bilgisi ile Baş kentin 
kalbindeki üç satış  noktasında kusursuz müş teri hizmeti ve ünlü satış  
sonrası hizmetiyle birlikte ayrıcalıklı bir alış veriş  deneyimi sunuyor. 

Rolex Hakkında 
Kalite ve Uzmanlıkta Rakipsiz Şöhret
Merkezi Cenevre’de bulunan İ sviçreli saat üreticisi Rolex, ürünlerinin 
kalitesi ve uzmanlığ ı ile dünya çapında tanınmaktadır. Hassasiyet, 
performans ve güvenilirliğ i ile “En İ yi Kronometre” olarak 
sertifikalandırılan Oyster Perpetual ve Cellini saatleri mükemmelliğ in, 
zarafet ve prestijin sembolüdür. Perpetual (daimi) kelimesi, Rolex Oyster 
saatlerinin hepsinde yazılıdır. Fakat bu, saat kadranın üzerinde yazılı bir 
kelime olmanın ötesinde markanın vizyonunu ve değ erlerini kapsayan 
bir felsefedir. Ş irketin kurucusu Hans Wilsdorf, markayı ileri götürecek 
olan daimi kusursuzluk anlayış ını aş ıladı. Rolex bu sayede kol saatinin 
geliş tirilmesi, ilk su geçirmez saat olan Oyster’ın 1926‘da piyasaya 
sürülmesi ve otomatik kurmalı mekanizması olan Perpetual rotorun 
1931’de icat edilmesi gibi saat iş çiliğ i alanında çok sayıda önemli yeniliğ e 
öncülük etti. Rolex tarihi boyunca beş yüzden fazla patent tescil ettirdi. 
Gerçek bir entegre ve bağ ımsız üretim ş irketi olan Rolex, altın alaş ımlarım 
dökülmesinden mekanizmanın, kasanın, kadranın ve bileziğ in makineyle 
iş lenmesine, el iş çiliğ ine, montajına ve parlatılmasına kadar saatlerin 
tüm temel bileş enlerini kendi bünyesinde tasarlar, geliş tirir ve üretir. 
Ayrıca Rolex kültürü, sanatı, sporu, giriş imciliğ i, keş ifleri ve çevremizin 
korunmasına öncülük edenleri geniş  bir sponsorluk yelpazesiyle 
destekler. 

Rolex World Servis Hakkında 
Rolex saatler dayanıklı olacak ş ekilde tasarlanır ve üretilir. Hans Wilsdorf, 
markanın itibarını güçlendirdiğ i kalıcı bir mükemmellik felsefesini 
aş ıladı. Rolex’in kurucusu, markanın tüm saatlerinin mümkün olan en iyi 
hizmeti alabilmesini sağlayarak mükemmel teknik performanslarını ve 
görünümünü korumakla görevli dünya çapında bir saat yapım atölye ağ ı 
kurdu. 

Rolex Dünya Servisi atölyelerindeki saat ustaları, dünya çapında servis 
operasyonlarının kalitesini ve tutarlılığ ını sağ lamak için ş irket tarafından 
özel olarak eğ itilir. Rolex standartlarına uygun olarak çeş itli prosedürler 
gerçekleş tirirler ve böylece markanın saatlerinin zaman içindeki 
performansını garanti ederler. Ayrıca her saat için piyasaya çıkarıldıktan 
sonra en az otuz beş yıl boyunca parça ve iş çilik bulunabilirliğ i garanti 
edilmektedir. Yenilemesi özel beceriler gerektiren olağ anüstü tarihi saatler, 
Cenevre’deki Restorasyon Atölyesi tarafından yapılmaktadır.  



Gül Muratoğlu 

Cemiyet hayatının seçkin siması Gül Muratoğlu’nun tatil 
dönüşü ilk durağı Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi oldu. 

Vakko mağazasından alışveriş yapan Muratoğlu sezon 
ürünlerini incelemek için mağazaları gezmeye devam etti.

Tatil Dönüşü İlk Durak

Fulya Özdemir

Başarılı psikolog Fulya Özdemir hafta sonunu 
değerlendirmek için Panora’ya geldi. Mağazaları gezen 

Özdemir, ayakkabı seçimi için Divarese ve Elle mağazalarını 
tercih etti.

Hafta Sonunu Panora’da Geçirdi

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

Ankara’nın önde gelen iş insanlarından Tijen Yücesoy, alışveriş 
için kızıyla beraber Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. 

Beymen’den sezon alışverişini yapan Yücesoy, diğer markaların 
ürünlerini incelemeyi de ihmal etmedi.

Beymen’den Sezon Alışverişi

Emre Çakır

Dr. Emre Çakır yoğun iş hayatının stresinden sıyrılmak için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Kardeşi ve yeğenine hediye 
almak için mağazaları gezen Emre Bey, alışverişinin ardından 

Lösev standını ziyaret etti.

Yoğun İş Hayatına AVYM Molası

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





Ceren Sağlam

Altınkaynak mağazasının yöneticilerinden Ceren Sağlam, sezon 
alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti 

Mağazaları gezen Sağlam, Brandroom’dan alışveriş yaptı. 

Sezon Alışverişi Brandroom’dan

Şimal Bilginler

Başkentin başarılı mimarlarından Şimal Bilginler, kozmetik 
alışverişi için Panora Sephora mağazasındaydı. Kişisel bakım 
ürünleri alan Bilginler, alışverişinin ardından Starbucks’tan 

kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Sephora’dan Kozmetik Alışverişi

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





Sevda Eren

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Sevda Eren, yılbaşı 
hediyelerini almak için Panora Zara’yı tercih etti. Yakınları için 

hediyeler alan Eren, kendisi için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

 Yılbaşı Alışverişi

Seren Erdoğan

Başarılı modacı ve stilist Seren Erdoğan video çekimi için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Çekim bittikten 

sonra AVYM’de alışveriş turu yapan Erdoğan, Yves Rocher’dan 
kişisel bakım ürünleri aldı. 

Çekim Sonrası AVYM Turu

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



Arel -Aslıhan Dirican

Oğlu İle Yılbaşı Alışverişi

Berika Güler

Avukat Berika Güler, hafta sonunu Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde alışveriş turu yaparak değerlendirdi. Alışveriş için 

Boyner mağazasını tercih eden Güler, alışverişini tamamladıktan 
sonra yemek katından yemek alarak Panora’dan ayrıldı.

Kış Hazırlığı

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Aslıhan Dirican, yılbaşı 
alışverişi için Panora Beymen mağazasını ziyaret etti. Kendisi ve 

oğlu Arel için alışveriş yapan Dirican, alışverişin ardından yılbaşı 
süslemelerinin olduğu alanda oğluyla vakit geçirdi.



Tuğçe Hondoroğlu

Spor sektöründe yaptığı girişimlerle dikkat çeken iş dünyasının sevilen 
ismi Tuğçe Hondoroğlu, yeni yıl alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ni tercih etti. Hondoroğlu, Panora Beymen, İpekyol ve Lacoste 
mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra Arabica Coffee House’tan 

kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Beymen’den Alışveriş, Starbucks’tan Kahve

Mila-Çiğdem Karataş

Ankara sosyal yaşamının önde gelen isimlerinden Çiğdem 
Karataş, alışveriş yapmak için kızıyla birlikte Panora 

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezen 
Karataş,  yılbaşı süslerinin olduğu alanda kızıyla birikte 

fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kızıyla Panora Turu

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





Tuğçe İmamoğlu

Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Tuğçe 
İmamoğlu, annesi ile birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ne geldi. Beraber AVYM turu yapan anne - kız 

alışveriş için Beymen’i tercih etti. 

Beymen’i Gezdi

Hasret Çiçek

Sosyal yaşamın genç isimlerinden Hasret Çiçek, mücevher alışverişi 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Pandora ve Kaff 

Diamond mağazalarını gezen Çiçek, Uludağ Restoran’dan yemek 
alarak AVYM’den ayrıldı. 

Mücevher Tercihi Kaff Diamond’dan

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



Yeşim Gürsoy

Yaptığı işlerle isminden söz ettiren Yeşim Gürsoy, yoğun iş temposuna 
ara vermek ve alışveriş yapmak için Panora’yı tercih etti. Uzun süre 

mağazaları gezen Gürsoy, alışveriş için Journey mağazasını tercih etti.

İş Temposuna Kısa Bir Mola

Oğuzhan Kabasakal

Avukat Oğuzhan Kabasakal, yeni sezon takım 
elbise modellerini incelemek ve almak için Panora 

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Uzun bir süre 
modelleri nceleyen Kabasakal tercihini Hugo Boss’tan 

yana kullandı. 

Takım Elbise Tercihi Hugo Boss’tan



Tülay Yavaş

Başarılı iş insanı ve vlogger Tülay Yavaş, arkadaşına yılbaşı hediyesi 
almak için Panora Sarar mağazasındaydı. Hediyesini seçen Yavaş, 

Clinic Coffee Co.’dan kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Yılbaşı Hediyesi Sarar’dan

Yelda Bakır 

Haver Farma’nın yöneticisi Yelda Bakır, ev alışverişi için Panora 
Zara Home mağazasını tercih etti. Alışverişin ardından mağaza 

turuna devam eden Bakır, öğleden sonraki programı için 
AVYM’den ayrıldı.

Ev Alışverişi İçin Adresi Zara Home

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



Hacer Sarı

Başarılı iş insanı Hacer Sarı, alışveriş için Panora Yargıcı mağazasını 
tercih etti. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Sarı, alışverişinin ardından 

AVYM turuna devam etti.

Yargıcı Ürünlerini İnceledi

Halil Selim Ersan

Demir - çelik sektörünün önde gelen isimlerinden 
Halil Selim Ersan, hafta sonunu değerlendirmek için 
Panora’ya geldi. GANT ve Hugo Boss mağazalarına 

uğrayarak alışveriş yapan Halil Bey alışverişinin 
ardından yeni sezon ürünlerini incelemeye devam etti.

Pazar Gezmesi



Gülten Bıçakçı

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Gülten Bıçakçı 
gardırobunu Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yeniledi. Marks & 

Spencer ve Massimo Dutti mağazalarını ziyaret eden Bıçakçı, alışverişinin 
ardından Godiva’dan çikolata aldı.

Gardırobunu Yeniledi

Ali Akçay

Bilişim sektöründe yaptığı girişimlerle tanınan Ali 
Akçay, alışveriş için Panora Beymen mağazasını tercih 
etti. Mağazaları gezen Akçay sonrasında Starbucks’tan 

kahvesini alarak akşamki programı için Panora’dan 
ayrıldı. 

Sezon Alışverişi Beymen’den

Meral Mert

Ankara sosyal yaşamının bilinen isimlerinden Meral Mert, kış sezonu 
alışverişi için Panora Zara’daydı. Yeni sezon ürünlerini almak için 
öncelikle Zara’yı tercih eden Mert, diğer markaların ürünlerini de 

inceleyerek alışverişine devam etti.

Zara’dan Kış Alışverişi

İlknur ipek

İlaç sektöründe yaptığı çalışmalarla tanınan İlknur İpek, 
yoğun iş temposuna Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 
ara verdi. Zara ve Bandroom’dan alışveriş yapan İlknur İpek 
Panora’nın yeni yıl konseptli süslemelerinin olduğu alanı da 

gezerek AVYM’den ayrıldı.

Yoğun Tempoya Alışveriş Molası

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



Gülten Bıçakçı

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Gülten Bıçakçı 
gardırobunu Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yeniledi. Marks & 

Spencer ve Massimo Dutti mağazalarını ziyaret eden Bıçakçı, alışverişinin 
ardından Godiva’dan çikolata aldı.

Gardırobunu Yeniledi

Ali Akçay

Bilişim sektöründe yaptığı girişimlerle tanınan Ali 
Akçay, alışveriş için Panora Beymen mağazasını tercih 
etti. Mağazaları gezen Akçay sonrasında Starbucks’tan 

kahvesini alarak akşamki programı için Panora’dan 
ayrıldı. 

Sezon Alışverişi Beymen’den



Elçin Dönmez

Başkentin başarılı iş insanlarından Elçin Dönmez, yakın 
arkadaşının doğum günü öncesi hediye tercihi için 

Panora’daydı. Avva mağazasından hediyelerini alan Dönmez, 
kendisi için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Avva’dan Doğum Günü Hediyesi 

Şenay Yaşar- Bekir Çalpan 

TÜGİAD üyesi genç iş adamı Bekir Çalpan ve Şenay Yaşar 
kış alışverişi için Panora AVYM’deydi. Beymen ve Hugo Boss 
mağazalarını ziyaret eden Yaşar ve Çalpan, alışverişlerinin 

ardından Roko Dondurma & Kahve’den kahve aldı.

Panora’da Keyifli Vakit Geçirdiler

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





Milena Koçak

Başarılı blogger Milena Koçak, sezonun trend ürünlerini 
incelemek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret 

etti. Milena Hanım mağaza ziyaretlerinin ardından Godiva’dan 
çikolata alarak AVYM’den ayrıldı.

Ünlü Bloggerdan Trend Turu

Esra Kaya

Ankara’nın başarılı spor eğitmenlerinden Esra Kaya, alışveriş 
ve spor için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Panora 
New Balance mağazasında alışverişini tamamlayan Kaya, spor 

yapmak için MAC’e geçti.

Spor Alışverişi New Balance’tan

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

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

Esra Kulucan 

Kulucan Güzellik Salonu’nun sahibi Esra Kulucan, kıyafet alışverişi yapmak 
için Panora AVYM’ye geldi. GAP mağazasına uğrayarak ürünleri inceleyen 

Esra Hanım, alışverişine Fatima’dan çikolata alarak devam etti.

Moda Alışverişi Yaptı

Şule Erkmen

Estetik ve Ortodonti firmasının genel müdürü Şule 
Erkmen, alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni 

tercih etti. Zara ve Benetton mağazalarından alışveriş 
yapan Erkmen, AVYM turuna devam etti.

Keyifli Alışveriş Turu



Ebru Gülenç

Başkent cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Ebru 
Gülenç yeni sezon giyim alışverişi için Panora Zara mağazasındaydı. 

Sezon ürünlerini inceleyen Gülenç, alışverişinin ardından Black 
Bear Coffee’den kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Zara’dan Sezon Alışverişi

 Ecem Çöl

Giyim üzerine açtığı blog sayfasıyla dikkatleri üzerine çeken 
Ecem Çöl, alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne 
geldi. Çöl, Zara ve Max Mara mağazalarında sezon ürünlerini 

inceledikten sonra Gloria Jean’s Coffee’s’den kahvesini aldı.

Max Mara’da Yeni Sezon 
Ürünlerini İnceldi

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



v dekorasyonunda eşsiz ürün yelpazesi ile öne çıkan tüm 
zevklere uygun konsept zenginliği sayesinde her zaman 
fark yaratan Tepe Home, yeni yıl alışverişlerinin odak 
noktası olmaya devam ediyor. Etkileyici tarımlarıyla 
dikkat çeken hediye alternatifleri, tamamlayıcı ev 
dekorasyonları, yılbaşı süsleri ve yılbaşı ağaçlarından 
oluşan Tepe Home, aksesuar koleksiyonları ile akıllara 

kazınacak ve mutlu anların yaşanacağı mekânlar vadediyor. Her 
stile uygun ahşap detaylar, metal ışıltılar, renklerin büyüleyici dansı, 

E
Tepe Home markasının büyük heyecanla beklenen göz 

alıcı ve büyüleyici yeni yıl aksesuar koleksiyonları 
Tepe Home mağazalarında ve ve www.tepehome.com.tr 

de dekorasyon severlerin beğenisine sunuldu.

 Tepe Home’da 
Yeni Yıl Heyecanı

şıklıkla kıyasıya bir rekabet eşsiz ve karşı koyulmaz bir atmosferi 
beraberinde getiriyor. Bu yıl da Tepe Home hem siz hem de 
sevdikleriniz için huzurlu ve içten kahkahaların, unutulmaz 
hikâyelerin ve hayranlık duyulan dekorların bir parçası olacak. 

Yılbaşı konseptini ve en güncel trendleri yaşam alanlarına 
taşıyacağınız Tepe Home aksesuar koleksiyonları, yıl sonuna 
kadar geçerli sürpriz fırsatlarla Tepe Home mağazalarında 
görenleri büyülemeye devam edecek. 



Șık sunumları, lezzetli kahveleri ve ferah dizaynıyla konuklarına eșsiz bir deneyim 
yașatan Clinic Coffee Co.’nun kahve çeșitleri, spesiyalleri ve özel çay seçenekleri 

hakkında kafenin kurucu ortaklarından Dilșad Yașar ile 
keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Clinic Coffee Co.’da 
Taze Bir Mola
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ize Clinic Coffee Co.’dan bahsedebilir misiniz?
Altı yıllık bir AR - GE çalışmasının sonucunda 2018’in 
son ayında kuruldu. Clinic, kahve meyvesinin kavruluş 
tekniklerinden başlayıp bir içeceğe dönüşme hikayesini 
anlatır. Kahvenin reçetesini yazan, her ürünü ölçekli ve 

standart şekilde yapan, mükemmel kürü yakalamayı hedefleyen, 
misafirlerine bu kültürü ve tecrübeyi aktaran 3. nesil kahveci olarak 
tasarlandı. 

Kahve çeşitleriniz ve demleme teknikleriniz hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz? 
Şubelerimiz demleme istasyonlarında hasat durumlarına göre 
değişkenlik göstermekle beraber bünyemizde ortalama altı çeşit 
filtre kahve çekirdeği ve kendi reçetemiz olan espresso çekirdeği 
bulunmaktadır. Demleme teknikleri olarak çoğunlukla V60 – Chemex 
– Aeropress tekniklerini kullanıyoruz. Misafirlerimizin tercih ettiği 
kahve çekirdeğini en iyi tadım notasını alabileceğimiz demleme 
tekniğine yönlendiriyoruz.

Clinic  Coffee Co.’da spesiyaller neler? İlk kez gelenler 
neleri denemeli?
Özenle seçtiğimiz, tarladan kavruluş hikayesine kadar takip ettiğimiz 
filtre kahve çekirdeklerimiz ile kahve yanı lezzetleri olarak özenle 
hazırladığımız atıştırmalıkları ve tatlıları mutlaka denemeliler. Bizim 
favorilerimiz; cocodom, bambolini ve kruvasan çeşitlerimizdir.

Clinic Coffee Co.’da kahvenin yanı sıra ne tür alternatif 
içecekler bulabiliriz?
Misafirlerimiz alternatif içecek olarak nitelikli dünya çaylarını, doğal 
frozenları, mix katı sebze - meyve sularını ve probiyotik kombucha 
çaylarını bulabilirler. 

Menünüze  baktığımızda lezzetli tatlı alternatifleri ile 
karşılaşıyoruz. Bize tatlılarınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Tatlılarımız kendi atölyemizde günlük taze olarak üretiliyor. Alternatif 
olarak vegan ürünler de yapıyoruz. Kahve yanına en çok yakışan dünya 
tatlıları ve kendi spesiyal reçetelerimizi sunuyoruz. En kaliteli sarf 
malzemeleri tercih edip doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. 
Tatlılarımızı mevsime göre yeniliyoruz. Farklı lezzet deneyimleri 
sunmak bizleri çok heyecanlandırıyor.

Kış mevsimine özel bir spesiyal var mı?
Kış mevsimine özel olarak hazırladığımız Juice Bar, dört farklı mix 
seçeneği ile bol enerjiye ve vitamine ihtiyacımız olduğu bu günlere özel 
olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra energy boost, detox juice, red coctail 
ve egzotic panch bulunmaktadır.

Kalitenizi sürdürebilir kılmak ve müşteri memnuniyetini 
sağlamak konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Öncelikle kurucu ortaklar olarak bizler, kaliteli tüketimi kural haline 
getirmiş bir ekibiz. Şubelerimizin müdavim kullanıcıları başta biz 
olduğumuz için tüm kararlarımızı ve standartlarımızı misafirlerimizin 
gözünden değerlendirebiliyoruz. Tüm misafirlerimizin öneri ve 
eleştirilerini dikkate alıyoruz. Marka standartlarını başladığımız 
günden bugüne daha çok geliştirmek için çalışıyoruz. Bir şekilde 
markamıza sürekli yatırım yapıyoruz. 

Geleceğe yönelik planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Nitelikli kahve sektöründe, kalite standartlarını sürekli ileriye götüren 
kurumsal bir marka olmanın yanında kendi ekibi ve kullanıcı kitlesi 
ile büyüyen bu markayı, dünya markası yapmak en büyük keyfimiz. 

B

Yakın zamanda 3. şubemizle de bu hedefe bir adım daha atmış 
olacağız. Bizler bu güzel haberi ilk olarak MAG okuyucuları ile 
paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Pandemi sürecinde nasıl bir kurguda hizmet 
veriyorsunuz?
Çok dikkatli olunması gereken bu süreçte öncelikle takım 
arkadaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı bizim için her 
şeyden önemli. Bu sebeple şubelerimizde periyodik olarak 
dezenfekte işlemi yapılıyor. Kahveye erişimi temassız bir 
şekilde sağlayan öncü firmalardan olduğumuzu düşünüyoruz. 
Şubelerimizde temassız giriş – çıkışlar, ödemeler ve termos 
bardaklar ile hijyen konusunda en üst düzey hassasiyeti 
sağlıyoruz. İnternet sitemizde, sosyal medya mecralarımızda 
ve pazar yerlerinde online sipariş ile kahve çekirdeklerimizi, 
demleme ekipmanlarımızı ve nitelikli dünya çaylarımızı 
Türkiye’nin her noktasına ulaştırabiliyoruz. Ayrıca 
Ankara içinde zengin tatlı menümüze de online sipariş ile 
ulaşabilirsiniz.       



Eșsiz tasarımların zarafeti, 
altının safl ığı ve pırlantanın 

ıșıltısıyla buluștu. Ünlü mücevher 
markalarının göz dolduran yeni 

koleksiyonları Panora’da...

Mücevherin 
İhtişamı 

ATASAY
Baget Pırlantalı Yüzük

ARMONIE
Pırlantalı Yüzük

KAFF DIAMOND-Bileklik

ATASAY
SeeMeye Kolye

VERSACE 
SAAT&SAAT

KAFF DIAMOND
Yüzük

KAFF DIAMOND
Yüzük
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Dünya’nın birçok lüks saat markasını alıcılarla bulușturan Greenwich Saat 
mağazasının ürün çeșitliliği, vizyonu ve gelecek planlarına dair merak edilen 

her șeyi markanın CEO’su Ertuğrul Coșkan 
MAG okurları için anlattı.

Saat Dünyasının Seçkin Markası 
Greenwich

röportaj

ERTUĞRUL COȘKAN 
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reenwich markasını daha yakından 
tanıyabilir miyiz?
2002 yılından beri faaliyet gösteren firmamızın 
bünyesinde lüks ürün piyasasının önde gelen lider 
markalarını bulundurmanın gururunu yaşıyoruz. 
İstanbul Zorlu Center ve Ankara Armada Alışveriş 
Merkezi’nde müşterilerimize hizmet vermeye devam 

ediyoruz.

Ürün çeşitliliğinizden ve marka kalitenizden 
bahseder misiniz?
Firmamız, dünyaca ünlü ve sektörün lider markaları olan Franck 
Muller, Dewitt, Breguet, IWC, U. Nardin, Omega, Hublot ve çok 
daha fazlasını tek bir çatı altında müşterilerimize sunuyor. Ayrıca 
lüks saatin yanı sıra dünyanın en iyi kalem, çakmak ve birçok 
aksesuar markasını da koleksiyon seviyesinde bünyemizde 
bulundurmaktayız. Firmamız, dünyanın birçok üst düzey saat 
mağazalarının sahip olmak isteyip de olamadığı bu markaları 
bir arada satan ender mağazalardan biridir. Satış hizmetimizin 
yanında, İsviçre’de eğitim almış üst düzey saat tamircilerimizle 
satış sonrası teknik hizmet de vermekteyiz. Ustalarımız 
alanlarında en iyilerden olup, Tourbillion ve Perpetual gibi 
komplike mekanizmaların servisini sağlamaktadır. Dolayısıyla bu 
alanda da dünyanın en iyileri arasında bulunmaktayız.

Marka itibarı anlamında Greenwich’i diğerlerine 
göre eşsiz yapan unsurlar nelerdir?
Lüks tüketimde dünyanın en eşsiz ve en iyi markalarını 
bünyemizde bulundurmamız ve hem satış hem de satış 
sonrası teknik hizmet veriyor olmamız bizi dünyanın sayılı 
markalarından biri yapmaktadır. Greenwich bünyesindeki 
uzman kadromuz ve Greenwich’in İsviçre’de olan eğitim desteği 
ile personellerimizi alanlarında en iyileri olmaya hazırlıyoruz.

Greenwich’in vizyonu ve geleceğe yönelik planlarını 
öğrenebilir miyiz?
Dinamik yönetim ve çalışan kadromuzla daha da büyüyüp 
müşteri odaklı olmak, Türkiye ile Dünya piyasa şartlarının 
elverdiği süre boyunca büyümek ve önümüze çıkan fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirmek gelecek planlarımız arasında.

Türkiye’de saat alıcılarının Greenwich’e ilgisi ne 
yönde?
Yaklaşık yirmi yıldan beri lüks tüketimde faaliyet gösteren 
firmamız, Ankara ve İstanbul’da güven ve istikrarın adresi 
olmuştur. Müşterilerimizle bir aile sıcaklığı içinde olmamız ve 
işimizi profesyonel olarak yapmamız firmamıza olan ilgiyi olumlu 
yönde etkiliyor. Personellerimizin müşterilerimiz ile kurduğu ikili 
diyaloglar ile günün her saati bir telefon uzaklığında olduğumuzu 
hissettiriyoruz.

Türkiye’de kol saati üretimi yapılmıyor dolayısı 
ile pazar tamamen ithalata bağlı. Türkiye’de saat 
sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında çok başarılı mühendislerimizin ve sektörde daha da 
ileriye gidecek olan firmalarımızın olduğunu biliyoruz. Fakat 
ülkemizde saat üretimi konusunda yeterli AR-GE yatırımının 
ve çalışmasının yapılmadığını görmekteyiz. Maalesef bu yönde 
ülkemizin eksik olduğunun farkındayız. Tabii ki İsviçre’nin saat 
üretim alanında faaliyetlerini yüzyıllardır sürdürüyor olması ve 
bu alanda ‘’İsviçre Saati’’ diye bir marka değeri yaratmasının da 
etkisi büyük. 

G
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Ișıltılı parçalar ve payetli 
tasarımların cazibesiyle, 

yılbașı gecesinde etrafınıza 
ıșık saçın.
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Koyu renk kumaș 
pantolonlarınızla kusursuz 
bir uyum yakalayan deri 

eldivenler, çağdaș ve seçkin 
bir görünüm sağlıyor.

Klasik ve Tarz 
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İlk olarak Çınar dizisiyle ekranlarımıza konuk olan ve kariyerinde emin adımlarla 
ilerleyerek rol aldığı projelerde gerek güzelliği gerek oyunculuğuyla adından 

söz ettiren Sude Zülal Güler ile kariyeri ve hayallerine dair 
samimi bir röportaj gerçekleștirdik.

Hayallere Giden Yolculuk

röportaj

Sude Zulal Guler 

ELBİSE: AMOR GARIBOVİÇ
AYAKKABI: ELLE SHOES

ÇORAP: PENTİ

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK   FOTOĞRAF: CANSIN SOYER 
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Oyunculuk benim için biçilmiș kaftan. 
Yaptığım meslekle kendimi bütünleșmiș 

hissediyorum.

izi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?
Her günden yeni bir şey öğrendiğim ve kendimi 
geliştirdiğim bir yolculuktayım. Hayvanlara bayılır, 
müziklerde kendimi bulurum. Hissetmekten asla 
çekinmem. Enerji benim için çok önemlidir.
 

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
Farklı alanlarda kendimi bulmaya çalıştım. Bir çocuk cast ajansına 
girip önce reklamlarda sonra dizilerde yer almaya başladım.
 
Kendinizi ekranda gördüğünüzde hissettikleriniz neler 
oldu?
Kendimi ekranda ilk gördüğümde tepkim “hmm demek böyle 
görünüyorum” olmuştu. Açıkçası ilk etapta kendimi gözlemlemek 
dışında bir şey yapamamıştım. Bu çok ilginç bir duygu. Bir süre 
sonra nasıl göründüğümü düşünmüştüm. Ama şimdi işimin sadece 
duyguyla ilgili olduğunu farkettim. Duyguyu geçirebildiğimi görmek 
bana güzel görünmekten çok daha büyük bir haz veriyor.

Gelen projelerde önceliğiniz neler oluyor?
Hep daha iyi ve farklı olmak mottom. Gelen senaryoları bu şekilde 
değerlendiriyorum. Güzel hikayeler ve karakterler beni çok 
heyecanlandırıyor.

Oyuncu olmasaydım başka bir mesleği seçerdim 
dediğiniz oluyor mu?
Nasıl söylenir bilmiyorum ama oyunculuk benim için biçilmiş 
kaftan. Yaptığım meslekle kendimi bütünleşmiş hissediyorum. Başka 
bir meslekte bu kadar mutlu olamazdım.
 
Sinema deneyimi yaşama şansınız da oldu. Dizi ve 
sinema sizin için neler ifade ediyor?
Dizi ve sinema birbirinden çok farklı. İkisinin de farklı duygu ve 
teknikleri var ama ikisini de yapmak çok zevkli.

Birlikte oynamayı hayal ettiğiniz oyuncular ya da 
yapımlar var mı?
Hem Türk hem yabancı çok beğendiğim ve etkilendiğim oyuncular 
var. Mesela Haluk Bilginer ve Demet Evgar. Onlarla beraber çalışmak 
hayalim. Yabancı oyunculardan ise ilk aklıma gelen Christian Balr 
oldu. Bunun dışında bir Tim Burton filminde oynamak da hep 
hayalim oldu.

Gelecek ile ilgili planlarınız nelerdir?
Gelecekte işini hakkıyla yapan ve durmadan kendini geliştirmiş bir 
insan olarak anılmak istiyorum. Çünkü şu an odağım buna dayalı. 
Zaten çabalarsam bana başarıyı getirecektir.  

S

ELBİSE: MAX MARA-DİLASİMA GROUP
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN



eni başlangıçların ve aşkın simgesi olan yakut ile 
pırlanta yılbaşı ruhunu yansıtırken, yeni yıla taze ve 
elegant bir enerji ile girmek isteyenler Gilan’ın yüksek 
mücevher dünyasına davetli. İstanbul ve Anadolu 
kültüründen ilham alan Gilan, yılbaşı için Hafsa 
koleksiyonunun en nadide parçalarını modern ve şık 
Gilan kadınlarının beğenisine sunuyor. 

Koleksiyonun ikonu haline gelen mine üzerine pırlanta ve yakut 
işlemeleri ile hayat bulan tasarımlar, eski çağlardan beri tılsımına 
inanılan ışıltının ve kırmızının gücüne ithafta bulunuyor. Yakut 

ve pırlantanın uğur getiren enerjisine olan inanış, Gilan’ın yılbaşı 
koleksiyonlarında da yerini alıyor. Gilan yalnızca Kimberly 
sürecine dahil olan işletmelerle işbirliği gerçekleştirerek ulaştığı 
en nadide yakut ve pırlantaları,  modern tasarımlarla birleştirerek 
modern Gilan kadınına çarpıcı bir hazine sunuyor.

Yeni yıl için altın üzerine koyu renk ve beyaz mine seçeneklerle 
sunulan yüzükler, yakutun yüksek enerjisini her an sunuyor. 
Gilan’ın kültür elçisi kimliğini yansıtan yüksek mücevher 
koleksiyonları, Gilan butiklerinde bu büyülü dünyayı keşfetmek 
isteyenleri bekliyor.  

Y
Kadim uygarlıklardan beri yeni seneye uğurlu bir bașlangıcı simgelediğine inanılan 

kırmızının ıșıltısı, hem yılbașı akșamında hem de tüm sene boyunca Gilan’ın 
modern ve zarif tasarımlarıyla Gilan kadınına eșlik ediyor.

Gilan ile Yeni Yılda 
Kırmızının Gücünü Hissedin

mücevher
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Benzersiz stil anlayıșı ve șık tarzı ile moda sektörüne hakim Moda Bloggerı 
Füsun Lindner’in meslek hayatı ve moda anlayıșına dair merak edilenleri 

paylaștığı keyifl i röportajımız sizlerle… 

röportaj

FUsun Lindner



Benzersiz stil anlayıșı ve șık tarzı ile moda sektörüne hakim Moda Bloggerı 
Füsun Lindner’in meslek hayatı ve moda anlayıșına dair merak edilenleri 

paylaștığı keyifl i röportajımız sizlerle… 

röportaj

FUsun Lindner

ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Almanya’da doğup, büyüdüm ama ailem bana Türk 
kültürünü ve değerlerini öğretmeye devam ediyor. 
Göğsümde atan iki kalp var, biri Türk biri Alman. 
Öğrencilik hayatımın çoğunu yurt dışında geçirdim. 
Londra ve moda sektöründe staj yaptığım New York 
bunlardan ikisi. Alman ve İngiliz Filolojisi masterımı 

tamamladıktan sonra Cosmopolitan Dergisi’nde reklam müdürü 
olarak iş hayatına başladım ve Münih’te yaşamaya karar verdim.
 
Uzun yıllar Reklamcılık sektöründe yer aldığınızı 
sonrasında ise moda bloggerı olduğunuzu görüyoruz. 
Kariyerinizdeki bu değişimi nasıl açıklarsınız?
Dergicilik sektöründe çalışırken iki çocuk annesi oldum. Gün 
geçtikçe tam zamanlı bir işi annelikle birleştirmenin kolay 
olmadığını farkettim. Halâ kariyer yapmak, modaya olan sevgimi 
paylaşmak ve tutkularımın peşinden giderken çocuklarımla vakit 
geçirebilmek gibi arzularım var. Instagram, modayı ve çocuklarımı 
kendi dijital yayın alanımda birleştirmek için mükemmel bir 
platformdu. Kendi işimi yapabilme, kariyerimi devam ettirme ve 
ailemin yanında olabilme özgürlüğünü verdi.

Moda anlayışınızı ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Stilimi, zamansız bir şekilde zarif ve çok kadınsı olarak tanımlarım. 
Tabii ki tarzımı daha da geliştirmek için zaman zaman entegre 
ettiğim trendlerle de oynamayı seviyorum. Benim için moda 
sadece bir oyun değil, bazen daha derin olabiliyor. Dünyamız farklı 
kültürler, olaylar hakkında hikayeler anlatıyor ve bazen bize kim 
olduğumuzu anlatıyor. Benim için bu başlı başına bir felsefedir.

Anne olmak bildiğimiz üzere hayatın büyük bir alanını 
kapsayan bir sorumluluk. Anne olduktan sonra sizin 
için kadınlık ve moda algısı ne yönde değişti? 
Anne olmak benim için büyük bir nimet. Bana koşulsuz sevginin 
ne demek olduğunu öğretti. Bir anne olarak çocuklarımın rol modeli 
olmak beni daha özgüvenli yapıyor ve kendimi sevmeye teşvik 
ediyor. Bana göre kendini sevmek sadece iyi anne olmaya bağlı değil. 
Kişinin kendini ve tarzını ifade etme şekli de kendine güvenmektir.

Favori tasarımcılarınız ve markalarınız neler? Siz 
kimlerden ilham alıyorsunuz?
Genellikle bir değişiklik veya sürpriz uyandırmayı başaran tüm 
markaları seviyorum. Ancak Dior için büyük ve farklı bir tutkum 
var. Moda algısını yeniden tanımlayan Dior’dan, sadece kadınları bu 
kadar güzel giydirmekle kalmayıp aynı zamanda cesaretlendirip 
güçlendirmeye yardımcı olan Maria Grazia Chiuri’ye kadar bütün 
markalar benim için çok değerli. Ancak büyük moda evlerinin yanı 
sıra beni etkileyen ve dikkate değer olan markalar da var. Örneğin, 
harika tasarımlar yaratan Türk tasarımcılar hatta bunlardan 
Zeynep Arçay, Gül Hürgel, Begüm Khan ve Mybestfriend ile Ayşegül 
Afacan Köksal ise favorilerim arasında.

İlerleyen dönemlerde, moda bilginizi ve blogger 
kimliğinizi birleştirerek gerçekleştirmeyi planladığınız 
projeleriniz var mı?
Gelecek zamanda hayata geçirmek istediğim birçok rüya projem var. 
Bunlardan biri, iki memleketim Almanya ve Türkiye arasında bir 
stil elçisi olmak ve bu iki dünyayı birleştirmek. Umuyorum salgın 
durumu sakinledikten sonra bu hayalimi hayata geçirebileceğim. 
Kim bilir belki o zaman birçok kadını mutlu edebileceğim kendi 
koleksiyonumu yaratma fırsatım doğar. 

B



Sanat ve mimari sarmalını 
buluşturarak yaşam 

alanlarımızda gerçekleştirdikleri 
eşsiz ve özgün dokunuşları ile 

bizleri bambaşka bir atmosferin 
içine çeken sektörün başarılı 

isimlerini ve projelerini 
sunduğumuz içeriğimiz sizlerle...

Dekorasyon

100 magdergi.com.tr



Sanat ve mimari sarmalını 
buluşturarak yaşam 

alanlarımızda gerçekleştirdikleri 
eşsiz ve özgün dokunuşları ile 

bizleri bambaşka bir atmosferin 
içine çeken sektörün başarılı 

isimlerini ve projelerini 
sunduğumuz içeriğimiz sizlerle...

Dekorasyon

P R O D E KO

İÇ MEKAN TASARIM  /  PROJE UYGULAMA  /  AKSESUAR  /  MOBİLYA İMALATI

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Caddesi No: 44/A Balgat, Ankara - 0312 285 06 72

M U T L U   Y I L L A R !

by FİLİZ OKKA



raştıranlar öğrenebilir, bir kadın doğum kliniği 
yapıyorsanız eğer çok fazla küçük alana ihtiyacınız 
vardır. Bu sebeple kullanışsız alanlar bırakmadan tüm 
hacmi doğru ölçülendirmek gereklidir. Ankara’nın en 
başarılı Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Aksoy 
için yine Ankara’nın en iddialı ofis projesi olan YDA 

Center’da yapmış olduğumuz klinik tasarımından bahsedeceğim.

Doğum kelimesinden yola çıkarak doğal ve sıcak olmalıydık. Bunun 
için açık renk ahşap tonlarını kullanmayı tercih ettik. Mekanın 

geneline yaymak yerine kısmen kullanmanın doğallığa geçiş hissini 
uyandırmasını hedefledik. Bekleme alanını sıcak, şık ve fonksiyonel 
tasarlamamız gerekliydi. Bu nedenle mekanın genel ihtiyaçlarını 
gözeterek ve tasarıma katkı sağlayarak bunu gerçekleştirdik. 
Tavanlarda kullandığımız ahşaplar ve onların simetrisiyle doğum 
endişesi taşıyan kadınların stresini almayı hedefledik. Bunun için 
samimiyet hissi ve yumuşak formlu ahşaplarımız etkili oldu. Sonuç 
olarak müşterilerine şık, güvenilir ve işin ehli olduğu gerçeğini 
hissetmesinde Op. Dr. Müge Aksoy’a gerekli desteği vermeyi 
başardık. Kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. 

A
Bitirilmiș șahane bir Move Mimarlık A.Ș projesi olmasının dıșında 

Fayda/m2 olarak düșünülmüș bir iç mekan tasarımıdır.

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Doğal ve Minimal
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Bekleme alanını sıcak, șık ve 
fonksiyonel tasarlamamız gerekliydi. 

Bu nedenle mekanın genel 
ihtiyaçlarını gözeterek ve tasarıma 

katkı sağlayarak bunu gerçekleștirdik.



Yeni Nesil 
Sanatın Adresi
Yeni mezun sanatçı adaylarını 
profesyonel hayata geçişlerinde 
destekleyen Base 2020, Tophane-i 
Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
kapılarını sanatseverlere açtı.

DERYA YÜCEL, ALİ KEREM, İDİL BERKANT BİLGE, ASLI BODUROĞLU

Gündemin nabzını tutarak sanatseverleri “Uzak Yakın” 
temasıyla buluşturan Base, Türkiye’nin geleceğine ışık tutan 
yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini aynı çatı 
altında buluşturdu. Toplamda yüz iki sanatçının katılımıyla 
gerçekleşen Base resim, video, heykel, fotoğraf, seramik, cam ve 
grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yüz on yedi 
yaratıcı üretimi sanatseverlerle aynı mekanda buluşturdu.  

davet

BARIȘ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY
104





Kendi ismiyle kurduğu mimarlık șirketinin sahibi Mimar Ozan Demirbaș 
müșterilerinin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak hayata 

geçirdiği projelerinde cesur ve elegan bir görünüm yaratarak zamansız 
projelere imza atıyor...

Sıra Dışı ve İlham Verici 
Mekânlar

dekorasyon
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ektör dışında olanlar ve sizleri 
tanımayanlar için kendinizden ve 
firmanızın sunduğu hizmetlerden 
bahsedebilir misiniz?
Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi 
aldıktan sonra yine aynı üniversitede proje 
yönetimi alanında yüksek lisans eğitimimi 

tamamladım. Çalışma hayatıma D Hotel Marmaris ile 
başlayarak birçok projede çalıştıktan sonra Zorlu Center’da 
konut - ofis mimari yöneticiliği yaparken mekan ve 
tasarıma olan tutkumdan dolayı 2018 yılında Ozan 
Demirbaş Archtitects’i kurdum. Ağırlıklı olarak iç mimarlık 
projeleri yaptığımız merkez ofisimizi İstanbul Etiler’de, 
inşai işler için olan ofislerimizi de Bodrum ve İzmir’de 
açtım. Yakın zamanda kurduğum DEO ile projelerimizin 
inşaat ve mimarlık kısımlarında da yer almaya başladık. 
Ozan Demirbaş Architects olarak bir mekânın hayal 
aşamasından, hayat aşamasına kadar sizlerleyiz.

S



Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Konut, otel ve ofis gibi birçok alanda hayata geçirdiğimiz 
projelerimiz oldu. Bu projelerimizde kullanıcının isteklerine 
tasarımsal ve işlevsel olarak karşılık vermemizin yanında 
tasarımlarımızda ortaya çıkardığımız detaylar ile mekanın 
deneyimi üzerinde etkileyici bir izlenim yarattık ki bu da bizim 
tüm kıymetli projelerimizde en haz aldığımız andır. Hangi alanda 
olursa olsun düşünülmüş işler tüm açılardan farkını ortaya koyuyor. 
Güncel olan bazı projelerimizden bahsedecek olursam da pandemi 
ile birlikte Bodrum’da çok fazla inşaat projesi yapıyoruz. İstanbul’da 
da ilk klinik projemiz olan ve Etiler’de konumlanan DentEtiler’in 
tasarım ve uygulamasını gerçekleştirip teslim etmemizin hemen 
ardından Çağdaş Kışlaoğlu’nun Zorlu Center’daki diş kliniğinin 
uygulamasına başladık.

Mimari projelerinizdeki karakteristik çizginizi 
nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınızda nelere 
odaklanıyorsunuz?
Dünyada, mimari alandaki bütün yenilikleri takip ederek sıra 
dışı ve ilham verici mekânlar ortaya çıkarmayı seviyoruz. Birçok 
insan içinde yaşadığı mekan ile iletişim kuramadığı için kendini 
belirli sınırlar içerisine hapsetmiş durumda. Oysa ki mekân 
kullanıcısından onu anlamasını, yaratıcı ve değişken olmasını ister. 

dekorasyon
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Biz de yaşam alanlarının alışılagelmiş, tek tipleşmiş kullanım 
şeklini genişletip dönüştürerek sınırları ortadan kaldırıyoruz. 
Tasarımlarımızda cesur olmakla birlikte elegan bir görünüm 
yaratmak ilk önceliğimiz diyebiliriz. Mekânın aurasını, 
düşünülmüş detaylar oluşturuyor. Biz bu aurayı her detay ile  
güçlendirerek bütünü var ediyoruz ve böylelikle güçlü, dinamik 
ve zamansız mekânlar elde ediyoruz.

Çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Tasarımlara yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?
Tasarımımıza mekanı tanıyarak başlıyoruz. Ardından 
kullanıcımız ile organik bir bağ kurarak mekanın ihtiyaçları 
ile kullanıcımızın isteklerini harmanlıyoruz. Bu iletişimde, 
kullanıcıyı ve mekânı anlamak çok önemli. Kullanıcımızın 
hayallerini gerçekleştirirken fonksiyon ile estetiği 
bütünleştirdiğimiz mekânlar yaratıyoruz. Projemizin üç boyutlu 
görsellerinin ve tüm materyallerinin yer aldığı bir  moodboard 
hazırlayarak, çalışmamızı kullanıcımıza sunuyoruz. Onaylar ile 
birlikte de sunduğumuz görsellerden yola çıkarak uygulamamıza 
başlıyoruz. Takipte olduğumuz trendleri kendi tasarım 
anlayışımız ile cesurca yorumlayarak ortaya çıkardığımız 
yenilikçi ve sofistike mekanlar bizim tatmin olduğumuz nokta 
diyebilirim. 

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve taleplerini okuma 
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Sonuca giderken hiçbir zaman tek başımıza yol almıyoruz. 
Süreçte kullanıcımız ile olan ilişkimizi koruyoruz. 
Kullanıcımızın tarzı ve yaklaşımları, atölyemizdeki tecrübeli 
ekibimizin görüşleri bizim için çok önemli. Kullanıcımızın istek 
ve taleplerine her zaman beklentilerinin üzerinde cevap vermeyi 
hedefliyoruz.  



En șık detayları doyumsuz anılarda bulușturmak üzere... 
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İç Mimar Çağrı Aytaș’ın Lider İkem Apartmanı projesinde 
ahșap ve mermeri bir arada kullanarak 

modern bir ambiyans yarattığı dairenin detaylarını kendisinden dinledik...

Mermer ve Ahşap 
Kombinasyonu

dekorasyon

ÇAĞRI AYTAȘ

112 magdergi.com.tr



ider İkem Apartmanı projemizin iç mimari 
tasarımında sade bir şıklık yaratarak ince 
detaylar,  aksesuarlar ve mekân bütünlüğüne 
göre tasarlanan aydınlatmalarla evde sıcak ve 
enerjik bir atmosfer yaratmayı amaçladık.

Giriş kısmında aynayla mekâna derinlik 
vererek ahşap aksesuarların sıcaklığını yansıttık. Müşteri 
isteği doğrultusunda zemine açık renk mermer yapılarak 
ferah bir mekân yaratmayı amaçladık. Salonda ahşap 
şıklığıyla samimi ve modern bir hava yaratarak yemek 
masasında da ahşap dokuyu devam ettirdik. Salon ve 
mutfak bütünlüğünü devam ettirmek için mutfağı, 
ferah ve modern bir şekilde konumlandırarak oturma 
kısmında ahşap masa ve üzerindeki avize ile mekâna 
zarafet katmasını sağladık. 

L



Mutfak koyu renk tercih edildiği için zeminde açık renk 
mermer kullanılarak kontrast bütünlüğünü yakaladık. 
Görsel performans düzeyinin yüksek olmasının istendiği 
durumlarda mekânda yapılacak aydınlatma tasarımının 
da mekânla birlikte tasarlanması gerekmektedir. Bu yüzden 
tasarımlarımızda genel anlamda aydınlatma ön plandadır.
Çocuk odasında dekoratif şekilde renkli aydınlatmalarla 
odaya farklı bir ambiyans ve hareketlilik katarak 
fonksiyonelliği esas aldığımızı söyleyebiliriz.

dekorasyon

Görsel performans düzeyinin 
yüksek olmasının istendiği 

durumlarda mekânda yapılacak 
aydınlatma tasarımının da 

mekânla birlikte tasarlanması 
gerekmektedir.

www.cagriaytas.com

Son olarak ıslak hacim zemininde, mermer ve duvarda 
seramik uyumunu sarkıt aydınlatma türleriyle ortaya 
çıkarmayı sağladık. Bu tasarımımızda mermerden ahşaba 
geçişlerle modern ve şık dekorasyon tarzı yakalamakla 
beraber evin bütününde gizli led sistemini kullanarak 
ambiyansı postmodern çizgilerle güçlendirdik. 
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çıkarmayı sağladık. Bu tasarımımızda mermerden ahşaba 
geçişlerle modern ve şık dekorasyon tarzı yakalamakla 
beraber evin bütününde gizli led sistemini kullanarak 
ambiyansı postmodern çizgilerle güçlendirdik. 



İç Mimar Tuğçe Șerifsoy hem dünyaca ünlü markaların ikinci el ürünlerini 
hem de seçtiği sıfır imalat ürünlerini alıcılarla bulușturduğu 

“Homeseconds” hakkında merak edilenleri anlattı.

Eski ve Yeninin 
Buluştuğu Marka

TUĞÇE ȘERİFSOY

dekorasyon

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben İç Mimar Tuğçe Şerifsoy. 2010 yılında Yeditepe 
Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra uzun yıllar lüks aksesuar ve mobilya ithalatı yapan 
bir firmada çalışıp çeşitli yurt dışı aksesuar fuarlarına 
katıldım. Daha sonra firmadan ayrılarak serbest olarak 
çalıştım ve birkaç ev projesinin iç mimarlığını yaptım. 

Fakat satış ve aksesuar sektörü beni daha çok heyecanlandırdığı için 
tekrar bu sektöre kendi girişimim ile dönmeye karar verdim.

Homeseconds’ın kuruluş hikayesinden ve sunduğu 
hizmetten bahsedebilir misiniz? 
Biliyorsunuz ki ülkemizde dövizin dengesiz artışından dolayı her 
şey çok pahalılaştı. Türk insanı da parasını dikkatli harcamak 
istediğinden dolayı ikinci el piyasasına daha sıcak bakmaya başladı. 
İkinci el aldığım bir ürünün beni çok mutlu etmesinin ardından 
kullanmadığımız lüks ev eşyalarının hem nakde çevrilmesi hem de 
insanların arzuladığı ürünlere daha kolay erişmesi amacıyla böyle bir 
girişimde bulundum. Müşterilerimizden kullanmadıkları ürünleri 
konsinye olarak alıyor ve yeni kullanıcıları ile buluşturuyoruz.
 
Hangi markalar ile iş birliği içerisindesiniz? 
İkinci elde genellikle lüks aksesuar firmalarının veya ithal firmaların 
ürünlerini tercih ediyoruz. Christofle, Moser, Kartell, Jonathan Adler, 
Herend vb. sayısız markanın ürünleri ile iş birliği içerisindeyiz.

Sadece ikinci el ürün mü alıyorsunuz yoksa 
Homeseconds’ın kendi üretimleri de var mı?
Hayır sadece ikinci el ürünlere yer vermiyoruz bunun yanında iç 
mimar olduğum için kendi seçtiğim sıfır olan imalat ürünleri de 
sayfamızda müşterilere sunuyoruz.

İkinci el ürün alımının tüketim çılgınlığının önüne 
geçtiğini düşünüyor musunuz? Ne gibi yararlar 
sağladı?
Kesinlikle ikinci el ürün alımının tüketim çılgınlığının önüne 
geçtiğini düşünüyorum. Artık her şeyden çok çabuk sıkılıyoruz 
ve her şeyin modası çabuk geçiyor. Bütün bunlar olurken aynı 
eşyadan birkaç kişinin yararlanmasını çok büyük bir tasarruf olarak 
görüyorum.

Son olarak Homeseconds için ileriye yönelik 
hedefleriniz neler?
Hedefimiz öncelikle müşteri memnuniyetidir. Bunun dışında ürün 
yelpazemizi geliştirerek bilinirliğimizi arttırmak ve insanlara doğru 
hizmet vermek en büyük gayelerimiz arasındadır. 

Ö
CHRISTOFLE

MOSER CRYSTAL

CRISTAL DE PARİS

HERMES PARİS
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Özgün mimari projelerinin yanı sıra doğadan gelen mermeri ișleyerek 
yașam alanlarına dahil eden Mimar Ayça Karaçor Erbek mermeri bu kez 

sehpalarda kullanarak modern ve ișlevsel tasarımlar ortaya çıkarıyor. 

Mermerin Sanatsal Hali

dekorasyon

AYÇA KARAÇOR ERBEK
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sehpalarda kullanarak modern ve ișlevsel tasarımlar ortaya çıkarıyor. 

Mermerin Sanatsal Hali

dekorasyon

AYÇA KARAÇOR ERBEK

imarlık firmanızı bugünlere 
getiren süreç ve şu an sahip 
olduğu konum hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
2001 yılında İstanbul’dan mezun olduktan 
sonra Milano’da eğitim ve çalışma 
dönemim oldu. 2005 yılından beri Bursa’da 

çeşitli alanlarda projeler yaptım. Ayça Karaçor Erbek 
Mimarlık ilk olarak kendi evimi projelendirmem ile başladı. 
Şu an ise genç, enerjik, modern ve işlevselliğin önemli yer 
tuttuğu özgün projeler sunmaya devam ediyor.

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz?
Villalar, ofisler, kültür ve sanat alanları, iş merkezi, yazlık 
evler, restorasyon projeleri, kamusal alanlar ve park bahçe 
düzenlemeleri projelerimiz mevcut.

Bir projeye başlarken sizin için en önemli konu 
nedir?
Projeye başlarken özgün olmasına, sosyolojik durumuna ve 
iletişime dikkat ediyorum.

M
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dekorasyon

Projelerinizin yaratım sürecinde sizin için estetik 
mi yoksa işlevsellik mi önemli?
Proje sürecinde her ikisi de önemli. Çünkü birbirini 
tamamlayan özellikler.

Son dönemlerin modası haline gelen mermer 
sehpalardan da üretiyorsunuz. Mermer 
seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? 
Türkiye önemli ölçüde mermer rezervine sahip. Çeşit çeşit, 
renkli, desenli ve kaliteli mermerler çıkarılıyor. Tarihte Bizans, 
Roma ve Osmanlı döneminde de mermerler tüm eserlerde 
kullanılmış. Aslında bu son dönem modası değil ülkemizin 
bir gerçeği. Mermer sehpalarım daha modern ve işlevselliğe 
yönelik tasarımlar yapıyorum.

Tasarladığım mermer ürünler 
benzersiz ve tek üretiliyor. 

Bulunduğu ortamı șık ve özgün kılıyor.
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Tasarladığım mermer ürünler 
benzersiz ve tek üretiliyor. 

Bulunduğu ortamı șık ve özgün kılıyor.

Mermerde en çok tercih edilen model ve 
renkleri öğrenebilir miyiz?
Renk ve modeller kullanılan alanlara göre değişiyor. 
Mermeri; villa projelerimde, şöminelerde, yemek 
masalarında, merdivenlerde, giriş hollerinde şimdi de 
sehpalarda uyguluyorum. Tamamen projeye, kullanılan 
alanın renk ve şekillerine uygun seçimler yapıyorum. 
Marmara, Afyon, Muğla, Toros, Tundra, Elazığ vs.
 
Mermer masa ve sehpaların sunduğu 
kolaylıklar nelerdir?
Tasarladığım mermer ürünler benzersiz ve tek üretiliyor. 
Bulunduğu ortamı şık ve özgün kılıyor.

Mermerin son zamanlarda bu denli 
tercih ediliyor olmasının sebeplerinden 
bahsedebilir misiniz?
Mermer; zamansız , estetik ve işlevsel olmasından dolayı 
daha çok tercih edilmeye başlandı. 



Artcode Mimarlık firmasının kurucusu İç Mimar Gökcan Bulut, 
Park Vadi Konutları’nda fonksiyonelliği ve özgünlüğü ön plana çıkararak iç mekan 

tasarımını gerçekleștirdiği  230 m2’lik dairenin detayları hakkında bilgi veriyor.

Park Vadi Konutları’na 
Özgün Tasarım

dekorasyon

Gökcan Bulut
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ark Vadi Konutları’ndaki 230m2’lik evin 
kullanıcıları için özgün, fonksiyonel ve bireylerin 
kendilerini her zaman özel hissetmelerini 
sağlamak amacıyla zamansız bir ev tasarlamaya 
çalıştık. Evimizin girişinde sizi “Lüks Neoklasik” 
tarza sahip bir hol karşılamakta ve salon mutfak, 

ebeveyn odası, giriş, misafir wc olarak devam etmektedir. 

Aile bireylerinin birlikte sosyalleşmesini sağlamak için 
ortak mekanlar arasındaki ilişkileri güçlendirdik. Bu yüzden 
yapısal müdahalelerde bulunarak mekânlar arasındaki 
sınırları olabildiğince kaldırmaya çalıştık. Giriş holünden 
başlayan iç mimari dili, mutfak ve salonda da hissedilecek 
şekilde bütün mekânlara yansıttık. Mekanlardaki detaylar 
yer yer kendini yeni bir noktada tekrar ederek kullanıcıları 
sıkmadan bütünlük hissini vermiş oldu. 

Evin en önemli mekanlarından biri olan salon, evin şıklığı 
ile ön plana çıkarken diğer odaların nasıl göründüklerine 
dair ipuçları vermektedir. Oturma ve yemek alanlarını 
hacimsel olarak tanımlayan şömine, kütüphane ve televizyon 
ünitelerinin bulunduğu yapısal cephemiz aile bireylerinin 
uzun ve mutlu sohbetlerine eşlik etmek amacıyla her bireyin 
ilgisini çekecek şekilde özel olarak tasarlandı. Mobilya 
seçimlerinde de alanın potansiyeli göz önünde tutularak 
ergonomik ve estetik ürünler tercih edildi.

Mutfak ile salon arasındaki görsel ilişkiyi güçlendirirken 
aynı zamanda şeffaf ve kayar kapılarla da bölmeye çalıştık. 
Mutfak içerisindeki genel ambiyans, konutun bütün ana 
tasarım kararlarının sunulduğu salona destek olacak dilde ve 
şıklıktadır. Ayrıca amaçlanan sosyalliği mutfakta da devam 
ettirmek amacıyla gündelik kullanım için büyük bir yemek 
masası ve keyifli bir ada ile bu fikri destekledik. 

Çocuk odalarında tamamen modern ve dinamik mekanlar 
yaratarak genç ev sahiplerinin maksimum ihtiyaçlarına 
cevap vermek istedik.  Son olarak evin ebeveyn odası, ebeveyn 
banyo bölümleri ve giyinme odası olarak üç farklı mekân 
yaratmak yerine bir bütün olarak çalışan özgün bir yatak 
odası olarak tasarladık. Bu odayı evin hem iz düşümünde hem 
de iç mimari kurgusundaki en özel hacim olarak düşünüp 
özendiğimiz duvar uygulamaları, renk seçimleri, mobilya 
kombinasyonları ve evin değerli sahiplerinin yaşamlarına 
uygun olan en doğru tasarım senaryosu ile özel dikim bir 
odaya dönüştürdük.  

P



ncelikle kendinizden ve mağazanız Id Less 
Is More by Tansu’nun kuruluş serüveninden 
bahsedebilir misiniz?
1992 yılı Alaşehir doğumluyum. Çocukluğumdan beri 
iç mekân tasarımına ilgim vardı. Açıkçası çok düzenli 
ve titiz bir çocuktum ve bu durumum bende mekân 
algısı yarattı. Lise eğitimimi Alaşehir Ahmet Altan 

Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü bitirdim sonrasında iş 
hayatına atıldım. 20 Nisan 2019 tarihinde Id Less Is More by Tansu’yu 
açtım. Mağazamın açılış süreci tabii ki kolay olmadı. Mesleğimi çok 
severek yapıyordum ama bir yerde sıyrılmam gerekiyordu farkım 
olmalıydı. O yüzden bu mağazayı açmaya karar verdim. Çok fazla 
araştırma yaptım ve bu işin en iyilerinden feyz alarak mağazamı 
açtım. 

Bünyenizde bulunan ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
Her kesime hitap eden, farklı ürün çeşitliliği ve tekil ürün satışı 
yaparak ürün sirkülasyonunu sağlıyorum. Ek olarak antika ürünleri 
revize edip insanların kullanımına sunuyorum.

Mimari çizginizi ve işlerinizi nasıl tanımlarsınız?
Mağazamın adından da belli olduğu gibi az ve öz işleri seviyorum. 
Baktığınız zaman gözünüzü yormayan ama dolu olan tok mekânları 

Ö

Yașam alanlarında șıklığı ön plana çıkarmak 
isteyenler için sundukları ürün çeșitliliği ve 

mimari çizgileri hakkında bilgi veren Id Less 
Is More by Tansu markasının kurucusu
İç Mimar Tansu Sungur, birbirinden farklı 

ve șık parçaların yanı sıra antika ürünleri de 
revize ederek müșterilerinin 

beğenisine sunuyor…

Klasiğin 
Modern Yorumu

dekorasyon

TANSU SUNGUR

seviyorum. Yaptığım işlerde önceliğim bu oluyor. Şu an 
tüketim çağındayız ve her şey elimizin altında her şeye 
çok rahat ulaşabiliyoruz. Aldığımız ürünlerin kalitesi ve 
kullanılabilirliği çok önemli. Nitelikli ve işlevsel tasarımlar her 
zaman ilk tercihim oluyor ve müşteri ilişkimi bu kavramlar 
üzerinden gerçekleştiriyorum. 

Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız 
neler?
Eski ve değerli olan her şeyden ilham alabiliyorum. Özellikle 
antika değerinde olan parçalar fazlasıyla ilgimi çekiyor. Ürünü 
tekrardan revize edip günümüze uyarlamak benim için çok 
kıymetli ve keyifli. Babaannelerimizin, anneannelerimizin 
evlerini birer hazine gibi görüyorum. O dönemlerde üretilmiş 
90’lar da dâhil olmak üzere üretilen her mobilya nitelik ve 
estetik açısından başarılı birer örnek. Ek olarak modern 
mimarinin kurucusu Judwing Mies van der Rohe başlangıç 
noktam oldu. Minimalizmi “Tanrı detayda gizlidir” diyerek 
desteklemiş, sade fakat işlevsel tasarımlar uygulayıp detaylarla 
zenginleştirmiştir. Kısacası sürdürülebilirlik ve işlevsellik 
benim ve mağazamın kimliğini oluşturuyor.

Tasarımlarınızda vazgeçilmezleriniz neler?
İlham aldığım her renk, doku, ürün, materyal ve mekân benim 
için önemlidir ve yaratıcılığım için vazgeçilmezdir.
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Nitelikli ve ișlevsel tasarımlar her 
zaman ilk tercihim oluyor ve müșteri 

ilișkimi bu kavramlar üzerinden 
gerçekleștiriyorum. 

Kullanılan ürünlerin mekânların 
bütünlüğüne nasıl bir etkisi oluyor?
Bütünsellik tek bir kavramla oluşmaz. Kavramların bir 
araya gelmesiyle, mekânda bir kimlik oluşturulur. Bir 
objeyle, renkle ve dokuyla mekân algısı oluşturabiliriz. 
Mağazamda, insanların seçtiği her bir ürün mekânlarının 
kimliğinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Yeni yıl ile birlikte mimari ve dekorasyonda 
neler değişecek? 2021 yılının trendlerinde 
nelerle karşılaşacağız?
Mimari ve dekorasyonda, insanların konfor ve rahatlığı 
ön plana çıkarken estetik ve işlevsellikten ödün 
verilmeyen tasarımlar olacak. Organik malzemelerin 
kullanıldığı konforlu alanlar yaratılacak. Trend olarak 
ahşap, deniz, taş, dantel gibi sade ve düz ürünlerin 
kullanımıyla yalın mekânlar oluşturulacak.  



Yeni yıl ruhunu seviyor ve bunu 
evinize tașımak istiyorsanız yılbașı 
konseptli alternatif dekorasyon 

ürünleri Panora’da...

Yeni Yıl 
Neşesi

PAŞABAHÇE
Nar Kırmızı 105  

PAŞABAHÇE
Kağıt Ağaç 59,95  

MACKENZIE
Saklama Kutusu

MUDO CONCEPT
Kase 249  

TEPE HOME
Yılbaşı Süsü 59  

TEPE HOME
Yılbaşı Süsü 345  
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izi Ankara’da bazı butik mekan 
tasarımlarından tanıyoruz. Aynı zamanda 
uzun yıllardır kurumsal hayatta da aktif 
olduğunuzu biliyoruz. Bize biraz kurumsal 
hayattaki rolünüzden bahseder misiniz?
Nisan 2006 tarihinden beri yapı malzemeleri 
sektöründe, lider markaların çatısı altında kurumsal 

hayatta bulunmaktayım. Beş yılı aşkın bir süredir Cosentino 
Türkiye’de görev yapıyorum. Bu sürenin dört buçuk yılını proje 

satış müdürü olarak tamamladım. Yaklaşık bir senedir de İç 
Anadolu Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum. 

Cosentino Grup’un misyon, vizyon ve amacından 
bahsedebilir misiniz?
Cosentino, 1979 yılında İspanya’da bir aile şirketi olarak kurulmuş 
ve kırk yıl içerisinde sektöründe belirleyici rol oynayan kurumsal 
bir şirket haline gelmiştir. Şu anda yaklaşık seksen ülkede yüz elli 
merkezimizle hizmet vermekteyiz. Tasarım ve mimarinin çoklu 

S
Yarattığı eșsiz ürün ve tasarımları ile sektöründe adından söz ettiren Cosentino 

Grup’un ürünleri, projeleri ve hedefl eriyle alakalı șirketin İç Anadolu Bölge Müdürü 
Mimar Seda Pișkin Ezer’le keyifl i bir söyleși gerçekleștirdik.

İnovatif Yüzeylerin Eşsiz Adresi 
Cosentino

dekorasyon
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ve değişen dinamikleriyle çok yakından ilgilenmekteyiz. Sürekli 
yeni yatırımlarla tasarım dünyasına hitap eden ürün, teknoloji ve 
çözümler geliştirerek sektöre liderlik etmekteyiz. 

Cosentino’nun ürünleri ve gerçekleştirdiği projeleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Cosentino, kuvars sektöründe dünya lideridir. İlk göz ağrımız 
Silestone, yüksek teknoloji ile geliştirilen ultracompact Dekton, 
doğal taşlardaki leke sorununu ortadan kaldıran Sensa ve 
yarı değerli taşlardan yapılan Prexury markalarımızla çözüm 
ortaklarımıza hizmet sunmaktayız. Tüm ürünlerimiz yüksek 
teknolojiyle tasarlanmış 1,5 milyon m2 kapalı alana sahip 
fabrikamızda üretilir. Dünyanın farklı ülkelerinde seçkin projelerde 
zemin, cephe, duvar kaplamaları, mobilya, şömine gibi farklı iç ve dış 
mekan uygulamalarında kullanılır. Aklıma ilk gelen Burj Al Arab 
gibi ikonikleşmiş projelerde yer almakla beraber dünyada en yeni 
flagship projelere örnek ToHa, Gunni &Trentino, Nadal Academy 
ve The Charles’ı verebilirim. Ankara, İstanbul, İzmir’de bulunan 
merkezlerimizle de ülke genelinde bilinen birçok marka projede otel, 
okul, konut ve havaalanı gibi farklı alanlarda yer almaktayız. Ankara 
için ilk aklıma gelen örnekler ise Nazende Bilkent, Teona, Avend 
Çayyolu ve Beytepe projelerinin farklı uygulama alanları, Sheraton 
Ankara otelinin renovasyonu olabilir. 

Ürünleriniz pazarda nasıl konumlanıyor? 
Bizim markalarımız, prestij sevenlerin tercih ettiği lüks ürünler. 
Bugün çok bilinen bir tasarım çanta ya da saati kullanmanın verdiği 
his ile hayatımızın geçtiği evimizin mutfağında, şöminede, masada 
ve bir duvar panelinde Cosentino ürünlerini kullanmak insanlara 
aynı hissi veriyor. 

Firmanın ileriye yönelik hedef ve planları neler?
Firmamızın en büyük önceliği doğaya dost üretim yapmak ve 
sürdürülebilirliktir. Yatırımlarını ve ürün çalışmalarını bunun 
üzerine yapar. Yolumuzun kesiştiği herkese uzun vadeli birer çözüm 
ortağı olarak bakıyoruz. Tasarım profesyonelleri için geliştirdiğimiz 
bir platformumuz, uluslararası dergimiz ve farklı müşterileri birbiri 
ile buluşturduğumuz dijital sistemlerimiz mevcut. Cosentino için 
çağın gereklerini yapmakta öncü olmak, uyum sağlamak, farklı 
tasarımcılarla uzun soluklu çalışmak, yenilikçi ve kalıcı olmak hiç 
değişmeyecek hedeflerdir.

Kurumsal hayat ile tasarımcı kimliğiniz arasında 
denge kurmakta zorlanıyor musunuz?
Kesinlikle hayır. Çünkü Cosentino önce benimsediği ilkeler, sonra 
ürünlerin tasarım ve teknik özellikleri ile mesleki yanımı ve 
heyecanımı çok besleyen bir şirket.  
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İç Mimar Mert Caner iç 
dekorasyonunu üstlendiği 

480 m2’lik Beylerbeyi 
Antteras bahçe dubleksin 

detaylarını paylașıyor.

Yalın ve 
Modern

dekorasyon

roje tasarım sürecinde fonksiyonel ve yalın bir tasarım 
anlayışı ile modern bir yaşam alanı tasarlanmak 
hedeflendi. Beylerbeyi Küplüce’de bulunan proje; 
İstanbul’un kalabalığından uzak, huzurlu sakin ve 
sosyal tesisiyle kompleks bir site içerisinde bulunuyor.

Mekanlarda kullanılan ve tasarlanan her ürün 
maksimum düzeyde konfor sağlamalı, sağlam dinamik altyapısıyla 

uzun vadede ihtiyaçları gidermeli aynı zamanda estetik ve 
yenilikçi olmalı mottosuyla proje tasarım sürecine başlandı. 

İnşaat dünyasının prestijli iş insanlarından olan ev sahibimiz, 
evinde özel konuklarına vermeyi planladığı davet ve etkinliklerde 
bahçe dubleksinin tamamının kullanılmasını talep ettiği için 
bahçe katında bulunan mutfak, kış bahçesi, yemek bölümü, 
oturma ve şömine bölümleri birbirine entegre halde çözümlendi. 

P

MERT CANER 



Kolektif House 42 Maslak  A.O.S 55.Sokak No:4/542 Sarıyer/İstanbul   Tel: +90 533 321 95 07
www.mertcanerinteriors.com        mertcaner.interiors

Doğal bazalt taş ile pelesenk kaplama 
ahşabın şömineyle buluştuğu bir 
şömine duvarı tasarlandı. Bu alandaki 
bazalt yüzey aynı zamanda bir oturma 
birimi olarak da işlevlendirildi. 
Ahşap zeminlerde ceviz marküteri 
parke, ıslak hacimler ve ortak 
kullanımlarda mermer kullanıldı. 
Oturma gruplarında; Tactile Leather 
Sofa, Barcelona Chair, B&B Michel Effe 
ve Gallotti & Radice Chair ürünleri 
seçildi. 

Ebeveyn yatak odasında deri 
kaplama detaylı açık sistemli 
giyinme odasının yatak odasıyla olan 
ilişkisi şık bir perde ile sınırlandırıldı. 
Yatak alanında başlıkta meşe 
kaplama ve kadife kumaş ile sıcak bir 
alan yaratıldı.

Çocuk odasında ise oyun alanları 
ile çalışma ve yatak bölümü entegre 
olarak tasarlandı. Bu alanlarda 
ise masif meşe, özel baskı duvar 
kağıtları ve özel imalat aydınlatmalar 
kullanıldı.  



Concord Company firmasının kurucusu M. Furkan Karataș ve Büșra Kavuk 
tasarımlarındaki ilham kaynaklarının mekânın ruhu olduğunu belirterek 

projelerindeki bașarılarının sırlarını paylașıyor...

Ruhu Yansıtan 
Özgün Tasarımlar

dekorasyon

M. FURKAN KARATAȘ, BÜȘRA KAVUK 
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ekân tasarlarken size ne ilham veriyor?
M. Furkan Karataş: Mekânlarda genel olarak çıkış 
noktamız ya bir konu ya da bir şahıs oluyor. Yani 
mekânın ruhu ve kendisi.

Büşra Kavuk: İkinci bir unsur da uyum ve ahenk. 
Mekânın müşterileri, işletmesi ve bulunduğu 

ortam ile uyumu. Aslında Concord Company bu mantaliteden 
ortaya çıkıyor. Ruh, ahenk ve uyum. Bütün müşterilerimiz 
uyumu istiyor mu? Hayır. Aykırılığın da bir uyumu olduğunu 
düşünüyoruz.

Proje geldiğinde ilk neyi düşünüyorsunuz?
M. Furkan Karataş: Konsepti düşünüyoruz. Aslında mekân 
ruhu yansıtıyor. Orada yaşayacak ya da ağırlanacak insanların 
kendisini nasıl hissedeceği bizim için başlangıç noktası oluyor.

Her mekânda kullandığınız bir malzeme var mı?
Büşra Kavuk: Süreç içinde hayranlık ya da yakınlık duyulan bir 
şeyden nefret etmeye başlayabilirsiniz. Önemli olan konsepte 
hizmet edecek materyallerin uyumlu bir şekilde kullanılmasıdır.

M



Anlaşılan uyum ve ruh sizi siz yapan unsurlar. 
Bu prensipler çalışma hayatınızda da geçerli 
oluyor mu?
M. Furkan Karataş: Tabi ki de. Burada sözü Büşra Hanım’a 
bırakmak istiyorum.

Büşra Kavuk: Mekânlarda olduğu gibi her insanın da prensipleri 
ve karakteri farklıdır. Biz bu farklılıklardan besleniyoruz. 
Zaman içerisinde aynı fikirlere sahip olsak da tamamen farklı 
fikir ve beğeniler ortaya çıkıyor. Bunu da kendi zenginliğimiz 
olarak görüyoruz.

Yaptığınız işte başarısını nasıl ölçüyorsunuz?
Büşra Kavuk: Takdir ya da övgüler tabii ki hoşumuza gidiyor 
ama biz bunu baz almıyoruz. Tasarladığımız mekânın amacı 
ekonomikse, biz buna değer katabilmişsek ve tasarladığımız 
evdeki insan kendini mutlu hissediyorsa o zaman başarılı 
olduğumuzu anlıyoruz.

Dekorasyon son trendleri konusunda ipucu verir 
misiniz?
M. Furkan Karataş: Bizce trend; unsurları takip etmek, anlamlı 
ve yenilikçi olmak. Ama bir projenin ruhu ile ilgileniyorsanız 
sizin için trendlerin bir önemi yok. 

dekorasyon
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Aslında mekân ruhu yansıtıyor. 
Orada yașayacak ya da 

ağırlanacak insanların kendisini 
nasıl hissedeceği bizim için 

bașlangıç noktası oluyor.



Sanatçıların 8artı1 Galeri’de gerçekleştirdikleri resim 
sergisinde akrilik boya dökme tekniğiyle yaptıkları 
soyut, dışavurumcu ve rengarenk resimler dikkat 
çekti. Serginin davetlileri arasında televizyon ve sanat 
camiasının tanınan isimleri de vardı. 

Paint It Up 
Sergisi

Emre Yetkin ve Tunç Süerdaş’ın 
“Paint It Up” adlı resim sergisi, 
sanatseverlerle buluştu.

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

İTALYAN SERİSİ SERAMİKLER VE DUVAR KAĞITLARI İLE ORTAMINIZ DEĞİŞECEK.

www.ozbyapi.com        ozbekoglushw        Özbekoğlu Showroom



Mel+S Design’ın kurucularından İç Mimar Serdar Șengüler ve 
Mimar Melekber Susesi çağdaș ve yenilikçi tasarım anlayıșı ile gerçekleștirdikleri 

projeleri ve mimari yaklașımları hakkında sorduğumuz soruları yanıtlıyor...

Mimaride Çağdaş Çizgi

SERDAR ȘENGÜLER, MELEKBER SUSESİ 

dekorasyon
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el+S Design’ın kuruluşundan 
ve sunduğu faaliyetlerden 
bahsedebilir misiniz?
Yaklaşık on yıldır faaliyet gösteren bir 
ofisiz. Çeşitli ödüller alıp bu alanda 
farklı tecrübeler kazandıktan sonra 

kendi ofisimi kurdum. Ofisimde farklı ölçeklerde iç 
mimarlık hizmeti vermeye başladım. Sonrasında yolum 
Mimar Melekber Hanım ile kesişince birlikte mimarlık 
alanında hizmet vermeye başladık. Uygulamada ise 
Kadir Satın ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bunun dışında ürün tasarımı ve danışmanlık hizmeti de 
veriyoruz. Ancak bizi farklı kıldığına inandığımız konu 
teknolojiyle olan ilişkimiz. Proje sunumlarında mimari 
programlar dışında oyun motorları da kullanıyoruz. 
Bu alanda VR kullanan ilk ofislerden biri olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Böylece proje henüz hayata geçmeden tüm 
detayları müşterilerimizle paylaşabiliyor ve uygulama 
başlamadan tüm mekânları hissetmelerini sağlıyoruz. 
Bu da uygulama sırasında bize kesinlik sağlıyor ve süre 
konusunda avantaj kazanıyoruz.

M

AKSAN HUKUK BÜROSU

AKSAN HUKUK BÜROSU



Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Aslında bu sorunun cevabı ölçeğe ve projenin gerekliliklerine 
göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin bir yaşam alanı tasarlıyorsak 
burada önceliklerimiz ailenin ihtiyaçları, beklentileri ve yaşam 
biçimleridir. Bu veriler doğrultusunda tasarım şekillenir. Bütçe 
ve çevresel faktörler gibi kriterler de devreye girerek projenin ana 
hatlarını oluşturur. Ama ölçek büyüdüğünde örneğin bir çalışma 
alanı ya da kamusal alan tasarladığımızda daha genele yönelik 
kriterlerle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda tasarımın ana hatlarını 
ihtiyaçlar belirliyor. Özetle o mekânı tanımlayacak bireylerin 
ihtiyaçları, mekân içindeki sirkülasyonları ve estetik kaygıları da 
göz önüne alarak tasarımlarımızı oluşturuyoruz.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Aslında bunun için ekstra bir çabaya girilmesi gerekmediğine 
inanıyoruz. Tasarım, ihtiyaçları ve gereklilikleriyle bir bütün. Her 
ne kadar estetik kavramı çok farklı şekillerde tanımlanabilecek 
olsa da göze hitap etmesi bu ihtiyaçlardan biri. Haliyle projenin 
tüm gerekliliklerini aynı anda ele alarak hareket ediyoruz.

Genç ve dinamik bir tasarım ofisi olarak mimari 
proje yaklaşımınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle kültürel açıdan oldukça zengin topraklarda bu işi 
icra etmenin verdiği keyifle birlikte elbette ki doku kavramına 
da gerekli önemi göstererek çağa uygun ancak icra edilen işin 
gelecekte de mevcudiyetini koruyacağını bilerek o günün 
koşullarını ve ihtimallerini de göz önünde bulundurarak işe 
başlıyoruz. Ölçeğimiz ve hizmet verdiğimiz kişiler sürekli olarak 
değişiyor. Bununla birlikte tasarımın öncelikleri doğrultusunda 
proje genel biçimini kazanıyor. 

dekorasyon

CLIFF HOUSE

CLIFF HOUSE

GÜVEN HUKUK BÜROSU

GÜVEN HUKUK BÜROSU

Örneğin kurumsal bir firma için oluşturulan projede firma 
kimliği de devreye girerken, çekirdek bir aile için oluşturulan 
tasarımda o bireylerin yuva kavramından beklentileri esas 
olabiliyor. Bizim önceliğimiz, tanımak ve analiz etmek. Ama 
sadece kişileri değil çevreyi, tarihi ve dokuyu da. Bundan 
sonrası da zaten kendiliğinden şekilleniyor.

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir 
misiniz? Sizin en beğendiğiniz projeniz sorulsa 
cevabınız hangisi olurdu?
Bu güne kadar birbirinden farklı birçok projeyi hayata 
geçirdik. Bizim için şu ya da bu önemliydi demek oldukça 
zor. Ancak şu söylenebilir, tamamlanan proje bir diğerine 
referans olduğundan bir dönem sadece hukuk bürosu ve 
ofis projeleri üzerinde çalışmıştık. Keyifli bir süreçti. Yine de 
deneyimlediğimiz her iş yeni tecrübeler edinmemize ve çok 
kıymetli arkadaşlar kazanmamıza vesile oldu. Hepsinin yeri 
bizim için ayrı. 

Bebek Mahallesi Vezirköșkü Çıkmazı Sokak No:14  Beșiktaș-İSTANBUL
www.melsarch.com Tel: +90 534 524 74 58

Örneğin bir yașam alanı tasarlıyorsak 
burada önceliklerimiz ailenin ihtiyaçları, 

beklentileri ve yașam biçimleridir.

TEKİRDAĞ VİLLA

KARBONAT REKLAM AJANSI

İSTWEST

MOD DAİRE
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LA SERAMICA
 Yemek Takımı 41.000 
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TEPE HOME
Yılbaşı Süsü 59 

Büyüleyici 
Atmosfer 
Yeni yıl atmosferini evde 

hissetmek isteyenler için en șık 
ve gösterișli dekorasyon ürünlerini 

sizler için bir araya getirdik...

ROCHE-BOBOIS
Vazo

ROCHE-BOBOIS
Vazo

dekorasyon
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ROCHE-BOBOIS
Bubble Kanepe

TEPE HOME
Mumluk 320 

DESING OF LUXURUY-
BACI MILANO
Kesme Tahtası

GÜRELLER
Aydınlatma

BEYMEN HOME
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CANSU ARAS 

dekorasyon

ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 
1987 yılında Samsun’da doğ dum. Liseyi Samsun’da 
tamaladıktan sonra 2006 yılında Kadir Has 
Üniversitesi Finans Bölümü’nü kazanandım ve 
İstanbul maceram baş ladı. Daha sonra Finans 
bölümünden mezun olduktan sonra hiç mutlu 
olamadığ ımı fark ettim ve hep hayalim olan İ ç 

Mimarlık Bölümü’nü kazanarak büyük bir haz ile bölümü 
bitirdim. Bence insan her zaman hayallerinin peş inden gitmeli 
ve sevdiğ i iş i yapmalı. O zaman iş  yapmış  gibi olmuyorsun. İ ç 
mimarlık Bölümü’nden sonra bir süre ş antiye ve ofis iş lerinde 
çalış tım. Gerekli tecrübeyi edindikten sonra kendi markamı 
kurmaya karar verdim. Time11 Mimarlık olarak harika iş lere imza 
attık hala da devam eden projelerimiz var. 

Ö
Yalın ve sade bir görünüm yaratarak ergonomik projelere imza atan Time11 
Mimarlık’ın kurucusu Cansu Aras hayata geçirdiği projelerindeki profesyonel 
yaklașımları ve tasarımlarındaki karakteristik çizgileri hakkında bilgi veriyor...

Mükemmeliği 
Detaylarda Gizli
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Bugüne kadar gerçekleş tirdiğ iniz projelerden 
bahsedebilir misiniz? 
Genelde ev ağırlıklı projelerimiz var fakat fabrika, showroom ve güzellik 
merkezi gibi birçok projede de yer aldık. Şimdi ise devam eden bir 
mücevher shop projemiz var. Farklı projelerde yer almayı seviyorum. 
Çünkü benim için her sektör ayrı bir tecrübe oluyor. 

En keyif aldığ ınız ve sizi etkileyen projeniz hangisi?
Gerçekleştirdiğim her projemden ayrı keyif aldım. İnsan çocuklarını 
nasıl ayıramaz ben de projelerimi birbirinden ayıramıyorum. Bu sebepten 
dolayı en keyif aldığım proje şu diye bahsedemiyorum. Hepsi birbirinden 
özel ve güzel.

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl iş liyor? 
Öncelikle müş teriyi tam anlamıyla tanımak çok önemli. Müş terimizin 
yaş am tarzı, ev içinde kaç kiş inin yaş ayacağı, hobileri bunlar o kadar 
önemli ki aslında ilk etapta görüşme tamamen bu yönde oluyor sonra 
tasarım baş lıyor. Proje tasarımını 3d çizimler çizildikten sonra tüm 
malzeme detayları ve örnekleriyle müş teriye sunuyoruz. Beğ enildiğ i 
taktirde uygulama projesiyle birlikte en heyecanlı ve stresli kısım 
baş lıyor. En güzel yanı ise proje tesliminde müş terinin yüzündeki o eş siz 
gülümseme. İş te onu hiçbir baş arıya değ iş mem.

Time11 Mimarlık’ı yansıtan karakteristik çizgi nedir? 
Fonksiyonellikten asla ödün vermeden detaylara önem vererek yalın, 
sade ve gözü yormayan projeler yapmaya önem vermekteyiz. En önemli 
konu detaylardır. Çünkü projeyi hakkıyla gösteren detaylardır. Fakat aynı 
zamanda ergonomik bir ş ekilde kullanıma uygun projeler yaratmak en 
önemli hedefemiz. 

2021 yılında mimari ve dekorasyonda nasıl tasarımlar ile 
karşılaş acağ ız? 
2021 yılında ahş ap, mermer ve doğ al dokulu kumaş lar gibi doğ al 
malzemeler ön planda olacak. Malesef COVID-19 sebebiyle evlerimizde 
daha çok vakit geçirmek zorunda kaldık bu sebepten dolayı gözü 
yormayan tasarımlar doğ al malzemeler ön planda olacak. Doğanın gücü 
evlere çekilerek bol yeşil alanlar yaratılacak. Evlerimiz bizim kozamız 
olduğu için doğayı ne kadar evlerimize çekersek o kadar iyi. Pandemi 
süreci ne kadar kötü olsa da bize bu anlamda çok şey öğretti. 

Fonksiyonellikten asla ödün vermeden 
detaylara önem vererek yalın, sade ve 

gözü yormayan projeler yapmaya önem 
vermekteyiz.
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EVREN YİĞİT

Elegan ve 
Sofi stike

dekorasyon

Mimar Evren Yiğit sofistike bir tarz 
yaratarak dekore ettiği 
WIND Ankara’da Villa 

projesinin detaylarından bahsediyor...

Mutlukent Mah. Beysu Villakent Sitesi 1920. Cad. No:19 Beysukent / ANKARA
T: +90 312 235 10 80-81 • F: +90 312 235 10 82

info@evrenyigit.com.tr • www.evrenyigit.com.tr
@evrenyigitarchitects       @evrenyigitarchitects

vren Yiğit Mimarlık’ın 2020 yılında hayata 
geçirdiği Çayyolu’ndaki 4 katlı villanın iç 
mimari proje ve uygulaması yaklaşık dört 
ayda tamamlanmıştır. Tasarım sürecinde 
tüm mobilya, dolap, perde, halı, aydınlatma 
ve aksesuarlar projelendirilip uygulaması 

tamamlanmıştır. Ev sahibinin zevkini yansıtacak şekilde 
yalın ve sofistike bir tarzda seçimler yapılmıştır. 

E
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Joy Home & Accessories joy_home_accessories

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. No: 18/CA (C1) Çayyolu / ANKARA 
Tel:+90 312 238 14 20

w w w . j o y h o m e s h o p . c o m

ŞIKLIK VE ZERAFETİN 
BULUŞTUĞU 
ÜRÜNLER SADECE 
JOY HOME’DA...
Dünya trendlerini devamlı takip eden ve sürekli 
yenilen ürün çeşitlerimizle sizde tanışın.
450 m2 büyüklüğün de mağazamızla
2700 çeşit ithal aksesuarı ayağınıza getirdik..



Joy Home & Accessories joy_home_accessories

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. No: 18/CA (C1) Çayyolu / ANKARA 
Tel:+90 312 238 14 20

w w w . j o y h o m e s h o p . c o m
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Mimar Pınar Günseven, Faraday Kafes 
sistemi esasına dayanarak geliștirdiği 

Dinlenemeyen Oda Projesi hakkında merak 
edilenleri anlatıyor...

Faraday Kafes Sistemi ile 
Dinlenemeyen Mekânlar 

dekorasyon

MİMAR PINAR GÜNSEVEN



Mimar Pınar Günseven, Faraday Kafes 
sistemi esasına dayanarak geliștirdiği 

Dinlenemeyen Oda Projesi hakkında merak 
edilenleri anlatıyor...

Faraday Kafes Sistemi ile 
Dinlenemeyen Mekânlar 

dekorasyon

MİMAR PINAR GÜNSEVEN

irmanız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Pınar Günseven Mimarlık firmamızı 2010 yılında kurduk. 
Mimarı projeler, restorasyon projeleri, iç mimarlık ve 
müşavirlik hizmetleri veriyoruz. İç mimarlık ve mimari 
tasarımın yanı sıra dinlenemeyen özel odalar, akustik ses 
geçirmeyen odalar, nükleer tıp odaları, proje yönetimi 

ve uygulamaları alanlarında da projeler gerçekleştiriyoruz. En özel 
çalışmamız ise elektromanyetik casusluğa karşı dinlenemeyen oda 
sistemlerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar.

Pınar Günseven Mimarlık’ı diğer firmalardan ayıran 
özellikleri neler?
Firmamızı diğer firmalardan ayıran pek çok özellik var. Bunlardan 
en önemlisi elektromanyetik casusluğa karşı dinlenemeyen oda 
ve mekânların tasarlanması. Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, 
teknolojiyi sıkı takip eden ve dünya çapında özel kurumların kullandığı 
sistemler ile aynı özelliktedir. Yapılan mekânların güvenliği TÜBİTAK 
tarafından test edilebilecek düzeydedir. 

Elektromanyetik casusluğa karşı Dinlenemeyen Oda 
Projeniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Nasıl ortaya 
çıktı? 
Ben mimar olarak bu oda sistemini kurmakta uzmanlığa sahibim. 
Sistem, bilgi ve birikimi işi. Mantığından ziyade uygulaması çok önemli. 
İşin tekniğinden bahsedecek olursam, projemin özünde “Faraday Kafes” 
var. Bu sistem Amerika Washington’da bulunan Pentagon binasını 
koruyan sistemin aynısı. Biz bu sistemi kendi yaptığımız alanlarda 
minimize ederek günümüz teknolojisiyle uyarladık.

Faraday Kafesi nedir?
Elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde 
örülmüş içteki hacmi dışarıdaki elektrik alanlarından koruyan bir 
muhafazadır. 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday’ın buluşu 
olduğu için “Faraday Kafesi” diye adlandırılmıştır. Kafes dışında 
elektrik alanın sıfırlanmasıyla birlikte katı iletişim kesilerek cisimlerin 
birbirleriyle temas ve hareket etmelerinin gerekçesi ortadan kalkmış 
olur. Faraday Kafesi, bu ilkeye göre çalışır ve içindeki nesneleri dış 
elektronik alanlara karşı korur. Faraday Kafesi, CRT ekranlar tarafından 
yayılan elektromanyetik alanların etrafa yayılmasını engeller.

Proje nerelerde uygulandı?
Uygulama kendi içinde güvenlik sistemi olduğu için uygulama 
yaptığımız kişi ve kurumlarca gizlilik anlaşması yapıyoruz. Sistem 
güvenliği açısından müşterilerimiz gizli olduğu için projenin nerelerde 
uygulandığı hakkında bilgi veremiyoruz. Sistem tamamen yasal 
olup kendini güvende hissetmeyen, dinlendiğini düşünen siyasiler, 
iş insanları ve devlet müteahhitleri gibi kişiler için uygundur. 
Uygulamalarımızı Askeri EMI korumaları, sunucu odaları, bilgisayar 
odaları, tıbbı muayene odaları, MRG, EEG, EMG ve EPP, fizyoterapi 
odaları ve radyoaktif santrallerinde yapabiliyoruz. Odaları kullanana 
kişiler için parmak izi ya da isteğe bağlı kartlı ve şifreli kapı kilit 
sistemleri yerleştiriyoruz. Projede kapılar da aynı odalar gibi özel 
elektromanyetik veri akışını engelleyecek sistemle üretiliyor. 

F
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Doğal üretim yatakları ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
kaliteli bir marka haline gelen D’Artiste Bedding’in İç Anadolu Bölge 
Distribütörü Mustafa Orhan’a markanın kuruluș öyküsünden yeni 
atılımlarına, ürün çeșitliliğinden kalitesine kadar merak edilenleri 

sorduğumuz röportajımız sizlerle...

Kaliteli Uyku 
Kaliteli Yaşam

dekorasyon

MUSTAFA ORHAN



Doğal üretim yataklarımızla 
uluslar arası vizyonda otuzu așkın 

ülkeye yaptığımız ihracatımız ile 
uyku sektöründe üst sıralara çıkarak 
güvenilir ve kaliteli bir marka olduk. 

arkanızın kuruluş öyküsünü anlatabilir 
misiniz?
1990 yılından beri yılların tecrübesi ve birçok ülkedeki 
başarı hikayemiz ile İzmir – Torbalı’da bulunan 85.000 
m2 tesisimizde iki yüz teknik, elli idari kadro ile işimize 
gönül verdik ve dünya pazarında önemli bir noktada 
yerimizi aldık. Misafirlerimizin isteklerini karşılamak için 

öncelikli hedefimiz olan “kaliteli uyku ve kaliteli yaşam” felsefemiz, 
sloganımız ve ölçütümüz olmuştur. Doğal üretim yataklarımızla uluslar 
arası vizyonda otuzu aşkın ülkeye yaptığımız ihracatımız ile uyku 
sektöründe üst sıralara çıkarak güvenilir ve kaliteli bir marka olduk. 

Bu yılın sonunda yeni bir atılımla İç Anadolu 
Distribütörlüğü olarak Ankara’da beş katlı bir mağaza 
açtınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Showroom’umuzun da bulunduğu Siteler bölgesi, dünyada birçok 
ülkeye ihracat yapan bir mobilya merkezi. 2021 yılı için planladığımız 
atılım hamlesini Ankara showroomumuz ile başlattık ve otuza yakın 
farklı set görebileceğiniz, otel konsepti içinde ayrı bir katı bulunan 
mağaza oluşturduk.

Ürün çeşitliliğinizden ve kalitesinden bahsedebilir 
misiniz?
ARGE faaliyetlerimizde tüketicimizin farklı yaşam biçimlerine ve uyku 
alışkanlıklarına uygun yataklar üretmek için sürekli bir araştırma 
içerisindeyiz. Teknolojiyi, el emeği ve doğal üretim olan yataklarımız ile 
birleştirerek yüksek kalitede ve dünya standartları üzerine çıkararak 
sağlıklı bir uyku için gerekli olan tüm bilgi, beceri ve deneyimimizi 
kullanmaktayız. Ayrıca yatak üretim biriminin yanı sıra farklı model ve 
özelliklere sahip bazalarımız, yatak başlıklarımız ile mağazalarımızda 
görsel bir şölen sunuyoruz.

Sağlıklı bir uyku için yatak seçiminde nelere dikkat 
etmeliyiz?
Yaşamımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçer. Bu nedenle sağlıklı uyku 
ve omurga için doğru yatak seçimi önemlidir. Son yıllarda bu alana 
endüstrinin de ilgisinin artmasıyla beraber bel sağlığına uygun yatak 
üretimi de yapmaktayız. Ortopedik yaylı yataklar, visko yataklar ve 
lateks yataklar gibi yatak tiplerimiz mevcut.

Yatak tercihi vücut sağlığımızı da büyük ölçüde etkiliyor. 
Bu noktada hangi yatak türlerini önerirsiniz? 
Yatak almak isteyen misafirlerimize showroomumuzda mutlaka 
yatakları denettiriyoruz. Çünkü her vücudun her yatakta gösterdiği 
refleks ve uyum farklı olabiliyor. Otel guruplarında ise durum biraz 
daha farklı. Otel satın alma departmanları yatak seçerken konaklama 
durumlarını göz önüne almak zorunda. Her gün farklı boy ve kilolarda 
sayısız misafir bu yataklar üzerinde konaklıyor. Dolayısıyla ortak bir 
noktada bu kadar farklı ölçüde misafiri rahat konaklatabilmek bizim 
uzmanlık alanımız. Firmamız ülkemiz ve dünyanın önde gelen otel 
zincirleri ile iş birliği halinde ve konaklamalarda neredeyse hiç şikayet 
almadık. 

Ürünlerinizin güvenilirliği noktasında uyguladığınız 
kalite ilkelerinden bahsedebilir misiniz?
Yatak üretim ham maddeleri kullanıcıya bağlı olarak farklılık 
gösterebiliyor. Misafirlerimiz mağazalarımıza geldiklerinde farklı 
özelliklerde her bütçeye uygun ürün gurubunu satış temsilcisi 
arkadaşlarımız ile beraber uygulamalı olarak deneyimleyerek 
anatomisine uygun ürünü kendisi seçebiliyor. Yatakların yanı sıra 
mağazalarımızda tarzlarına uygun farklı model, renk ve kumaşlarla 
başlık, baza seçebiliyorlar.
 

M

Firmanız için ileriye yönelik hedefleriniz neler?
Biz yatak konusunda uzmanız ve misafirlerimizi rahat 
ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıldan sonra 
en büyük hedefimiz dünyada örnek alınan bir marka haline 
gelebilmek. Bunu sağlayabilecek alanında uzman çok iyi bir 
teknik kadromuz var. Çalışma arkadaşlarımız ile beraber bu 
yolda işimizi doğru yaptığımız sürece hedefimize rahatlıkla 
ulaşacağız. 
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Mel’s Design 
Unique Decoration

dekorasyon



Mel’s Design 
Unique Decoration

dekorasyon

el’s Design’ın genç ve başarılı kurucusu Melis Turgut Ateş’i tanıyoruz...Melis Turgut Ateş 1996 yılında Ankara’da doğdu. 
İlköğretim, ortaöğretim ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okuyup 2014 yılında başarılı bir şekilde mezun oldu. Lisans eğitimini 
ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. İç mimarlık alanındaki şantiye stajını TAV-
SERA ortaklığında Emaar Square Mall and Residences Istanbul’da, ofis stajını ise Design On Ankara Mimarlık Ofisi’nde 
yaptı. Lisans eğitimi sırasında 3 boyutlu görselleştirme, teknik çizim, ışık tasarımı ve renk teorileri hakkında aldığı dersler ve 
kurslarla kendini geliştirdi. Mezun olduktan hemen sonra ise yıllar hayalini kurduğu ofisini 2019 yılında Mel’s Design adıyla 

İncek’te açtı. Bunun yanı sıra 2020 yılında Unique Decoration’ı kurarak Türkiye genelinde www.melsdesignn.com internet sayfası ile unique.
decorationn Instagram  sayfasını kullanarak satış yapmaktadır.  

M



Mermerin 
Güçlü Stili

Modern tasarım anlayıșının hakim 
olduğu yapısı ile dekoratif ürünlerinde 
șıklığı ön plana çıkaran Mel’s Design 

siyah ve altın zarafetini mermerin 
asilliği ile bulușturarak göz dolduran 
aksesuarları alıcıları ile bulușturuyor.

dekorasyon
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izi tanıyabilir miyiz?
Şiyar Sural:  Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum, bir süre 
sektöre yön veren kompleks projelerde çalıştım. 
Ardından 2018 yılında kurulan Sural Yapı Mimarlığın 
kurucu ortaklığını üstlendim.

Çiğdem Ateş Sural: Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
mezunuyum. Yüksek Lisansımı da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
tamamlamaktayım. Ben de birkaç yıl mega projelerde önemli 
pozisyonlarda görev aldım. Sural Yapı Mimarlığın kurucu 
ortağıyım.

Firmanızın kuruluşunu ve gelişim sürecini anlatır 
mısınız?
Firmamızı 2018 senesinde ortak hayalimizi gerçekleştirmek ve 

sektöre yön vermek idealiyle açtık. İki seneyi aşkın geçen sürede 
gücümüzü yerelden ulusala hatta uluslararası düzeye taşıyarak 
Türkiye’nin tamamına, Avrupa’nın da birçok bölgesine hizmet 
veren bir firma haline geldik.

Misyonunuzu ve vizyonunuzu anlatır mısınız?
Genel bir cevap vermek gerekirse mükemmel tasarımlar, doğru 
uygulamalar mottosunu ve küreselliği esas almaktayız.

Sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir?
Bizim çalışmalarımız kısmen topraktan kısmen kabadan ya 
da mevcut bir alanın renovasyonundan başlıyor. Mimari proje, 
3D konsept proje ve görselleştirme ile uygulama imalatlarının 
yanı sıra mimari konsept danışmanlığı ve kendimize ait olan 
ahşap imalathanemizde güçlü ekibimiz ile özel ahşap imalatları 
yapmaktayız.

S

İki yıl içerisinde mükemmel tasarımlar, doğru uygulamalar mottosuyla yurt içi ve 
yurt dıșında gerçekleștirdikleri projeler ile adından söz ettiren Sural Yapı Mimarlık’ın 

kurucuları İnșaat Mühendisi Șiyar Sural ve Yüksek Mimar Çiğdem Ateș Sural 
gerçekleștirdikleri projeler ve ileriye yönelik hedefl eri hakkında bilgi veriyor...

Genç ve Yenilikçi

dekorasyon

ȘİYAR SURAL- ÇİĞDEM ATEȘ SURAL 
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Gerçekleştirmiş olduğunuz projelerden bahseder 
misiniz?
Tabii ki. Özellikle İstanbul Avrupa yakasında birçok özel site ile 
Silivri ve Bahçeşehir gibi bölgelerde villa, kafe, restoran, 3D konsept 
ve uygulama projelerini tamamladık ve bunların dışında şehir 
dışı (Ankara, Konya, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Bursa gibi) ve 
Avrupa’da villa - restoran olmak üzere birçok projeye imzamızı 
atmış bulunmaktayız. Son olarak özel ahşap imalathanemizden 
Türkiye’nin tüm illerine, Avrupa’nın da hemen hemen her ülke ve 
şehrine kişiye özel tasarım ve ölçülerde ahşap imalatlarını, montaj 
dahil opsiyonuyla göndermekteyiz. Bu ülkelerin başında Avusturya 
ve Hollanda gelmektedir. Şimdilerde ise Almanya için ürün 
gönderimi sağladık.

Planlanan projeleriniz var mı?
Evet var. Silivri, Bahçeşehir ve Beykoz ile Hadımköy bölgelerinde yeni 
proje ve uygulama çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz günlerde de 
aksesuar konularında tüm Türkiye ve Avrupa’ya hizmet verecek olan 
“Castore Page” markamızın lansman çalışmalarına başladık.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz ?
Bu konuda en büyük adımımız detay vermek ve vaat ettiğimiz 
kaliteyi sunmak. Örneğin duvar çıtalandırması işlemi yapıldığında 
müşterilerimizle 2D ve 3D olarak bütün geometrik detayları 
paylaşarak onaylarını alıp daha sonrasında sözleşmede belirtilmiş 
olan malzeme ile keyif alacağımız imalatlar hazırlıyoruz.

Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?
Sanırım en büyük özelliğimiz genç ve sektörün özünü benimsemiş 
olmamız. Birçok iç mimar, mimar ya da mühendis bu tarz girişimleri 
erteliyor ve otuzlu yaşlarının ortalarında ofislerini açıyor. Belli 
projelerde yer aldıkları ve görevleri kısıtlı olduğu için haliyle bu 
alandaki bilgileri yüzde on beş - yirmi ile sınırlı kalıyor. Sektörümüz 
yeniliğe ve bütünlüğe önem veren bir alan olduğu için farkımızın 
burada başladığını düşünmekteyiz.

Neden sizi tercih ediyorlar ya da etmeliler?
Genç ve araştırmacı yönlerimiz ile insanların neler istediğinin 
analizini iyi yaparak onlara hitap eden çözümlemeler sunmaktayız. 
En ufak detayları bile konuşarak anlatmaya çalışmak yerine 
görselleştirerek karşı tarafın sonucu daha iyi görmesini 
sağlamaktayız. Bu da karşılıklı güven ve mutlu bir çalışma ortamını 
beraberinde getirmektedir.

İleriye yönelik hayal ve hedefleriniz nelerdir?
Global bir firma olmak ve tüm Dünya’ya en iyi hizmetleri götürmek 
yegane hedefimizdir.

Çalışma ekibinizi oluştururken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Aslında en önemli kısım burada başlıyor diyebiliriz. Çalışmayı 
düşündüğümüz arkadaşlarda aradığımız en belirgin özellikler; iyi 
referanslara sahip olmaları, güçlü motivasyon ve enerjileri ile kriz 
yönetimine sahip olmalarıdır. Onun dışında genç ve araştırmacı 
arkadaşlara da pozitif ayrımcılık yapıyoruz diyebiliriz.

Son olarak okuyucularımıza ne demek istersiniz ?
Artık küresel olarak tüm Dünya profesyonelliği esas almakta. 
Bu yüzden danışanlarımıza proje ya da uygulama yaptırmak 
istedikleri alan her ne olursa olsun bizlere sosyal medya veya 
iletişim kanallarından ulaşarak bu süreçte profesyonel destek talep 
edebileceklerini belirtmek isterim. 



epimiz için çok zor bir sene oldu. Bazen 
uğursuzluklar seneye yapışıyor ve o sene bitince 
her şeye yeniden başlayacakmışız gibi bir ümide 
kapılıyoruz. Çünkü hep umuda ve yeniden 
başlayabilmeye ihtiyacımız var. Psikolojimizi, 
pandemiden ve önümüzdeki belirsiz 
süreçlerden en az etkilenecek şekilde ayakta 

tutmak için de birtakım araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Belki de 
hayatın normal aktığını hissettirecek ufak şeylere...

H

Bașarıyı, her ne olursa olsun pes etmeden yola devam etmek olarak tanımlayan 
Kahraman Mimarlık firmasının kurucusu Yüksek Mimar Gülșah Kahraman 

pandemiye rağmen hiç yılmadan, özverili bir șekilde gerçekleștirdiği projelerinden 
ve bu süreçte edindiği deneyimlerden bahsediyor...

2020’ye Veda

Yapım gereği bir zorluk işe karşılaştığımda daha sakin kalan, çözüme 
odaklanan ve enerjisini benden alan birçok insana karşı sorumlu 
hisseden biri olduğumdan bu senenin bendeki yeri, yüksek dozda 
sorumluluk oldu. İş hayatımdaki proje, inşaat ve öğretim görevliliği 
üçgenimde tüm enerjimle üretmeye ve ilham olmaya gayret gösterdim. 
Pandemiye rağmen devam eden inşaatlarımız, ofis kadrosunun 
evlere taşınması ile zoom üzerinden yapılan toplantılarımız, projeleri 
sürdürme süreçlerimiz ve üniversitelerin uzatan eğitime geçmesiyle 
birlikte farklı bir tempo ve yoğunluğa girdim. 

GÜLȘAH KAHRAMAN 
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www.kahramanmimarlik.com.tr       gulsah_kahraman

Her zorluk insanın kendisinde başka bir yönünü daha keşfetmesini sağlıyor. 
Örneğin, Ankara’dan hiç ayrılmayacağımı ve hep işimin başında olmam 
gerektiğini düşünen benim için işlerin uzaktan da bir şekilde yürüyebildiğini 
görmek şirket hedeflerimin arasında Ege’de yeni bir şube açma fikrini oluşturdu. 

Ofis ve şantiyedeki mevcut kadromuzu genişleterek böyle bir dönemde daha 
fazla insan ile yollarımızın kesişmesi benim için çok mutluluk verici oldu. 
Bu süreçte Birlik İnv şirketi olarak “Etlik Antares Konutları” projemizde iş 
programımızı sarkıtmadan inşaata devam etmemiz birçok firma için de bu 
zorlu dönemi atlatmak adına iyi oldu diye düşünüyorum. Bunun dışında 
Bennart Yapı şirketim ile Kalyon Enerji PV ARGE ve İdari Binası ince işler 
uygulamasını tamamladık. Petlas Ako İdari Binası yapısının mimari, iç mimari 
ve ince işler uygulama işine devam etmekteyiz. Aynı zamanda birçok ofis, konut 
projelendirme ve uygulama işlerinin içerisinde yer aldık. Bu yoğun tempolu 
inşaat sürecinde hem sağlığın her şeyden önce gelmesi hem de işlerin belirli bir 
sürede yetişmesi gerilimi 2020 senesinin bir başka öğretisi oldu diyebilirim. 

İnşaatın yanı sıra Kahraman Mimarlık şirketim ile Medipol Üniversitesi fakülte 
binası, Ankara’da yapılacak 500 kişilik bir cami, genel merkez binaları, ulusal ve 
uluslararası yarışmalar, Ankara ve Ege’de yapılacak olan villa – konut tasarımları 
şeklinde proje olarak da verimli ve üretken bir sene geçirmiş olduk.

Başarıyı, her ne sorun ile karşılaşırsak karşılaşalım pes etmeden ve vazgeçmeden 
yola devam etmek olarak tanımlıyorum. Bazen yapmak istediklerimizi 
yapamayabilir, kısıtlanabilir ve beklediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Ne 
olursa olsun nefes aldığımız sürece kalbimizi karartmamalı ve çalışmaya olan 
inancımızı korumalıyız.

Umarım 2021 yılı hepimiz için hayatın normal akışına dönebildiğimiz, bununla mutlu 
olabildiğimiz, şikâyeti bıraktığımız, ülke olarak önümüzü görüp yatırım yapmaktan 
korkmayacağımız, sağlıklı, kazançlı, mutlu, umutlu ve sevgi dolu bir yıl olur.   
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Yılın son ayında yeni normal ile yașantımız tüm hızıyla değișirken kozalarımıza 
çekildik. Doğayla ve kendimizle barıștığımız yașantılarımızda 
değișen mevsim ile birlikte artık kar sezonunu da açıyoruz.

Kış Mevsiminde 
Stil Karmaları

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

dekorasyon

andemi yüzünden kış seyahat planları 
gündemimizde yok. Ancak rotamızı, metropol 
hayatın gürültüsünden kaçtığımız dağ evlerimize 
çevirebiliriz. Yenilenmesi ve onarılması 
konusunda uğraşlar verebiliriz. Hepimizin böyle 
bir şansı olmasa da ilham alarak kendi yaşam 

alanımızı yaratabiliriz.

Odunlu şömineleri ve ısıtmalı açık hava jakuzisine sahip 
büyük bir chalet, ateş köşesi bulunan log house, cam balkonlu 
kış bahçesi olan bir cottage veya karakterini koruyan modern 
bir kabin rahatlatıcı ve sıcak hissettirir. Doğayla bütün 
olmanın hazzı bir yana ruhlarımızı ve bedenlerimizi şarj 
etmek, sevdiklerimizle kaliteli zamanın tadını çıkarmak için 
mükemmel ortamı sunarlar. Dağ evleri kışı ve kış ateşini sever 
bilirsiniz. O nedenle geçerli ilk kural şöminedir. Dağ evlerini 
ısıtmanın en kolay yolu geniş yelpaze sunan odunlu, duvara 
monte edilip çağdaş sanatın bir parçası gibi duran etanol, 
multimedya ve bacasız gibi çeşitleri olan şöminelerdir. Doğa 
dostu, ısıtılmış yakıtla çalışan ve ileri teknoloji ile tasarlanmış 
şömineler günümüzde kullanım kolaylığı sunuyor. Ateş keyfi 
yapmanın bir başka yolu da açık havadaki şömine köşeleridir. 
Şöminelerin sadece evde kullanıldığı fikrini tersine çeviren 
açık hava şömineleri, soğuk kış gecelerinde içinizi ısıtırken 
ateşin etrafında buluşma fikrinin naif güzelliğini de anımsatır. 
Özellikle yoğun karlı bir iklimi olan ya da etrafı dağlarla 
çevrili bir bölgede yer alan evlerin bahçelerinde hatırı sayılır 
büyüklükte bir şömine yer alıyorsa gece sohbetleri uzadıkça 
uzayabilir.

P
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Dağ evi stilini yaşam alanlarımıza nasıl kurgulamalıyız?
İyi planlanmış bir oturma alanının etkisi yaşam kalitemizi artırmaya 
yardımcı olacaktır. Ahşap mobilyalar ve natürel renk kartelası ile 
modern dağ evi stili elde etmenin ilk koşulunu gerçekleştirebilirsiniz. 
Doğal ahşap dokuların etrafı sardığı sakin ve huzurlu bir görünüm 
veren bu evlerde, rustik tarz hakimdir. Farklı tarzları bir arada 
kullanmayı tercih edenler için eklektik de denebilir. Siz de ladin, 
sedir ve kızıl servi gibi ev yapımında da kullanılan ahşapları 
tercih ederek rustik detaylara yer verebilirsiniz. Renklerde hep bir 
huzur ve dinginlik hakim olmalıdır. Açık toprak renkleri, beyaz ve 
krem rengi ağırlıklı olarak tercih edebilirsiniz. Doğal dokulardan 
vazgeçmeyin. Cam veya metal gibi ağır detayları mümkün olduğunca 
kullanmamalısınız. Ev tekstili ürünlerinin rolü büyük. Mobilyaları 
kullanırken üzerlerine post ve battaniye örtebilirsiniz. Halı, kırlent 
ve örtülerde bol miktarda dokulu alternatifleri tercih edin. İri 
ilmekli örgüler etkiyi pekiştirir. Ayrıca tüm tekstilleri üst üste 
kullanarak sıcaklık hissini daha da artırabilirsiniz. Yemek odasında 
ise sandalyelerinize yapay kürkler, konsola seramik objeler ve dokulu 
duvara geyik büstleri üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Yerlerde, 
duvarlarda ve sepetlerde odunların olması ambiyansı kuvvetlendirir. 
Yatak odasında karanlık bir atmosferden uzaklaş mak istiyorsanız açık 
renkli meş e, huş , kayın ve akçaağ aç gibi ahş aplar kullanabilirsiniz. 
Kütükten pufunuz ve ekoseli nevresiminiz ise dekorasyonu tamamlar. 
Merdiven yanı, pencere önü ve ş ömine baş ı gibi konfor köş eleri 
oluş turabilirsiniz. Dinginlik veren toprak tonlarındaki büyük 
yastıklar, sallanan vintage sandalyeler, xlarge mumlar ve canlı 
dallar ile kurgular yaratmanız mümkün. Tasarım, mimari ve doğ a 
arasındaki sınırları kaldırın. Soğ uk kış  günlerinde kar yağışının 
mükemmel atmosferinde manzaranın tadını evinizden çıkarın. 
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Çiçekmisin
 Her Zaman Yanında !



Yılbaşı gecelerini genellikle nasıl geçirirsiniz, bu 
yıl için neler planladınız? Yeni yıl sizin için ne ifade 
ediyor?
Yılbaşı geceleri herkes için özeldir. Bizim için en keyifli yılbaşı 
gecesi aile ve arkadaşlarla bir arada olunan programlardır. Dışarıda 
olmaktansa evde geçirmek daha anlamlı. Evdeki dekorasyonu 
yılbaşı temasına çevirerek keyifli bir alan yaratmak yılın en 
sevdiğimiz anlarından biri. Bu nedenle ev programını tercih 
ediyoruz. Yılbaşına özel menüler hazırlamak ve her sene farklı bir 
yılbaşı teması işlemek bizim için çok keyifli.

Grace Brands markasının 
kurucuları Duygu İçil ve 

Sanem İçil yılbașı sofrasını 
“Winter Wonderland” 

koleksiyonu ile hazırladı...

Duygu ve 
Sanem İçil 

yılbaşı sofraları
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2020 yılı aileniz ve sizin açınızdan nasıl geçti? 
Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2020 herkes için çok zor bir yıl oldu. Zor bir yıl olmasının 
yanı sıra dünyaca çok farklı konulara da dikkat çekmek 
durumunda kaldık. Herkesin yaşamını gözden geçirdiği 
ve günlük rutinimizde bile yaşadığımız tüm koşulların 
her anına şükretmemiz gerektiğini hatırlattı. Maalesef 
çoğu kişinin de bir anda yakınlarını kaybettiği bir sene 
oldu. Psikolojik açıdan yıprandığımız bir yıldı. Bir yandan 
da evlerde geçirilen vaktin ve ailecek yapılan aktivitelerin 
yoğun olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla herkesin evine 
daha fazla özen göstermeye başladığı bir dönemdi. Ev 
dekorasyonundaki her ayrıntı ile sofra sunumlarının 
çok daha önemli olduğunu ve böylece kişilerin kendi 
yaratıcılıklarını kullandığı bir alana dönüştüğünü 
düşünüyoruz.
 
Bugüne kadar geçirdiğiniz en özel ve güzel 
yılbaşı geceniz ne zamandı?
Genelde yılbaşı gecelerimizin hepsi çok keyifliydi. 
Ancak en güzeli uzun bir masanın etrafında ailemiz ve 
samimi arkadaşlarımızla birlikte kutlananlar diyebiliriz. 
Böylelikle her yıl göz kamaştıran sofralara imza 
atıyorsunuz. 



Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumları 
nasıl olacak?
Bu yıl “Pip Studio” markamızın yılbaşına özel olarak tasarladığı 
“Winter Wonderland” koleksiyonu ile bir sofra kurduk. 
“Winter Wonderland” kışın harikalar diyarını temsil eden 
çok güzel bir koleksiyon. Ormanda kışı anlatan koleksiyonda 
kışın güzelliklerine dikkat çekerek farklı bir dünyaya davet 
ediyor. Koleksiyon içerisindeki terracotta renkler, ağaçların 
koyu yeşil tonlar, kışın ormanda yaşayan hayvanlar, çiçeklerin 
yer aldığı farklı tasarılarımlar ve desenler ile sofradaki kişileri 
harikalar diyarında hissettirmeyi amaçlamıştır. Petrol mavisi 
ve kahverenginin hâkim olduğu koleksiyonda ona uygun 
tonlarda tekstiller seçtik ve şamdanları kış ormanın dünyası 
ile uyumlu hale getirdik. Koleksiyonun içinde yer alan temaları 
sofrada detay olarak kullandık.

Sofranızda başrolü hangi yiyecekler paylaşacak?
Menü seçimi, sofranın detayına uygun olarak karar verilmeli. 
Klasik yılbaşı menüsünün dışında soframıza uygun olarak 
koleksiyonda yer alan meşe palamudu ve fındık detaylarını 
kullandık. Örneğin, tatlı seçiminde meşe palamudu 
görünümündeki fındık kremalı choux hamurunu mini 
çikolata ve fındık detaylarıyla süslemeyi düşündük. Diğer 
alternatif tatlı olarak da kışın en sevilen meyvelerinden biri 
olan elmayı merkeze alarak fındık soslu çıtır elma yaptık.

yılbaşı sofraları
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Sofranızda olmazsa olmaz 
dediğiniz ya da çok sevdiğiniz 
şeyler neler? 
Bizim sofrada olmazsa olmaz 
dediklerimiz; çiçekler, kişiye özel isim 
kartları, mumluk ve şamdanlar.

Sofranıza bir isim vermenizi 
istesek bu isim ne olur?
Soframızın ismi, Kış Harikalar Diyarı.

Yeni yıldan dileklerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı 
günler geçirebileceği ve güzel haberler 
alabileceği bir yıl diliyoruz. En güzel 
sofralar paylaşılan sofralardır. Yeni 
yılda paylaştıkları sofraların artması 
dileğiyle... 



/vescachocolate /cicekmisincom w w w . c i c e k m i s i n . c o m

Vesca Chocolate'ın damaklarda iz bırakacak harika çikolatalarına 
cicekmisin.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



/vescachocolate /cicekmisincom w w w . c i c e k m i s i n . c o m

Vesca Chocolate'ın damaklarda iz bırakacak harika çikolatalarına 
cicekmisin.com üzerinden ulaşabilirsiniz.



röportaj

Yılbaşı gecelerini genellikle nasıl geçirirsiniz, bu 
yıl için neler planladınız? Yeni yıl sizin için ne ifade 
ediyor?
Yılbaşı gecelerini genellikle ailem ve arkadaşlarımla evde geçirmeyi 
tercih ediyorum. Sevdiklerimle, İstanbul’da ya da İstanbul dışında 
yeni yıla girmek beni çok mutlu ediyor. Bu yıl da ailemizle birlikte 
yeni yıla evimizde gireceğiz.

Inside Flowers’ın kurucusu 
Selin Saral yeni yıl sofrasında 

altın ya da gümüș tonlarda parlak 
süsler ve aksesuarlar kullanacak...

Selin 
Saral 

yılbaşı sofraları
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Yılbaşı gecelerini genellikle nasıl geçirirsiniz, bu 
yıl için neler planladınız? Yeni yıl sizin için ne ifade 
ediyor?
Yılbaşı gecelerini genellikle ailem ve arkadaşlarımla evde geçirmeyi 
tercih ediyorum. Sevdiklerimle, İstanbul’da ya da İstanbul dışında 
yeni yıla girmek beni çok mutlu ediyor. Bu yıl da ailemizle birlikte 
yeni yıla evimizde gireceğiz.

Inside Flowers’ın kurucusu 
Selin Saral yeni yıl sofrasında 

altın ya da gümüș tonlarda parlak 
süsler ve aksesuarlar kullanacak...

Selin 
Saral 

yılbaşı sofraları

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yeni yıl benim için yeni umutlar yeni heyecanlar demek. Her 
yılbaşı benim için çok özel, yepyeni bir başlangıç anlamı taşıyor. 
Her yıla bir önceki yılın sadece güzel duygularını taşıyorum, her 
şeyin daha güzel olacağını umut ediyorum ve enerjimi olumlu 
düşüncelere yönlendiriyorum. Ailem ve sevdiklerim için hep 
güzel temennilerde buluyor, gerçekleşeceğine canı gönülden 
inanıyorum.

2020 yılı aileniz ve sizin açınızdan nasıl geçti? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2020 yılı tüm Dünya’da olduğu gibi bizim için de zor geçti. Hala 
devam eden küresel salgın ve bu salgının hepimizde yarattığı 
endişe maalesef bizi olumsuz yönde etkiledi. Sağlığımızın 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Bizim ve 
sevdiklerimizin sağlıklı olması her şeyden önemli.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en özel ve güzel yılbaşı 
geceniz ne zamandı?
Her yılbaşı gecesi benim için çok özel ve unutulmaz.

Her yıl göz kamaştıran sofralara imza atıyorsunuz. 
Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumları nasıl 
olacak?
Yılbaşı gecesi hepimizin aklına parlak dokular getirir. Bu 
gelenekten şaşmadan masamda mutlaka altın ya da gümüş 
tonlarda parlak süsler ve aksesuarlar kullanıyorum. Canlı çiçek 
aranjmanları olmazsa olmazım.



Sofranızda başrolü hangi yiyecekler 
paylaşacak?
Balkabağı çorbası, ızgara bresaola, parmesanlı crumble ve 
ayçekirdek ile kuşkonmaz sufle, hindi but fırın, üzümlü 
lahana, karamelize erik ve portakal, safranlı ayva, 
marshmallowlu taze patates, orman meyveli pavlova

Sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da 
çok sevdiğiniz şeyler neler? Sofranıza bir isim 
vermenizi istesek bu isim ne olur? 
Siz de masalarınızda rüya gibi bir aydınlatma istiyorsanız 
mutlaka mum kullanın. Kişi sayısına göre her tabağın 
kenarına minik fenerler, masanın ortasına sıralanacak 
uzun şamdanlar ya da ortadaki aranjmana eklenecek 
kalın ve yüksek mumlar tercih edebilirsiniz. Keten 
peçetelerinize birer çam dalı, kış çiçeği ya da tarçın 
çubuğu bağlayın. Sadece güzel görünmekle kalmayacak 
aynı zamanda harika bir koku da verecek. Masamın adı; 
Kış Harikalar Diyarı - Winter Wonderland olurdu.

Yeni yıldan dileklerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?
2021 yılının ülkemize ve Dünya’ya; sağlık, mutluluk, 
başarı ve huzur getirmesini diliyorum. 

yılbaşı sofraları
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Sedef 
Güvençer

Ennur 
Çokgüçlü  

Paon Design’ın kurucuları Ennur 
Çokgüçlü ve Sedef Güvençer 

kendilerine özgü șık koleksiyonları 
ve seçkin ürün yelpazesi ile yılbașı 

sofralarında da fark yaratıyor...

yılbaşı sofraları
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Sedef 
Güvençer

Ennur 
Çokgüçlü  

Paon Design’ın kurucuları Ennur 
Çokgüçlü ve Sedef Güvençer 

kendilerine özgü șık koleksiyonları 
ve seçkin ürün yelpazesi ile yılbașı 

sofralarında da fark yaratıyor...

yılbaşı sofraları

Paon Style’ın kuruluş serüvenini öğrenebilir miyiz?
Mimar bir babaya sahip olmamız mimari ve dekorasyon 
dergileriyle büyümemizi ve estetik görüntünün önemini 
anlamamızı sağladı. Sonrasında ev tekstiline duyduğumuz 
merak misafirlerimize kendilerini özel hissettirecek sunumlar 
yapmamıza hatta sofralarımız için yurt içi ve yurt dışından özel 
aksesuarlar toplamamıza neden oldu. 2015 yılından bu yana 
kendimiz ve çevremiz için özel nakışlı butik ürün üretimi ile 
ilgileniyorduk gelen talepler doğrultusunda tüm bu çalışmalar bizi 
profesyonel anlamda çalışmaya sevk etti. Yoğun bir çalışma sonrası 
sofra tekstili kolleksiyonumzu hazırlayıp 2017 yılı itibariyle seri 
üretim olarak hazırladık ve piyasaya sunduk.

Ev tekstili alışverişinde alıcılarınıza sunduğunuz 
ürünlerin çeşitliliğinden bahsedebilir misiniz?
İlk kolleksiyonumuzu sofra tekstili parçalarıyla sunduk. Ham 
ketenler üzerine geleneksel nakış tekniğini günümüze uyarlıyarak 
modernize ettik. Yemek peçeteleri, amerikan servisler, kokteyl 
peçeteleri, runner ve masa örtüleri öne çıkan parçalarımızdan. En 
son teknolojideki makinalarda çok ince bir işçilikle çalışıyor ve titiz 
bir terzilikle tamamlıyoruz. Devamında kolleksiyonlarımıza yatak 
odası ve banyo grubu da dahil oldu. Son olarak pandemi sebebiyle 
yazlık ortamlarda daha izole ve rahat yaşamın artmasıyla akrilik 
renkli çatal - bıçak kolleksiyonumuzu müşterilerimizin beğenisine 
sunduk.



Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımızın hepsi tamamlayıcı ürün niteliği taşıyor. Ürünlerimiz, 
eksik yapboz parçası gibi bir araya geldiğinde tamamlanmış oluyor. 
Müşterilerimizin sonuçtan duydukları tatmin ve haz duygusu bizim 
daha çok motive olmamızı sağlıyor. Koleksiyonumuzda zamansız ve 
klasik parçalar olduğu gibi renkli ve canlı mevsim trendlerine uygun 
parçalar da bulunuyor. Çok yönlü bir kolleksiyon olması daha fazla 
müşteri grubuna hitap etmemizi sağlıyor. Modern yaşamı tercih eden, 
evinin dekorasyonuna meraklı, iyi hizmet almayı arzu eden ve ürün 
seçiminde titiz davranan bir hedef kitleye hitap ettiğimiz için bu 
farklılık ev tekstili alışverişini bir keyfe dönüştürüyor.

Tasarımlarınızda önceliğiniz nedir?
Tasarımlarımızı hazırlarken mutlaka bir tema belirliyoruz. Doğadan 
ve trendlerden ilham alarak müşterilerimizin uzun yıllar hayatında 
olabilecek güzel ve zarif modelleri hedefliyoruz. Günümüz modasını 
modern çizgiyle birleştirerek şık, canlı ve yaşamla iç içe modeller ile 
sıcak mekânları şekillendirmeye ham ketenleri de ince nakış işçilik 
ve titiz terzilik ile değer taşıyan sonuçlara ulaştırmak için çalışıyoruz. 
Tasarımlarımızın özgün olması ve kendini tekrarlamaması için sürekli 
çalışıyor ve üretiyoruz.

Yılbaşı için tasarladığınız yeni bir koleksiyon var mı? 
Her sene yılbaşı için farklı koleksiyonlar hazırlayarak müşterilerimizin 
beğenisine sunuyoruz. Koleksiyonları belirlerken o senenin modasını 
ve  müşterilerimizin isteklerini birleştirerek tasarımlarımızın son 
haline karar veriyoruz. Bu zorlu seneyi geride bırakırken ailelerimizle 
geçireceğimiz bugünü en güzel şekilde yaşayabilmek için yaş skalamızı 
da göz önüne alarak eğlenceli ve elegant olarak iki koleksiyon 
hazırladık. Aynı zamanda özel el işçiliğiyle hazırlanmış her biri farklı 
figürlerden oluşan kokteyl peçetelerini yemek sonrası ikramlarınız için 
hazırladık. Bir sofra tekstili olarak bizim için önemli olan bir davetin 
başlangıcından sonuna kadar bütün ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek.

2021 yılı için belirlediğiniz ya da trend olacağını 
düşündüğünüz bir tasarım mevcut mu?
Zor bir dönemi geride bırakmamıza az kaldı. Bu dönemde 
kendimizi ve sevdiklerimizi şımartmanın ne kadar önemli 
oduğunu anladık. En kısa zamanda özlemle beklediğimiz, 
keyifle vakit geçirdiğimiz, bol kahkahalı ve kalabalık dost 
sofralarımıza kavuşacağız inşallah. Ürünlerimizi sizlere sunmak 
için sabırsızlanıyoruz.

Son olarak markanız için ileriye yönelik 
hedefleriniz neler? 
Yurt  içi ve yurt dışı müşterilerimizin markaya bağlılığını 
artırabilmek ve beklentilerini üst düzeyde karşılayabilmek için 
kaliteden ödün vermeden ürün çeşitliliğini çoğaltarak devam 
etmek istiyoruz. 

Koleksiyonumuzda zamansız ve klasik 
parçalar olduğu gibi renkli ve canlı 

mevsim trendlerine uygun parçalar da 
bulunuyor.

yılbaşı sofraları
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Yılbaşı gecelerini genellikle nasıl geçirirsiniz, bu 
yıl için neler planladınız? Yeni yıl sizin için ne ifade 
ediyor?
Yılbaşı gecelerini uzun zamandır evde yakın dostlarımla 
geçiriyorum. Bu yıl ise içinde bulunduğumuz durumdan dolayı 
hiçbir plan yapmadım biraz akışta kalmayı tercih ediyorum. 
Yeni yıl bana hep çocuksu bir neşe ve umut verir. Sanki bir sayfa 
kapanıyor ve yenisi açılıyormuş gibi hissederim.

CVS LifeStyle’ın kurucusu 
Candan Varnalı’nın yılbașı 

sofrasının olmazsa olmazları; 
mumlar, mini ampüller, geyikler ve 

kristal avizeler...

Candan 
Varnalı

yılbaşı sofraları

2020 yılı aileniz ve sizin açınızdan nasıl geçti? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2020 yılı; her zamankinden daha fazla farkındalığımın arttığı, daha fazla 
şükretmeyi ve duyarlı olmayı öğrendiğim bir yıl oldu. Değerlerimiz değişti, 
sağlık birinci sıraya oturdu. Kendi adıma dünya için ne yapabilirim diye 
daha fazla düşündüğüm, işime konsantre olduğum, en yakınlarımla 
görüştüğüm, kendime zaman ayırdığım ve online workshopların keyfine 
vardığım bir sene oldu.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en özel ve güzel yılbaşı geceniz 
ne zamandı?
Benim için yılbaşı gecesinden çok birkaç gün öncesinde artık ananevi 
olan ailece kutladığımız gün hep daha özel ve değerli oldu. Ama içlerinden 
hiçbirini öbürlerinden ayıramıyorum. 

Her yıl göz kamaştıran sofralar imza atıyorsunuz. Bu yıl , 
yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumları nasıl olacak?
Daha önce belirttiğim gibi bu sene için özel bir hazırlığım henüz yok ama 
eğer hazırlamam gerekirse galiba kırmızı renklerle oynayabildiğim “country” 
havasında daha ham kumaşları kullandığım bir konsepte giderim diye 
düşünüyorum.

Sofranızda başrolü hangi yiyecekler paylaşacak?
Benim vazgeçilmezim, kabak çorbası ve birkaç çeşit tatlı. Ana yemek olarak 
da genelde ribs yaparım. 

Sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da çok sevdiğiniz 
şeyler neler? Sofranıza bir isim vermenizi istesek bu isim ne 
olur?
Soframın olmazsa olmazları; mumlar, mini ampuller, geyikler ve kristal 
avizelerdir. Sizin için hazırladığım sofrada neşe versin diye ponponları ön 
plana çıkardım. Yılbaşı sofralarımı hazırlarken biraz masalsı olabilmesi için 
uğraşırım. Galiba “Wonderland” derdim.

Yeni yıldan dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle herkese sağlık ve barış diliyorum. Özgürlüğümüzü kısıtlamadan, 
farkındalık ve duyarlılığımızın yüksek olduğu, insanlık için çaba sarf 
ettiğimiz, sevecen, kalpten yaklaşımlar içinde olduğumuz, çözümlere çabuk 
ulaştığımız, bereketli ve huzurlu bir yıl olsun. 
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2020 yılı aileniz ve sizin açınızdan nasıl geçti? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2020 yılı; her zamankinden daha fazla farkındalığımın arttığı, daha fazla 
şükretmeyi ve duyarlı olmayı öğrendiğim bir yıl oldu. Değerlerimiz değişti, 
sağlık birinci sıraya oturdu. Kendi adıma dünya için ne yapabilirim diye 
daha fazla düşündüğüm, işime konsantre olduğum, en yakınlarımla 
görüştüğüm, kendime zaman ayırdığım ve online workshopların keyfine 
vardığım bir sene oldu.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en özel ve güzel yılbaşı geceniz 
ne zamandı?
Benim için yılbaşı gecesinden çok birkaç gün öncesinde artık ananevi 
olan ailece kutladığımız gün hep daha özel ve değerli oldu. Ama içlerinden 
hiçbirini öbürlerinden ayıramıyorum. 

Her yıl göz kamaştıran sofralar imza atıyorsunuz. Bu yıl , 
yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumları nasıl olacak?
Daha önce belirttiğim gibi bu sene için özel bir hazırlığım henüz yok ama 
eğer hazırlamam gerekirse galiba kırmızı renklerle oynayabildiğim “country” 
havasında daha ham kumaşları kullandığım bir konsepte giderim diye 
düşünüyorum.

Sofranızda başrolü hangi yiyecekler paylaşacak?
Benim vazgeçilmezim, kabak çorbası ve birkaç çeşit tatlı. Ana yemek olarak 
da genelde ribs yaparım. 

Sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da çok sevdiğiniz 
şeyler neler? Sofranıza bir isim vermenizi istesek bu isim ne 
olur?
Soframın olmazsa olmazları; mumlar, mini ampuller, geyikler ve kristal 
avizelerdir. Sizin için hazırladığım sofrada neşe versin diye ponponları ön 
plana çıkardım. Yılbaşı sofralarımı hazırlarken biraz masalsı olabilmesi için 
uğraşırım. Galiba “Wonderland” derdim.

Yeni yıldan dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle herkese sağlık ve barış diliyorum. Özgürlüğümüzü kısıtlamadan, 
farkındalık ve duyarlılığımızın yüksek olduğu, insanlık için çaba sarf 
ettiğimiz, sevecen, kalpten yaklaşımlar içinde olduğumuz, çözümlere çabuk 
ulaştığımız, bereketli ve huzurlu bir yıl olsun. 



röportaj

Yılbaşı gecelerini genellikle nasıl geçirirsiniz, bu yıl 
için neler planladınız? 
Yılbaşı gecelerini çoğunlukla ikiz kızlarımız ve sevdiğimiz 
dostlarımızla evde geçirmeyi tercih ediyoruz. Önceki yıllarda yurt 
dışı seyahatleri daha cazip gelse de kızlarımızın doğumundan sonra 
evde hep birlikte olma fikri hem daha çok içimize siniyor, hem de 
kesinlikle çok daha keyif veriyor. Bu yıl ise yaşadığımız malum 
dönemin etkisinden dolayı ailece evimizde olmayı planlıyoruz.

Jardin de Muse markasının 
kurucusu Nur Yılmaz’ın yılbașı 

sofrasının adı 
Bir Kıș Gecesi Rüyası...

Nur 
Yılmaz

yılbaşı sofraları

2020 yılı aileniz ve sizin açınızdan nasıl geçti? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Pandemi süreci ve art arda yaşanan felaketlere baktığımda çok 
üzülerek iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki büyük acılar 
yaşandı. Ancak bu kadar olumsuzluğun yaşandığı bir yılda umut 
veren en değerli şeyler ise milletçe hatta dünyaca birçok ortak 
duyguda buluşmak, hiç yapmadığımız kadar empati yapmak, öze 
dönmeye başlamak ve en önemlisi doğanın kıymetini bir kere daha 
anlamaktı.

Yeni yıl sizin için ne ifade ediyor?
Yeni yıl benim için çok büyük heyecan ve yepyeni umutlar demek. 
Senenin son gecesi yapılan kutlamadan çok daha ötesini ifade 
ediyor. Bir yılın bitişi yeni bir yılın başlangıcı fikriyle, her yıl bu 
zamanlar kendimle de ilgili öz değerlendirme süreci ve yenilenme 
heyecanı yaşıyorum. Ayrıca bir yaz aşığı olarak yeni yıl ruhu, kış 
mevsimi için tek motivasyon kaynağım diyebilirim. Bu nedenle 
Aralık ayının başından itibaren dekorasyondan sofraya her köşede 
bu ruhu yaşatmayı çok seviyorum.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en özel ve güzel yılbaşı 
geceniz ne zamandı?
Açıkçası büyük bir şükran duygusuyla, her birinin karar vermemi 
zorlaştıran güzel anılarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Ancak 
içlerinden birini seçmem gerekirse eğer iki yıl önce eşimle birlikte 
iki günlük Barselona seyahati planımızda, eşimin daha uçaktayken 
başlayan gribinin ağırlaşmasından dolayıp iptal ettiğimiz yılbaşı 
gecesini anlatabilirim. 
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yılbaşı sofraları

Umudumu kaybetmiş, yeni yıla otel odasında uyuyarak gireceğimizi 
düşünürken saatin on iki olmasına çok az zaman kala eşim uyandı ve 
hızlıca hazırlanıp dışarı çıktık. Asıl planımız iptal olsa da yeni yılı Barselona 
sokaklarında spor ayakkabılarımızla gezerken öylesine özgür ve mutlu 
hissederek karşıladık ki eminim katılacağımız özel gece, oradaki büyülü 
ambiyans ve giymeyi planladığım ışıltılı elbisem bile beni o denli mutlu 
edemeyecekti.

Her yıl göz kamaştıran sofralar hazırlıyorsunuz. Bu yıl, yılbaşı 
sofranızın konsepti ve sunumları nasıl olacak?
Geçtiğimiz yıl üç ayrı konseptte yılbaşı sofrası hazırlamıştım ve hepsinin 
bambaşka duygusu vardı. Benim için sofra çok kıymetli. Ailem ve misafirlerimin 
kendilerini özel hissetmelerini ve o sofranın hepimiz için unutulmayacak bir 
anıya dönüşmesini sağlamak çok değerli. Bu motivasyonla her soframın mutlaka 
belli bir teması oluyor ve bu temayı da bir duyguyla destekliyorum. Bu yıl ki 
soframda, pandemi sürecinde biraz daha izole olmanın da yarattığı duyguyla 
“Chalet” konseptini seçtim. İsviçre Alpleri’nde sıcacık bir dağ evinde hissettiren 
yalın, huzurlu, sofistike ve elegan elementlerle benim için birçok anlamı temsil 
eden detaylar ile soframı kurguladım. Yumuşacık kürk dokularını ekose 
desenlerle buluşturdum ve ahşabın sıcaklığını gümüşün görkemli ışıltısıyla 
birleştirdim. Bütününde kendi tılsımını yansıtan bir sofra ortaya çıktı diye 
umuyorum.

Sofranızda olmazsa olmaz dediğiniz ya da çok sevdiğiniz 
detaylar neler? Sofranıza bir isim vermenizi istesek bu isim ne 
olur?
 Aslında her bir birleşen eşit derecede olmazsa olmaz diyebilirim. Sofralarımın 
beş duyuya hitap etmesine özellikle dikkat ediyorum. Temelde çiçek ya da 
bitkinin olmadığı, mumların sofraya ışığını yansıtmadığı ve iyi bir sofra 

186 magdergi.com.tr



tekstilinin olmadığı bir sofra bir tanesinin yokluğunda bile mutlaka 
eksik kalırdı. Elbette temaya dair kullanılan objeler, eşlik eden müzik, 
isim kartları, sürpriz detaylar, menü seçimi, ortamdaki koku dahil 
birçok kişiselleştirilebilecek öğeyle de sofranın, tasarlayıcısını yansıtan 
özel bir kimlik kazandığını düşünüyorum. Evlerimize ve hayatlarımıza 
tüm güzelliğiyle gelmesini umut ettiğim ve beraberinde kalplerimizi 
temizleyecek iyiliği de getirmesini dilediğim yeni yıl için hazırladığım bu 
soframın adına “Bir Kış Gecesi Rüyası” diyebilirim. 

Sofranızda baş rolü hangi yiyecekler paylaşacak?
Sofralarımı hazırlarken yiyecek seçimlerinin, soframın temasıyla uyumlu 
olmasına çok önem veriyorum ve sofranın göz alıcılığı kadar servis ettiğim 
lezzetlerle de şölen havası yaratmayı çok seviyorum. Bu soframda, yılbaşı 
gecesine dair klasikleşmiş geleneksel lezzetlere bağlı kalırken seçtiğim 
“chalet” teması ile uyumlu bazı İsveç tatlarına da özellikle yer vermek 
istedim. Kişiye özel servis edeceğim İsveç peynir fondü, kurutulmuş 
isli dana eti, Raklet peyniri ile sunacağım Rösti gibi İsveç lezzetlerinin 
yanı sıra her yılbaşı soframda mutlaka hazırladığım balkabağı çorbası, 
soğuk başlangıç tabağı, kestaneli pilav, hindi ve tatlı büfesinde orman 
meyveleriyle süslenmiş Pavlova, İsveç çöreği Semla ve çikolatalı sufle baş 
rolü üstlenen lezzetlerden bazıları.

Yeni yıldan dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?
İlk dileğim herkes gibi öncelikle sağlık ve eski hayatlarımızın belki 
geçmişte farkına varamadığımız özgürlüğüne yeniden kavuşmak. 
Birbirimize sarılabilmek, özgürce upuzun kalabalık sofralarda tedirgin 
olmadan sosyal mesafesiz sohbetler etmek, çocuklarımıza çocukça 
özgürlüklerini yaşamalarına izin vermek. Elbette bu yıldan en büyük 
dileğim doğaya, kadına, çocuklara ve hayvanlara hak ettiği değeri veren ve 
ruhlarını iyilikle arındıran, “sevgi” dolu bir insanlık. 



moda

Ünlülerin Tercihi
Seren Erdoğan

SEREN ERDOĞAN 

“Seren Erdoğan Couture” markasının yaratıcısı Seren Erdoğan 
renkli ve iddialı tasarımları ile pek çok ünlü ismin tercihi olurken, 

en sevilen dizilerde de imzası yer alıyor...
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ahne, davet ve televizyon çalışmalarında kıyafetlerin 
ve aksesuarların gösterişli olmasını isteyen yıldız 
isimler, dünyaca ünlü markaların yanı sıra haute 
couture çalışan modacıları da tercih ediyor... 
Bu noktada kişiye özel haute couture tasarımları 
ile dikkatleri üzerine çeken moda tasarımcısı 
Seren Erdoğan, Şevval Sam’dan Merve Boluğur’a 

2020’de ünlü isimlerin tercihi oldu. Ankara’da başlayan başarı 
yolculuğunu İstanbul’a taşıyan Seren Erdoğan imzası, pek çok 
başarılı iş kadının da gardırobunda yerini buldu...  
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Tasarım 
Kirpiklere 
Büyük İlgi 
İrem Yanar, yeni markasının ürünlerini 
Openhaus Bebek’te gerçekleşen şık 
bir davetle tanıttı.

Uluslararası Makyaj yarışması birinciliği, “Yılın En İyi 
Make-up Artisti” gibi ödülleri olan İrem Yanar, tasarladığı 
özel kirpikleri tanıtmak için şık bir davet verdi. İrem Yanar’ın 
Ayşe Kucuroğlu, Neslihan Arslan ve Tuğçe Dural’dan ilham 
alarak tasarladığı ve ürettiği kirpikler davete katılan konuklar 
tarafından büyük beğeni topladı. 

davet

İREM YANAR, AYȘE KUCUROĞLU

TUĞÇE DURAL EBRU ÇAMBOL

ZEYNEP KARAHAN SİBEL BİLGİÇ



Tasarım 
Kirpiklere 
Büyük İlgi 
İrem Yanar, yeni markasının ürünlerini 
Openhaus Bebek’te gerçekleşen şık 
bir davetle tanıttı.

Uluslararası Makyaj yarışması birinciliği, “Yılın En İyi 
Make-up Artisti” gibi ödülleri olan İrem Yanar, tasarladığı 
özel kirpikleri tanıtmak için şık bir davet verdi. İrem Yanar’ın 
Ayşe Kucuroğlu, Neslihan Arslan ve Tuğçe Dural’dan ilham 
alarak tasarladığı ve ürettiği kirpikler davete katılan konuklar 
tarafından büyük beğeni topladı. 

davet

İREM YANAR, AYȘE KUCUROĞLU

TUĞÇE DURAL EBRU ÇAMBOL

ZEYNEP KARAHAN SİBEL BİLGİÇ

MERVE DOMAÇ, SUNA KUCUROĞLUELVAN TIĞLIOĞLUNESLİHAN ARSLANEDA GÜZELCİK

IȘIL REÇBER BURCU ȘENDİR DUYGU KATAGAN SEZEN ÖZTÜRK

Openhaus 
Bebek’te 
gerçekleștirilen 
tanıtıma cemiyet 
hayatının seçkin 
simaları katıldı.
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Güneș’in Kızları dizisi ile ekranlara asıl çıkıșını yapan șimdilerde ise Fox TV’de yayınlanan 
Sen Çal Kapımı dizisinde bașrolü canlandıran Hande Erçel ile keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. 

Güzelliğiyle olduğu kadar mütevazılığıyla da herkesi kendine hayran bırakan bașarılı oyuncu 
kariyeriyle ilgili planları, hayalleri ve kendisine dair merak edilenleri MAG okurları ile paylașıyor...

Hande Erçel 

Büyüleyici, Çekici, Cesur

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK    FOTOĞRAF: JİYAN KIZILBOĞA    SAÇ: NURİ ŞEKERCİ
MAKYAJ: ALİ RIZA ÖZDEMİR    STYLING: NİLAY MERAL

YÖNETMEN: COŞKUN TURGUT    YÖNETMEN ASİSTANI: KEREM KAPLAN
FOTOĞRAF ASİSTANLARI: DORUK UĞURLUER,  BESTE YILDIRAN

STYLING ASİSTANI: KÜRŞAT OSMANOĞLU



Çok fazla seviliyorsunuz ve tanıdığımız günden 
bu yana çizginizi hiç bozmadınız. Bu büyük bir 
başarı. Nasıl başarıyorsunuz?
İşimi çok seviyorum. Her fırsatta kendimi daha çok geliştirmeye 
çalışıyorum. İş dışındaki hayatımı ise mümkün olabildiğince 
kapalı tutmaya çalışıyorum.

Bu zamana kadar canlandırdığınız karakterler 
içerisinde kendinizi en yakın hissettiğiniz hangisi 
oldu?
Her bir karakterin yeri ben de ayrı. Ama şu ara kendimi Eda’ya 
daha yakın hissediyorum.

Farklı birçok karakteri canlandırdınız? Bir 
senaryoda sizi en çok etkileyen şey ne oluyor?
Karakterin hikâyesi ve yolculuğu dikkatimi çeker. Gözümü 
kapattığımda senaryoda kendimi görebiliyor muyum? 
Gözümü açtığımda bu işin içinde olmalıyım diyorsam benim 
için yeterli.

ande Erçel 3 kelime ile kendisini 
anlatsa nasıl anlatırdı?
Aslında etiketleri pek sevmem. Her duruma 
göre değişen özelliklerim var ama genel bir şey 
söylemek gerekirse; hayvansever, doğa aşığı ve 
tutkulu.

Her zaman pozitif enerjiniz ile görüyoruz bunun 
sırrı nedir?
Her zaman pozitif enerjide olmuyorum. Herkes gibi benim de 
inişli çıkışlı günlerim oluyor. Ancak negatif enerjiyi hemen 
üzerimden atmanın yollarını arıyorum. Kendimi pozitifken 
daha çok seviyorum.

Dizi, set yoğunlukları derken hayat nasıl gidiyor 
peki?
Öyle bir sektörde çalışıyoruz ki çalışma düzeni içinde kendimize 
ayırdığımız vakit çok olamıyor. Fırsat bulabildiğimde kendime 
ve aileme zaman ayırıyorum.

İşimi çok seviyorum. Her fırsatta 
kendimi daha çok geliştirmeye 

çalışıyorum. İş dışındaki hayatımı 
ise mümkün olabildiğince kapalı 

tutmaya çalışıyorum.
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Her bir karakterin yeri ben de ayrı. 
Ama şu ara kendimi Eda’ya daha 

yakın hissediyorum.

Yoğun bir ilgi ve sevgi ile her çalışmanız takip 
ediliyor bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Çok 
büyük bir hayran kitlesinden bahsediyoruz bir 
hayli yorucu olmalı…
Aslında özel bir yönetme çabam yok. Yönetilmesi gereken 
bir durum olursa ekibim hallediyor. Ben her zaman bir 
iletişim halindeydim sosyal medyayı da iletişim aracı olarak 
görüyorum.

En büyük hayaliniz nedir?
Birçok hayal sayabilirim. Hayallerim, her deneyimim ile daha 
da büyüyor. Yakın zaman içinde yapmak istediğim ilk şey 
tablolarımı sergilemek.

Dijital platformlar son dönemde hızlı 
bir ilerleme kaydediyor. Siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Dijital platformun dizi 
ve film sektörüne nasıl bir etkisi oldu?
Dijital platformları çok destekliyorum. Bu konuda geç bile 
kalındığını düşünüyorum. Dijital projelerin bizi daha özgür 
kıldığına inanıyorum.

Sizi dijital projelerde de görecek miyiz?
Umarım görürsünüz ben de çok istiyorum.

Kendinize zaman ayırdığınızda en çok yapmaktan hoşlandığınız 
şeyler nelerdir?
Çizim yapıyorum. Bu alanda dersler alıyorum hatta sanat tarihi derslerimi iple 
çekiyorum. Spor yapmaktan çok keyif alıyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum.

Hep böyle sakin ve pozitif misiniz? Öfkelendiğinizde olaylara 
tepkiniz nasıl oluyor?
Sakin bir enerjim olduğunu arkadaşlarım da söylüyor. Her zaman sakin ve pozitif 
miyiz? Evet olmayı tercih ediyorum. Olaylar karşısında empati kurup durumu 
anlamaya çalışıyorum. Ancak sınırlarım çok zorlanırsa ve çok sinirlenirsem ben de 
her insan gibi fevri davranabiliyorum.

İzlediğiniz ve takip ettiğiniz dizi ve filmlerde kendinizi 
düşündüğünüzde canlandırmaktan keyif alacağınız karakterler 
ve özellikleri neler?
Daha çok sınırları zorlayan ve gizemli karakterler ilgimi çekiyor. En son 
izlediklerimden Sarah Paulson’un canlandırdığı Ratched karakterini oynamak 
isterdim. 



özel

Eğer oyuncu 
olmasaydım 
Küratör 
olmayı 
seçerdim.

ELBİSE: SUDİ ETUZ
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Hayallerim, her deneyimim ile 
daha da büyüyor. Yakın zaman 
içinde yapmak istediğim ilk şey 

tablolarımı sergilemek.

Oyuncu olmasaydım şu mesleği seçerdim dediğiniz bir 
meslek var mı?
Eğer oyuncu olmasaydım Küratör olmayı seçerdim.

Seyahat etmeyi de çok seviyorsunuz. Sizi büyüleyen 
yerler nereler oldu?
Ben daha çok Uzak Doğu insanıyım. Ubud’un doğasına aşık 
olmuştum. Prag da beni çok etkilemişti bir tablonun içindeymişim 
gibi ve tabi New York...

Olmazsa olmaz dediğiniz şeyler nelerdir?
Ne yaparsan yap tutkusuz olmaz. Hevessiz hiç olmaz. Heves yoksa 
nefes de yok..

Aylin Mavi’ye olan düşkünlüğünüzü biliyoruz. 
Gelecekte bu röportajı okuyacak ona nasıl bir 
not bırakmak isterdiniz?
Sen ailemize gelen en güzel hediyesin. Teyzen hayat boyu 
yanında özgür kız.

Fantastik filmlere ilginizi dile getiriyorsunuz. 
Peki siz bir süper kahraman olsanız hangisi 
olurdunuz ya da nasıl bir süper kahraman 
olurdunuz?
İnsanların dilek haklarını iyiliğe ve güzelliğe 
kullanmaları için bir süper gücüm olsun isterdim. 
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Daha çok 
sınırları 
zorlayan 
ve gizemli 
karakterler 
ilgimi 
çekiyor.
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Yılbaşı Gecesi İçin 
Makyaj Önerileri

Her ne kadar bu sene yılbașını pandemiden ötürü daha gösterișsiz ve evde 
kutlamak durumunda kalmıș  olsak da hem mutlu olmak hem de güzel 

görünmek adına sizlere yeni yıl gecesinde yapabileceğiniz makyaj önerilerinden 
bahsedeceğim.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

eni yıl; yeni heyecanlar, başlangıçlar, kararlar ve 
güzel dilekler demek. 2020’yi hüzünle uğurlarken 
2021’e umutla bakıyoruz. Umarım bize ve tüm 
gezegene sağlık ve güzellik getirir. Bu sene yeni 
yıla, büyük yılbaşı partileri yerine daha samimi 
ve küçük gruplarla belki de çekirdek aile ile 

kutlayarak gireceğiz. Tabii ki güzel güzel giyineceğiz, süsleneceğiz 
ve makyaj yapacağız hem kendimizi iyi hissetmek hem de hatıra 
fotoğraflarında iyi görünmek için tabi bir de Instagram’ı ve 
görüntülü tebrikleşmeyi de unutmamak lazım. 

Yılbaşı makyajınızın ışıl ışıl görünmesini istiyorsanız eğer 
cildinizi parlak ve aydınlık gösterecek ten makyajı için radiant 
etkili baz veya fondöten kullanmalısınız. Cildin ışıltısını daha da 
arttırmak için highlighterın mucizevi etkisini de unutmamak 
lazım. 

Cilt yapısı yağlı olanların pudralı, normal ve kuru olanların 
ise kremsi veya likit yapıda aydınlatıcı tercih etmeleri uygun 
olacaktır. Benim tercihim devamında bir göz kalemi, maskara, 
canlı gösteren bir allık kullanmak ve dudak renginde bir ruj 

Y

makyaj sırları
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Yılbaşı Gecesi İçin 
Makyaj Önerileri

Her ne kadar bu sene yılbașını pandemiden ötürü daha gösterișsiz ve evde 
kutlamak durumunda kalmıș  olsak da hem mutlu olmak hem de güzel 

görünmek adına sizlere yeni yıl gecesinde yapabileceğiniz makyaj önerilerinden 
bahsedeceğim.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar
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sürmek. Tabi biraz daha iddialı olmanın kimseye zararı olmaz, 
nasıl olsa biz bizeyiz. 

Şahane kuyruklu bir eyeliner çekip bu sezonun trendlerinden 
pigment farlarla göze ışıltı katılabilir. Krem farlar veya jumbo 
kalemlerle pratik, dumanlı göz makyajı yapılabilir. 

Yılbaşı gecesinin sembolü kırmızı ruj zaten tek başına günün 
anlam ve önemine katkıda bulunur.

Dudaklarında renk sevenler sezonun trendi vişne, bordo ve 
morumsu erik tonlarını tercih edebilirler. Benzer tonlarda 
farlarla da göz makyajına renk verebilirsiniz. Benim tavsiyem, 
kendinizi neşeli hissettirecek renkleri ve makyajları seçin. 
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, 
kilo probleminin bireyde yarattığı sosyal ve psikolojik etkilerinden, verilen 
kilonun korunmasında etkili olan bilișsel davranıș değișikliğinden ve ilk 

kitabı olan “Bu Göbek Nasıl Gidecek?”ten bahsediyor...

“Bu Göbek Nasıl Gidecek?”

TUBA GÜNEBAK

sağlık ve güzellik



Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, 
kilo probleminin bireyde yarattığı sosyal ve psikolojik etkilerinden, verilen 
kilonun korunmasında etkili olan bilișsel davranıș değișikliğinden ve ilk 

kitabı olan “Bu Göbek Nasıl Gidecek?”ten bahsediyor...

“Bu Göbek Nasıl Gidecek?”

TUBA GÜNEBAK

sağlık ve güzellik

ize kartalın hikâyesini anlatarak başlamak istiyorum. Kartal, 
kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. Yetmiş yıla kadar 
yaşayabilir. Ancak bu yaşa ulaşmak için kırk yaşındayken 
çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 
kırka vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve 
bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp 

tutamaz hale gelir. Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları 
yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması 
iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki seçimden birini yapmak 
zorundadır ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu 
sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci yüz elli gün kadar 
sürer. Kartal yeniden doğmaya karar verirse bir dağın tepesine uçar 
ve orada bir kayanın duvarında artık uçmasına gerek olmayan bir yer 
bulur ve yerleşir. Burada kartal öncelikle gagasını sert bir şekilde kayaya 
vurmaya başlar. Ta ki gagası yerinden sökülüp düşene kadar. Kartal 
bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu 
yeni gaga ile bu kez pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri 
çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. Beş ay 
sonra kartal kendisine yirmi ve otuz yıldan daha fazla yaşam bağışlayan 
meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. 

Kendi yaşamımızda sık sık yeniden bir doğuş süreci yaşamak 
zorunda kalırız. Zafer uçuşunu sürdürmek için bize acı veren eski 
alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak 
zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda 
yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlarından tam olarak 
yararlanabiliriz. (National Geographic – Kartallar ve İnsanlar)

Kartalın zafer uçuşuna hazırlanma sürecini anlatan kısa makaleyi 
ilk okuduğumda aklıma danışanlarım geldi. Kartalın yaşadığı süreç 
danışanlarımın sürecine ne kadar benziyor diye düşündüm. Birçok 
danışanım seanslarımızda içlerini döker, “eşimin beni çıplak görmesini 
istemiyorum”, “gitmeyi çok istediğim o davete gitmedim. Çünkü 
hiçbir elbisem üzerime olmuyor”, “karnımdaki yağlardan dolayı 
kendi ayakkabılarımı bağlayamadığımdan istediğim her ayakkabıyı 
alamıyorum. Sadece ayağımı içine sokuverdiğim ayakkabıları alıyorum”, 
“az bir mesafe bile yürüsem nefesim kesiliyor”, “kilo sorunumdan dolayı 
rahat hareket edemiyorum, eşimi tatmin edememekten korkuyorum”, 
“yıllardır hiç çizme giyemedim. Çünkü hiçbir çizme bacaklarımdan 
yukarı sığmadı”, “iş mülakatlarında başarısız oluyorum. Acaba şişman 
olduğum için mi?”, “mide küçültme ameliyatı oldum. Doktorum çok az 
besin almamı ve sıvı ile beslenmemi söyledi. Çikolataya hiç dayanamam 
o yüzden ben de çikolatayı eritip içmeye başladım. Tekrar kilo alıyorum, 
bana yardım edin”, “bir gün ben de istediğim etekleri giyebilmek ve 
belime kemer takabilmek istiyorum” gibi o kadar çok cümle duydum ki.  

Kilo sorunu sadece kiloyla ilgili değildir. Kişinin sağlığını etkilediği 
kadar sosyal hayatını ve psikolojisini de etkileyebilen, yeri geldiğinde 
sosyal izolasyona neden olabilen kronik bir sağlık problemidir. Kişi 
akupunktur, cerrahi uygulama ve diyet yöntemleri gibi daha nice 
uygulama seçeneklerinden hangisini uygularsa uygulasın kaybettiği 
kiloyu korumanın tek bir yolu vardır; bilişsel davranış değişikliği 
uygulamasıdır. Bir diyetisyen davranış değişikliği sağlayamadığı 
danışanından uzun vadeli başarı beklememelidir. 

Unutmayın ki sağlıklı beslenmek, meyve ve sebzenin en iyi halinin 
yani mevsiminde toplananın yenmesidir. Güneşin, toprağın ve 
yağmurun dengesi ile özgün, mevsiminde yetişen, doğal meyve -sebze 
mutfağınızın temel taşı olmalıdır. Bugünün diyetetik bilimi bize yemek 
pişirme tarzları ile hangi malzemelerin sağlığa yararlı ve zararlı olduğu 
konularında oldukça fazla bilgi veriyor. 

S 

Yrd.Doç.Dr.Ç.Tuba Günebak / Beslenme ve Diyet Uzmanı
Gold’n State Plaza 2673 Sok. No:39 Daire 9 Çayyolu-Ankara

T: +90 535 790 67 17       drtubagunebak ▪ www.tubagunebak.com

Günümüzde hayati risk yaratan, kan bulgularını ve iç organ 
sağlığını etkileyebilen iki tür şişmanlık (obezite) türü vardır. 
Birincisi abdominal obezite yani karın bölgesi şişmanlığı, 
ikincisi de metabolik şişmanlık. Bir kişinin karın bölgesi 
şişmanlığının olması şimdi okuyacağınız kitabımda da 
anlattığım gibi ciddi bir sağlık yükü getirir. Bir de toplam 
ağırlığı normal olduğu halde karın bölgesi yağlanması olan 
ve kan bulguları (kan yağları, karaciğer enzimleri, insülin 
direnci tanı parametreleri gibi) bozuk seyreden bir grup 
insan vardır. Her iki grup da risk altındadır. 

Kişinin beslenme alışkanlıklarına, yaşam döngüsüne ve kan 
bulgularına uygun hazırlanmış bir beslenme programına 
eşlik eden davranış değişikliği uygulaması süreci kalıcı 
hale getirir, kilo kaybını sağlar ve başarı sonsuz olur. Hedef 
kitleye ulaşmada karın bölgesi yağlarının nasıl yakıldığını 
ve davranış değişikliği uygulamasının mihenk taşlarını 
anlattığım bu kitabım, hayatını daha sağlıklı yaşamaya ve 
beslenmeye adayanlara, bu yolda emin adımlarla yürüyerek 
kalıcı çözüm arayanlara ve sevgili meslektaşlarıma bir 
rehber olsun. 



Alanında uzman isimlerin sağlık, 
güzellik ve estetik konularında sık 
tercih edilen uygulamalara ilişkin 
merak edilenleri açıkladığı özel 

röportajlarımız sizlerle...

Sağlık-Güzellik 
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oplumda obezite cerrahisinin riskli olduğu 
yönündeki inanış nereden kaynaklanıyor?
Çok önceden obezite cerrahi uygulamasında, mide 
bandı ya da kelepçe sıklıkla uygulanmaktaydı. Bu 
yöntemde mideden herhangi bir parça çıkarılmıyor 
ve bir kelepçe ile sıkıştırılıyordu. Obeziteye neden 

olan sorun da devam ediyordu. Danışanın iştahı devam ettiği için 
kendini zorlayarak yemek yemeye çalışıyor yiyemediği zaman 
da psikolojisi bozuluyordu. Bant biraz daha sıkıştırılınca midede 
delinmeler oluyordu o nedenle mide kelepçesi yöntemi artık 
terkedildi, çok fazla tercih edilmiyor. Maalesef kelepçeden kalan 
bu kötü izlenimi tam olarak yok edemiyoruz. Ayrıca nadiren de 
olsa ortaya çıkan bazı üzücü olaylar medyada abartılarak yer 
alıyor. Oysa diğer başka ameliyatlarda daha fazla sorun çıktığı 
halde obezite cerrahisinin bazı komplikasyon ve ölümleri 
abartılarak veriliyor.
 
Obezite cerrahisinin riskleri nelerdir?
Obezite cerrahisinde ölüm oranı çok yüksek değildir. Kaçak, 
enfeksiyon, kanama, fıtık ve emboli gibi komplikasyonları 
vardır ve oranı da %2 civarındadır. Ölüm oranı ise %0.1’den 
daha azdır. Ameliyat sonrası ağrı bir safra kesesi ameliyatından 
daha fazla değildir. Bu ameliyatlar laparoskopik olarak yani özel 
aletlerle karın bölgesine bazı deliklerden girilip gazla şişirilerek 

yapılmaktadır. Bu nedenle ağrı daha az, kozmetik sonuç daha iyi 
ve işe dönüş ise daha kısa sürede olmaktadır. 

Bu risklerden kaçınmak ya da azaltmak için neler  
yapmak gerekiyor?
Öncelikle bize başvuran herkesi ameliyat yapmadığımızı 
belirtmek istiyorum. Obezite cerrahisi basitçe bir zayıflama 
yöntemi değildir. Danışanlar belli bir kilonun üstünde olmalı, 
daha önce en az iki kere düzgün diyet denemiş ve sonuç alamamış 
olmalıdır. Ayrıca spor da önerilir. Tüm bunlarla sonuç alamayan 
danışanlar, cerrahi için birer adaydır. Öncelikle bu danışanlar 
iyice sorgulanır ve yandaş hastalıkları araştırılır. Danışanın 
ameliyat için uygun olup olmadığına ve ameliyat sonrası 
döneme uyum gösterip gösteremeyeceğine bakılır. Ameliyat 
öncesi ayrıntılı olarak bütün tetkikler yapılır. Bu riskleri en alt 
seviyeye indirmek için ameliyatlar deneyimli ekiplerce, gelişmiş 
merkezlerde yapılmalıdır. Ameliyat sonrası danışanlar, erken ve 
geç dönemde çok sıkı takip edilmelidir.
 
Sonuç olarak ne söylemek istersiniz?
Obezite çağımızın hastalığıdır ve oranı da giderek artmaktadır. 
Obez olmamak için gereken tüm çabayı göstermeliyiz. Kişi 
eğer obez olursa tüm yöntemleri denemeli ve sonuç alamazsa 
korkmadan cerrahi uygulamaya başvurmalıdır. 

T

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı 
Doç. Dr. Osman Yıldırım obezite 

uygulamasında tercih edilen kelepçe 
ve bant yöntemine olan 

ön yargıların nereden kaynaklandığını 
ve uygulamanın kimlere, hangi 

durumlarda uygulandığını anlatıyor.

Obezite 
Cerrahisinde 

Doğru Bilinen 
Yanlışlar

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

Tunalı Hilmi Cad. 114/44 Çankaya-Ankara Tel: +90 312 466 77 71 ● Mobil:+90 538 315 20 89
doc.dr.osman.yildirim       drosmanyildirim61 ● www.osmanyildirim.dr.tr
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Antiaging Uzmanı Dr. Halil Öser özellikle Pandemi döneminde koruyucu ve 
destekleyici IV (damar yolu ile) Destek Terapilerinden söz ediyor. Glutatyon 

Uygulaması, Ozon Terapi, C Vitamini Desteği gibi ișlemler de bağıșıklık sistemi 
güçlenmesi ve doğru metabolizma için çok önemli alt bașlıklar olarak anlatılıyor.

IV Destek Terapileri İle 
Sağlıklı Yaşam Sırları

DR. HALİL ÖSER -  ANTIAGING UZMANI
KATKILARIYLA

sağlık ve güzellik



V Destek Terapileri
Birçok rahatsızlık için önleyici, koruyucu veya uygulamaya 
yardımcı olmak üzere düzenlenen tıbbi işlemlerdir. Damar 
yolu ve serum ile doğal biomoleküllerin kişiye verilmesini 
içerir. Bu uygulamalar hiçbir şekilde doping maddesi 
içermemektedir. Kliniğimizde tüm bu uygulamalar kişinin 

tıbbi öyküsü,  o an ki fiziksel durumu ve gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak planlanır. 

GLUGARD / Glutatyon Koruma Kalkanı 
Glutatyon bilinen en güçlü antioksidan yani kansere koruyucu 
etkisi olan tamamen doğal bir biomoleküldür. Etki alanları; pandemi 
dönemi metabolik koruyuculuk, genel antiaging ve antioksidan etki, 
cilt canlanması ve beyazlaması, kronik yorgunluk hali, ağır metal 
atılımı, alkolün ve yağlanmanın karaciğere olan olumsuz etkilerinin 
onarılmasıdır. 

Majör Ozon Terapi 
Majör Ozon Terapi, tamamen doğadan bir biomolekül olan 
Ozon’un kişiye ve beklentilere uygun dozlarda uygulanmasıdır. 
Özellikle damar dolaşım bozuklukları, alzheimer, parkinson, 
bağışıklık sorunları, romatizmal hastalıklar, viral hastalıklar ve tip 
ıı diabet uygulamalarında koruyucu ve tedaviye yardımcı olarak 
kullanılmaktadır.

C Vitamine High Dose
Güçlü antioksidan özelliği ile bağışıklık sisteminin en güçlü 
destekçilerinden olan C vitamini aynı zamanda vücutta yara 
iyileşmesi ve onarım işlemleri için de çok önemlidir. Yüksek doz 
C vitamini uygulaması farkında olmadığınız birçok kalp damar 
sorununuzu da çözmeye yardımcı olacaktır.

I

Mustafa Kemal Mahallesi 2079. Cadde Via Green Plaza No: 2/16 A Blok Eskișehir Yolu-Çankaya / Ankara
T: +90 312 286 62 89 ▪ www.drhaliloser.com       drhaliloser

White Snow
Özellikle koltukaltı ve genital bölge kararmalarında yüz 
güldürücü etki profili gözlemlenir. IV uygulama ilgili hekim 
tarafından, lokal uygulama ise isteğe bağlı olarak kadın sağlık 
görevlimiz tarafından uygulanabilmektedir.

Performance Booster
Yoğun çalışan ve dinlenmeye vakit bulamayan kişiler için 
fiziksel aktiviteyi son derece konfor gözeterek arttıran seçkin 
bir uygulamadır. Tek seansta bile oldukça olumlu etkiler 
gösterebilmektedir. 

Mental Booster
Konsantrasyon ve odaklanma bozukluğu, ruhsal iyi 
hissetmeme hali ve kronik yorgunluk gibi durumlarda sıkça 
kullanılan, fark yaratan bir uygulamadır.

Athletic Booster
Özellikle sporcularda gerekli olan ekstra aminoasit, mineral 
ve vitamin preparatları içeren ürünlerin kombine şekilde 
uygulanmasıdır. Amatör ya da profesyonel sporcular 
tarafından doping unsuru da içermediği için çokça tercih 
edilen işlemlerdir.

PAD Blocking 
▪ Panik Atak
▪ Anksiyete
▪ Depresyon ve benzeri ruh hallerinde iyileşmeye, kişiye 
kendini iyi hissettirmeye yardımcı uygulamalardır. 
Kliniğimizde bu durumlar için danışman ve yaşam koçları 
tarafından uygun meditasyonlar da önerilmektedir.  
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Seçkin hekim kadrosu ve kișiye özel uygulamaları ile 
misafirlerine kaliteli hizmet sunan Liv Hospital Ankara’nın 

pandemi sürecinde gösterdiği özverili çalıșma politikalarını ve 
gelecek hedefl erini Genel Müdür Nazlıhan Alkan’dan dinliyoruz.

Sağlıkta Uluslararası Vizyon

sağlık ve güzellik

NAZLIHAN ALKAN

Liv Hospital olarak misyonumuz; 
insanların sağlığını korumak, 

rahatsızlandığında da iyileșmesi için 
fark yaratan bir hizmet sunmak.

ncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 
Fen Lisesinden sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümünde eğitim alarak mezun oldum. 2010 
yılından itibaren MLPCARE grubunda merkez ve 
hastanelerde çeşitli görevlerde bulundum. Medicalpark 
Gebze ve VM Medicalpark Kocaeli Hastanelerinde 

Genel Müdürlük yaptıktan sonra Ocak 2020 itibariyle Liv Hospital 
Ankara’da görevimi devam ettirmekteyim.

Liv Hospital’ın misyon, vizyon ve değerleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Liv Hospital olarak misyonumuz; insanların sağlığını korumak, 
rahatsızlandığında da iyileşmesi için fark yaratan bir hizmet 
sunmak. Vizyonumuz ise uluslararası klinik verilerle yarışan bir 
hastane olmak. Misafirlerimize ve yakınlarına, hastanemize ilk 
başvurdukları andan itibaren Liv Hospital misafirperverliğini 
her alanda yaşatmaya çalışırız.  Etik değerlere bağlı ve sosyal 
sorumluluğun bilincinde güvenilir sağlık hizmeti sunarız. Misafir 
ve yakınlarının beklenti ve memnuniyetlerini değerlendirerek, 
sürekli gelişmeye yönelik faaliyetlerde bulunuruz. Bilimsel sağlık 
hizmetinin en etkin şekilde verilmesini amaçlarız. Uluslararası 
standartlardaki bilimsel çalışmaları, mükemmellik hedefimiz ile 
sentezleyerek bakım hizmetlerinin tüm alanlarında uygularız. İleri 
teknolojik uygulamaların kullanılmasını sağlayarak tanı ve tedavide 
öncü uygulamalarda bulunmayı hedefleriz. Çalışan memnuniyetini 
sağlayarak hizmet kalitesini ve verimliliği sürekli artırmayı amaçlarız.

Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinin en 
başından bu yana Liv Hospital olarak siz nasıl bir yol 
izlediniz? Ne tür tedbirler aldınız?
Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden önce özellikle Dünya’da 
COVID-19’un hızlanmaya başladığı günlerde olası senaryolara karşı 
planlama ve eğitimlerimizi başlattık. Hastanemizin Acil Servis 
Bölümü ile şüpheli vakaların teşhis ve uygulama alanlarını ayırdık. 
Hastane girişlerimizden birinde şüpheli vakalar için ayrı poliklinik 
alanı oluşturduk. Hastanemizin girişinde termal kamera ile ateş 
ölçümü yapmaya başladık. Test için numune alma yerini hastane 
dışında planladık. Yüksek ateşli olarak giriş yapan kişileri, şüpheli 
vakalar için kullandığımız giriş alanına yönlendiriyor ve onlar 
için oluşturduğumuz özel poliklinik alanına alıyoruz. Ameliyat 
olacak ve yatarak tedavi görecek tüm misafirlerimize öncesinde test 
yapıyoruz. Günübirlik kemoterapi, fizik tedavi vb. gibi uygulamalar 
görecek misafirlerimize temas ve semptom sorgulaması yaparak 
uygulama planlıyoruz. Hastanemizin bütün alanlarını sosyal mesafe 
kurallarına  göre yeniden planladık. Her misafirden sonra temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemleri üst seviyede tutularak titizlikle takip ediliyor. 
Düzenli olarak enfeksiyon komitemizle bir araya geliyor değişen kural 
ve yönetmeliklere göre kendimizi güncelliyoruz. Sağlığımızın değerini 
daha çok anladığımız bu günlerde misafirlerimizi güvenli ortamda 
tedavi etmek en büyük sorumluluğumuz.  
 
Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi 
bir görüş var. Bizi nasıl bir tablo bekliyor? Neler 
değişecek?
Pandemiden sonra yaşam tarzımız, sosyal ilişkilerimiz, çalışma 
biçimimiz artık eskisi gibi olmayacak. Daha çok dijitalleşme bizi 
bekliyor. Pandemiyle birlikte dijital çağı hayatın her alanında daha 
çok yaşar hale geldik. Birçok sektörde evden çalışmaya geçildi, 
ihtiyaçlarımızı internet üzerinden temin ediyoruz, toplantılarımızı, 
ailemizle ve arkadaşlarımızla olan görüşmelerimizi online 
platformlarda yapıyoruz. Hızla değişiyor ve dijitalleşiyoruz. 

Ö

Sağlık sektörü de bu değişime hızla adapte oluyor. İlk adımı 
hastaneye gelmeye çekinen misafirlerimizi hekimleriyle online 
görüştürmekle attık. Yapay zekayı birçok alanda kullanmaya 
başladık. Dijitalleşme çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 

Gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz projeler hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz? 
Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekeceğimiz bir projeyi 
2021 yılında başlatacağız.

Liv Hospital’ın gelecek hedefleri nelerdir?
Liv Hospital adını “Leading international Vision” prensibinin 
baş harflerinden alıyor. Teknolojik gelişmeleri, ileri tanı ve 
uygulama yöntemlerini Dünya ile eş zamanlı kullanarak 
yaşam kalitesini artıracak en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 
Hedefemiz, bölgemizde ve uluslararası arenada sağlık vizyonunu 
yönlendiren kurum olmak.
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Diș çaprașıklığı sorunuyla yüzleșen her yaștan birey COVID-19 döneminde 
daha az randevu ve diș tellerine kıyasla daha zahmetsiz bir çözüm sunan șeffaf 
plak uygulamasına yöneliyor. Bu alanda en gelișmiș uygulama çözümünü sunan 

Invisalign sistemi olduğunun altını çizen Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
dıșarıdan görünmeyen șeffaf plaklar sayesinde danıșanların 

yeme - içme alıșkanlıklarını ve günlük hayat akıșlarını değiștirmeden 
sağlıklı bir gülümsemeye sahip olabileceğini vurguluyor.

Invisalign Şeffaf Plaklar

sağlık ve güzellik

DR. DT. AHU GÜNGÖR ACAR

Diș teline kıyasla ince, hafif ve 
dișleri bir kılıf gibi saran șeffaf 

plaklarla kısa sürede daha konforlu ve 
zahmetsizce bir uygulama mümkün.

iş çapraşıklığı estetik kaygılar doğurmasının yanı sıra 
ağız sağlığı hatta genel sağlık durumunu da olumsuz 
etkileyebiliyor. Çapraşıklık olduğu zaman dişler yeterli 
miktarda temizlenemez ve ne kadar iyi temizlediğinizi 
düşünürseniz düşünün mutlaka diş aralarında, 
yüzeylerinde ve diş etlerinde artıklar kalır. Bu artıklar 
diş taşından diş eti sorunlarına ve çürüğe kadar giden 

sorunlara yol açar. Bununla beraber diğer önemli bir konu ise alt ve üst 
çene dişlerindeki kapanış ilişkisidir. Bozuk kapanışlar ne gibi sorunlar 
doğurur derseniz; çene ekleminde ağrı ve eklem hastalıklarına, diş 
yüzeylerinde aşınmaya, kemik ve diş etlerinde hasara neden olup 
çiğneme ve konuşma sorunlarına yol açarlar.

Tercih Ediliyor Çünkü Belli Olmuyor
Diş çapraşıklığı sorunundan ötürü hem estetik hem de sağlık 
açısından endişelenenler teknolojinin gelişimiyle uzun ve ağrılı diş teli 
uygulamalarında alternatif yöntemlerle tanışıyor. Bunların başındaysa 
şeffaf plaklar geliyor. En gelişmiş şeffaf plak uygulamasını sunan 
Invisalign Sistemi hakkında bilgi veren Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
“Diş teline kıyasla ince, hafif ve dişleri bir kılıf gibi saran şeffaf plaklarla 
kısa sürede daha konforlu ve zahmetsizce bir uygulama mümkün. 
Telsiz ortodontik uygulama olanağının tercih edilmesindeki en önemli 
neden, dişlerinizdeki çapraşıklıklar ve düzensizlikler yok olurken bunu 
kimsenin anlamamasıdır.” diyor. 

Şeffaf Plak Uygulamasında Yasaklı Yiyecek Yok
Diş tellerinin şeffaf plaklara göre daha çok özen istediğini hatırlatan Dr. 
Dt. Ahu Güngör Acar, “Diş ve tel aralarına yiyecek kaçması danışana 
rahatsızlık verebildiği için hijyeni sağlamak daha zor oluyor. Şeffaf 
plak uygulamasında herhangi bir yiyecek kısıtlaması bulunmuyor 
ve danışanlar istedikleri yiyecekleri yiyebiliyor. Tel uygulamasında 
ise kırılma riskine karşı yasaklı yiyecek ve içecekler bulunuyor.” 
açıklamasını yapıyor.

Hekimler Danışanlara Uygulama Sonuçlarının Nasıl 
Olacağını Önceden Gösterebiliyor
Invisalign’in uygulamasının dişlerin alacağı şeklin ön izlemesini 
sunmasıyla da avantajlı olduğunu belirten Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
“Ön izlemeyi; dişlerin taramasının dijital olarak yapılmasına, verilerin 
dijital olarak saklanmasına olanak tanıyan ağız içi tarayıcı sayesinde 
yapıyoruz. Sonrasında ClinCheck Pro 6 adı verilen program ile danışana 
uygulamasının sonunda dişlerinin nasıl olacağını doğrudan yüzünü 
görselleştirerek sergileyebiliyoruz. Uygulama sonucunun danışana 
gösterilmesi ve ortodonti uzmanı tarafından da onaylanmasının 
ardından şeffaf plaklar danışana özel olarak üretiliyor.” dedi. Şeffaf 
plakların ortalama on günde bir değiştirilmesiyle birlikte dişlerde 
değişimlerin başladığını vurgulayan Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, ideal 
sonuçların elde edilebilmesi için plakların, yemekler haricinde günde 
yirmi saate yakın düzenli olarak kullanılmasını tavsiye ediyor. Her 
yaş grubuna yönelik şeffaf plak uygulamaları olduğunun altını 
çizen Acar, plakların ilk takıldığı birkaç gün içerisindeki hassasiyet 
haricinde uygulama seyri boyunca danışanların rahat ve konforlu 
olduğunu söylüyor. “Danışanlar şeffaf plaklarını çok basit yöntemlerle 
temizleyebiliyor ve dilediklerinde çıkarabildikleri için yaşamsal 
özgürlükleri kısıtlanmamış oluyor” diyen Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
şeffaf plakların tel uygulamasına kıyasla daha az doktor randevusu 
içeren bir uygulama seyrine sahip olduğunu da belirtiyor. 

COVID-19 Döneminde Ortodontik Hijyen Daha Önemli
Ağız içinde bulunan tüm ortodontik aygıtların hijyeninin özellikle 
pandemi döneminde daha da önem kazandığının altını çizen Dr. Dt. 
Ahu Güngör Acar, “Virüsün ağız yoluyla girip hastalık oluşturmaması 

D

için ağız temizliğine maksimum özen gösterilmeli” diyor. 
COVID-19 pandemisi döneminde şeffaf plak uygulamasının 
sorunsuz işlediğini belirten Acar, “Her randevuda 
danışanlarımıza yedi ile on günde bir değiştirebileceği plakları 
uygun görülen sayıda veriyoruz. Danışan her seferinde bir yeni 
plağa geçerek uygulamanın ilerlemesini aslında kendi sağlıyor 
bu da fiziksel temasın azaldığı günümüzde, uygulamanın 
seyrinin aksamasını engelliyor” diyor. Invisalign uygulamasının 
dijital iş akışına da dikkat çeken Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
“Danışanlarımıza online muayeneler yapabildiğimiz gibi tedavi 
süreçlerini fotoğraf, video veya bazı uygulamalar yoluyla takip 
edebiliyoruz. Dijital tarama yoluyla danışanlarımızdan alınan 
ölçüler aynı seansta değerlendirilerek bize uygulama sonrası 
görünümünü almamıza olanak tanıyor.” ifadelerini kullanıyor. 
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Ahu Güngör Acar, “Virüsün ağız yoluyla girip hastalık oluşturmaması 

D

için ağız temizliğine maksimum özen gösterilmeli” diyor. 
COVID-19 pandemisi döneminde şeffaf plak uygulamasının 
sorunsuz işlediğini belirten Acar, “Her randevuda 
danışanlarımıza yedi ile on günde bir değiştirebileceği plakları 
uygun görülen sayıda veriyoruz. Danışan her seferinde bir yeni 
plağa geçerek uygulamanın ilerlemesini aslında kendi sağlıyor 
bu da fiziksel temasın azaldığı günümüzde, uygulamanın 
seyrinin aksamasını engelliyor” diyor. Invisalign uygulamasının 
dijital iş akışına da dikkat çeken Dr. Dt. Ahu Güngör Acar, 
“Danışanlarımıza online muayeneler yapabildiğimiz gibi tedavi 
süreçlerini fotoğraf, video veya bazı uygulamalar yoluyla takip 
edebiliyoruz. Dijital tarama yoluyla danışanlarımızdan alınan 
ölçüler aynı seansta değerlendirilerek bize uygulama sonrası 
görünümünü almamıza olanak tanıyor.” ifadelerini kullanıyor. 
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otona lazer firması, kendine özel tek platformda 
Erbium Yag ve Nd Yag lazer dalga boylarını 
kullanarak dört boyutlu yeni bir cilt gençleştirme 
uygulaması geliştirmiştir. En önemli özelliği, işlem 
sonrası bir iki gün içinde yüz bölgesi cildi kendini 
toparlamakta ve danışanların yaşam kalitesi 

azalmamaktadır. 4D uygulamasında, yüz ve boyun bir bütün 

olarak yenilenir. Saçlı deri, alın, şakaklar, göz çevresi, göz kapakları, 
yanaklar, ağız çevresi, dudaklar, burun, çene, kulak önü, gıdı, 
boyun ve dekolte bölgesine uygulama yapılır. Ağız içinden yapılan 
uygulama özellikle dudak çevresi kırışıklıklarını azaltmakta ve 
nazolabial bölge çöküklüklerini doldurabilmektedir. Aynı seansta 
uygulandığı yüz  ve boyun bölgesindeki cildin farklı katmanlarını 
iyileştirilmesi ise bir diğer üstünlüğüdür. 

F
Cilt gençleștirme ve estetik uygulama yöntemleri arasında 

yeni jenerasyon lazer yöntemi olan Fotona 4D Dual Lazer hakkında 
Uzman Dermatolog Dr. Özge Banu Öztürk detaylı bilgiler veriyor...

Dört Boyutlu 
Cilt Yenileme Uygulaması

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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Erbium ve Nd Yag Lazer dalga boylarının 
farklı bașlıklar, atım süreleri ve dozlarda 

uygulandığı bu dört așamalı uygulama ile 
cildin epidermis, yüzeyel ve derin dermis, 

subkutan yağ dokusu uyarılmaktadır.

4D Uygulaması Dört Aşamalıdır; 
▪ Erbium Yag Smooth Lifting
▪ FRAC3 Nd Yag Rejuvenasyon
▪ Piano Nd Yag Lifting ve Sıcak Lipoliz
▪ Erbium Yag Yüzeyel Peeling 

Erbium ve Nd Yag Lazer dalga boylarının farklı başlıklar, atım 
süreleri ve dozlarda uygulandığı bu dört aşamalı uygulama ile 
cildin epidermis, yüzeyel ve derin dermis, subkutan yağ dokusu 
uyarılmaktadır. Böylece üst deri epidermiste hücre döngüsü uyarılır. 
Yüzeyel orta deride (papiller dermis) kan dolaşımı arttırılmakta, 
ısıtılmakta ve inflamasyon azaltılmaktadır. Derin deride (retiküler 
dermis) kollajen ve elastin yapımı uyarılmaktadır. Ayrıca cilt altı 
yağ dokusu, Nd Yag Lazer Piano moduyla üst deriye zarar vermeden 
ısıtılmakta ve yağ dokusunda azalma olmaktadır. Özellikle göz 
kapakları, yağ torbalanmaları, çene hattında ve gıdı bölgesindeki yağ 
miktarının azaltılması mümkün olmaktadır. Nd Yag Piano modu 
ile oluşan derin ısınma, ciddi kollajen artışı ile sonuçlanmaktadır. 
Son aşamada Erbium Yag Peeling ile ölü deride ince bir soyulma 
amaçlanarak foto yaşlanmaya bağlı lekelerin azaltılması sağlanır. 
Böylece kırışıklıkları azalmış ve bütünüyle gençleşmiş bir cilt elde 
edilir. Saçlı deriden dekolteye kadar bir bütün olarak cilt yenilenmesi 
sağlanmış olur. 

1. Adım Erbium Yag Smooth Lifting Lazer: 7 mm başlık 
ile yüzün dış kısmından üst deriyi ve ağız içinden de dudak, diş 
etleri, yanak mukozasını ısıtır. Isınan dokuda kollajen yapımı başlar. 
Belirli bir ısıya erişince kas iplikleri  kasılır ve bağlı olduğu dokuda 
gerilme sağlar. Yüz kaslarında ısı etkisiyle sıkılaşma ve toparlanma 
olur. Kollajende ısının yaptığı gerilme etkisi sadece o anlık değildir. 
Isı hem dokuda iyileşmeyi hem de yeni kollajen üretimini başlatır. 
Yüz bölgesinde hem içerden hem de dışardan kollajen yapımı 
uyarılır, kaslarda sıkılaşma ile lifting ve elastikiyet artar. Smooth 
Lifting tüm yüze, göz kapaklarına, ağız içinden de dudak ve yanak 
içine  yapılmaktadır. Ağız Mukozası çok incedir. Smooth lazer 
teknolojisinde, lazer enerjisi üst mukozaya zarar vermeden alt 
dokulara iner. Böylece üst üste gelen atışlarla ağız içinden mukoza 
altı doku kırk beş - altmış dereceye kadar ısıtılır.  Böylece kollajenin 
yeniden üretilmesi ve şekillenmesi sağlanır. Ağız içi Smooth Lifting  
uygulaması; dudak üstü ve çevresi kırışıklıkların, nazolabial 
olukların giderilmesi ve son yıllarda moda olan Hollywood yanağı 
için kullanılır. 

2. Adım Nd Yag Lazer - FRAC3 Nd Yag Rejuvenasyon: 
Frac3 modunda, Nd Yag Lazer ile orta deri hedeflenir ve derin ısınma 
ile non ablatif kollajen uyarımı sağlanır. Ayrıca yüzeyel orta derinin 
vasküler yapısı normalize ederek ciltteki artmış inflamasyonu 
azaltabilir. Bu biomodülasyon uygulaması özellikle Rozasea’ da etkili 
olmakta ve kızaran cildin yatışmasını sağlamaktadır. 

3. Adım Nd Yag Lazer - Piano Sıkılaşma ve Sıcak 
Lipoliz: Piano modu ile cilt altı yağ dokusunun ısıtılması 
hedeflenir. Nd Yag Lazer ile üst deriye hasar vermeden cilt altına ısı 
iletilir. Yağ dokuda kırk beş - altmış dereceye kadar ısınma olurken 
üst derinin ısısı kırk derecede tutulur. Özellikle üst ve alt göz 
kapağı yağ torbalarının küçültülmesi, göz kapağının ameliyatsız 
sıkılaştırılmasında önemlidir. Piano Sıkılaşma ve Sıcak Lipoliz; gıdı 
bölgesindeki yağlanmanın azaltılması, boyun lifting, iç kol ve iç 
bacak cildinin sıkılaştırılması ile inceltilmesinde faydalıdır. 

4. Adım Erbium Yag Yüzeyel Peeling: Erbium Yag dalga 
boyu ile ciltte ufak delikler açarak ince bir soyulma yapılır. Lazer 

peeling ile ince kırışıklıkların ve cilt lekelerinin giderilmesi 
sağlanır. Orta deriye inen ısı da kollajenin yüzeyel artışını 
sağlayarak yağ bezlerinin küçülmesi yoluyla yağ salgısını 
azaltır. Böylece cildin nem ve yağ dengesini kontrol altına alır. 
4D ameliyatsız cilt gençleştirme uygulaması  kişinin yaşına ve 
yaşlanmanın derecesine göre dört ila altı seans yapılabilir. Ciltte 
ince de olsa bir soyulma yaptığı için çok güneşli mevsimlerde 
ve yaz aylarında uygulamaya ara vermek gerekebilir. Seanslar 
arasında cildin yenilenmesini sağlayacak bakım kremleri ile 
güneş koruyucu kullanımı önemlidir. Ortalama iki veya üç 
haftada bir tekrarlanan dört ila altı seansın sonunda saçlı deriden 
dekolteye kadar yüz bölgesi bütün olarak gençleşmiş ve sıkılaşmış 
olur.  
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Psikolojik olarak stres ve sinir hallerinin uyku sırasında tepki vermesi ile 
ortaya çıkan Bruksizm yani diș gıcırdatma rahatsızlığının detaylarını 

Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Emre Çakır’dan dinliyoruz...

Kışın Dişlerinizi Daha Çok 
Sıkıyor Olabilirsiniz 

sağlık ve güzellik

DR. DT. EMRE ÇAKIR

Anksiyete, depresyon ve yoğ un 
günlük aktivitelere bağ lı olarak ortaya 
çıkan yorgunluk, bireylerde diș  sıkma 

davranıș ı ș eklinde ortaya çıkabiliyor.

ünümüzde özellikle büyük ş ehirlerde yaş ayan 
hemen herkesin maruz kaldığ ı stres baş  
edilemez boyutlarda olabiliyor. Gerek trafik 
gibi yaş amın getirdiğ i stresler gerekse günlük iş  
temposu bizlerin zaten hayatında hali hazırda 
var olan stres yüklerini daha da arttırıyor. Buna 

uzun süredir devam eden COVID-19 pandemisi ile artan stres 
faktörü de eklenince diş  sıkma problemi (Bruksizm) gündelik 
hayatı sürdürememenize neden olabiliyor. Gün içindeki 
kaygılar gün sonunda diş  sıkmanıza neden olduğ unda ertesi 
sabah yorgun ve isteksiz bir ş ekilde güne baş lamanızla 
birlikte artık iş in içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. 

Kış  günleri yaza göre daha uzun süreyle karanlık olduğ u için 
hem daha az hareket ediyor hem de daha fazla uyuyoruz. 
Bu durum, bizim depresyona olan eğ ilimimiz ile birlikte diş  
sıkmamızın da artmasına sebep olabiliyor. 

Mart ayından bu yana en çok koronavirüsten korunma stresi 
ve bu durumla kendisi ya da yakınlarının karş ılaş ması ile 
ortaya çıkan anksiyeteyle baş a çıkmaya çalış mak herkesi çok 
yoruyor. Anksiyete, depresyon ve yoğ un günlük aktivitelere 
bağ lı olarak ortaya çıkan yorgunluk, bireylerde diş  sıkma 
davranış ı ş eklinde ortaya çıkabiliyor. Özellikle gündüzlerin 
kısalıp gecelerin uzadığ ı kış  mevsiminde diş  gıcırdatma 
sorunu daha sık görülebiliyor. Kış  gecelerinin uzunluğ una 
bağ lı olarak uyuma süresi de arttığ ı için, diş  sıkma süresi de 
kendiliğ inden artmış  oluyor. 

Diş  sıkma problemi çiğ neme kaslarını hedef alır. Kiş i 
uyku sırasında farkında olmadan diş lerini sıkıyor ve 
gıcırdatabiliyor. Uyandığ ında ise yanak bölgesindeki 
kaslardaki aş ırı fonksiyona bağ lı olarak çenesini açıp 
kapatmakta zorlanabiliyor ve ağ rı duyabiliyor. Ayrıca 
kulağ ının hemen üstünde bulunan temporal bölgede bir baş  
ağ rısı ya da kulağ ının hemen arkasındaki bölgede boyun 
ağ rısı ş eklinde gün içinde huzursuzluklar yaş ayabilmektedir. 
Bu durum kiş inin hayat kalitesini düş ürmekte ve olumsuz 
etkilemektedir. 

Böyle bir durumla karş ı karş ıya kalan kiş iler, mutlaka bir diş  
hekimine baş vurmalıdır. İ çinde bulundukları duruma göre 
bir psikoloğ a veya psikiyatriste de baş vurmaları gerekebilir. 
Bir diş  hekimine baş vururlarsa duruma göre diş  sıkma 
probleminin iyileştirilmesinde öncelikle sert - yumuş ak gece 
plakları ve kasların aş ırı aktivitelerini önleyici ilaçlar sıcak 
su kompresleriyle birlikte kullanılabilir. Daha uzun süreli 
sıkma problemi olan vakalarda çene botoksu uygulamaları 
problemin çözümünü kolaylaş tırmaktadır. 
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Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç pandemi döneminde 
kliniğinde alınan önlemler ile kozmetik ișlemlerde dikkat edilmesi 
gerekenler hakkında merak edilenleri MAG okurlarıyla paylașıyor.

Cildini Koru 
Doğallığı Keşfet

PROF. DR. EROL KOÇ 

sağlık ve güzellik
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irüs sebebiyle insanlar her anlamda 
tedirginlik yaşarken kliniklere gitmeye de 
ekstra çekinir hale geldi. Siz kliniğinizde 
ne tür önlemler alıyorsunuz?
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle 
yürütüyoruz. Aralıklı randevu sistemi, işlem 
sırasında sadece danışanı içeri alma, bekleme 

salonunda uygulanan mesafe tedbirleri, tek kullanımlık ürünler 
ve ortamın dezenfeksiyonu için havalandırmayı kullanma gibi 
birçok tedbir uyguluyoruz.  

Koronavirüs ile mücadelede her alanda birçok 
önlemler alındı. Peki siz pandemi sürecinde 
geldiğimiz son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinde maske, mesafe ve 
hijyen gibi bazı alışkanlıklarımıza devam edersek rahatlama 
sağlarız diye düşünüyorum. 

Alanınızda uyguladığınız ve birçok hastalığın 
önlenmesinde temel öneme sahip olan 
Glutatyon’dan bahsedebilir misiniz? Kimlerde 
kullanılır ve uygulama metotları nelerdir?
Damar yolu ile uygulanan Glutatyon; virüs ile mücadelede 
bağışıklığı yükseltir, enfeksiyona, kansere karşı korur, cilt 

V
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beyazlatmada kullanılır, metabolizmayı hızlandırır ve antioksidan 
olarak kullanılır. Uygulama protokolümüz, yüksek doz C vitaminiyle 
birlikte ya da tek başına haftada bir veya dört - altı haftada bir 
uygulama şeklindedir. Seanslar, yaklaşık yarım saat sürmektedir. 
Glutatyon alan tüm danışanlarımız olumlu geri bildirimler vermekte, 
talepkar olmakta ve memnuniyetlerini dile getirmektedirler.

Kliniğinizde uyguladığınız diğer uygulama yöntemleri 
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Kliniğimde ekibim ile birlikte estetik ve kozmetik dermatoloji 
alanında lazer işlem itibariyle yapılabilecek her türlü uygulamayı 
gerçekleştirmekteyiz.

Son olarak MAG okuyucularına kozmetik işlemler ile 
ilgili vereceğiniz mesaj ne olurdu?
Minimal uygulamalarla doğallığı koruyarak her zaman genç ve 
güzel kalmak mümkün. Deneyimli hekimlerce yapılan uygulamalar 
ile doğallığı koruyarak genç ve güzel görünmeyi sağlayabilir. Tabii 
ki merdiven altlarında, olur olmaz yerlerde yetkisiz kişilere bu tür 
uygulamaları yaptırmamanızı hatırlatmak bizim için bir görev. Iyi bir 
estetik - dermatolojik ve kozmetik uygulama için danışanının isteğini, 
hayalini ve ihtiyacını iyi anlamak, belirlenen ihtiyacın en doğal, 
etkin ve zahmetsiz yollarla nasıl giderilebileceğini iyi bilmek ve buna 
danışanı ile birlikte karar vermek esastır. 

TOLGA ÇETİN, MELİHA YALÇIN, EROL KOÇ, MERVE ULUSOY, AYBÜKE SOYLU
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uju Fresh serüveniniz nasıl başladı?
Juju’ları öncelikle müşteri olarak deneyimledim ve 
kelimenin tam anlamıyla hayran kaldım. Cildimde, 
bedenimde ve ruhumda çok olumlu etkiler bıraktı. Her 
anlamda parıldadım diyebilirim. Markaya hayran kaldım 
ve şansım yaver gitti artık Juju’nun bundan sonraki 
döneminin başında ben varım. 

Henüz kullanmamış, bu deneyimi tatmamış kişileri 
bilgilendirmek adına Juju Fresh’in ürün çeşitliliğinden 
ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahseder misiniz?
Juju ürünleri; tekli Juju’lar, Juju detoks paketleri, Juju yiyecekler 
olmak üzere üç partiden oluşuyor. Juju’ları hem sevdiğiniz hem de 
tok kalmak istediğiniz için kullanabilirsiniz. Yarım günlük detoks 
yapabilir ve Juju yiyeceklerini alternatif olarak kullanabilirsiniz. 
Juju’ları hayat rutininize kattığınızda değişimi göreceksiniz.

Juju Fresh’i marketlerdeki taze sıkılmış içeceklerden 
ayıran özelliği nedir?
Juju’lar soğuk sıkım denilen yöntemle ısı olmadan ve oksidasyona 
uğramadan sıkılıyorlar. Ayrıca içerisinde hiçbir katkı maddesi 
bulunmuyor ve hiçbir pastörizasyon sürecinden geçmiyor. Tamamen 
temiz bir ürün diyebiliriz. İçerisinde sebze ve meyve dışında hiçbir şey 
yok. Bir Juju’da iki kiloya yakın sebze ve meyve kullanılıyor. Tamamen 
posasından ayrıldığı için siz içerken sanki tüm besin değerleri size 
enjekte edilmiş gibi oluyor.

Sağlıklı detoks nasıl yapılmalı? Sadece sıvı detoksu 
yapmak mı sağlıklı?
Bize göre sağlıklı detoks kendinize uygun olandır. Bizim tavsiyemiz 
Juju’ları hayat rutinine katmanız. İster üç gün boyunca akşam yemeği 
yerine iki juju için ister iki günlük salatalı detoks tüketin isterseniz 
de bir, iki ya da üç günlük sıvı detoksu yapın. Ama vücudun işleyen 
detoks sistemine bu içecekler ile mutlaka destek olun.

Herkes, bünyesinin uygun olup olmadığını bilmeden 
destoksa başlıyor. Kimlere detoks yapmasını 
önerirsiniz?
Kilo verme sürecinde tıkanıklık yaşayanlara, alkol ve sigara kullanımı 

J

Soğuk sıkım sebze ve meyve sularını 
vegan tarifl er ile müșterilerine sunarak 

sağlıklı detoks fırsatı sağlayan Juju Fresh’in 
ürün çeșitliliği, kullanımı ve yararları hakkında 

merak edilen her șeyi markanın sahibi 
Ekin Döğüșçü anlattı.

Juju Fresh ile 
Sağlıklı Bedenler

EKİN DÖĞÜȘÇÜ 
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yüksek olanlara, sağlıksız, yağlı, kızartmalı, hamur işi ve tatlı ağırlıklı 
beslenenlere öneririm. Ancak bir rahatsızlığınız varsa mutlaka 
doktorunuza başvurmalısınız.

Açtığınız “Juju Cafe” hakkında okuyucularımızı 
bilgilendirir misiniz?
Juju Fresh beş senenin sonunda artık Ankara’da sağlıklı beslenme 
ve yaşam alanında kültür oluşturmuş bir marka. Bu süreçte sadece 
küçük bir üretim hane şeklindeydi ancak bu bile müşterilerin 
gelip oturmasını, onlara birebir ulaşmayı engellemiyordu. Şimdi 
Ankara’nın merkezinde olan bu üretim haneyi sevimli bir kafe olarak 
taşıdık. Amacımız artık yerleşen kafe kültürüne Jujusal bir anlayış 
taşımak. Müşterilerimize keyifle tüketecekleri alternatif sağlıklı 
bir içecek seçeneği oluşturmak ve onlarla daha rahat buluşabilmek. 
Pandemi sürecini atlattıktan sonra çeşitli atölyeler ve yoga aktiviteleri 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burası keyifli bir ortam olacak.

Son olarak kariyeriniz ve markanıza dair 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Aynı kaliteyi koruyarak çok daha ulaşılabilir olmayı planlıyoruz. Asıl 
hedefimiz, kafemizi bir well-being hub haline getirerek aynı konsepti 
başka şehirlere taşımak.  
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ğız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için 
yaşam boyu etkili ve yeterli bakım gereklidir. Ancak 
kadınlar ağız diş bakımına yaşamlarının belirli 
bölümünü alan puberte, bebek emzirme, hamilelik, 
mensturasyon ve menapoz dönemlerinde ayrıcalık 
göstermeklidir.

Hamilelik Ağız Sağlığını Nasıl Etkiler?
Hamilelik sırasında vücudunuzda değişen hormon seviyeleri, 
diş etlerini zararlı bakterilere karşı daha korunmasız ve hassas 
hale getirir. Hamile olmayı düşünen ya da hamile olan her 
kadın mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçmeli, ağız 
sağlığında yapması veya yapmaması gerekenleri öğrenmeli ve 
gereken uygulamaları yaptırmalıdır. Hamilelikte her gün dişleri 
fırçalamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli aralıklarla 
diş hekimi kontrolüne gitmek çok önemlidir. Her hamilelik 
anneye bir diş kaybettirir, düşüncesi yanlış bir inançtır. Hamilelik 
sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair 
herhangi bilimsel bir kanıt yoktur. D vitamini, kalsiyum, C ve 
B12 vitamininden zengin gıdalar almalıdır. Eğer gıdalarla yeterli 
kalsiyum alınamazsa bebeğin gelişimi için gerekli olan miktar 
annenin kemiklerinden karşılanır. 

Hamilelerde Ağız Bakımı 
Hamileliğin ilk aylarında görülen mide bulantıları,  değişen 
beslenme alışkanlıkları ve hormonların etkisiyle, diş etlerinde 
kanama olabilir. Kanama nedeniyle anne adayları diş fırçalamayı 
bırakmamalılar. Diş araları diş ipi ile temizlenmeli ve diş hekiminin 
önerisi olmadığı sürece ağız gargarası kullanılmamalıdır.

Hamilelik Gingivitisi
Hamilelik döneminde daha çok diş eti hastalıkları gelişebilir. 
Bunun da nedeni, hormonal dengedeki değişiklikten kaynaklı 

ağızdaki hijyen eksikliğine vücudun aşırı tepki vermesidir. 
Hamilelik Gingivitisi’nde diş etlerinde büyük şişlikler ve 
kızarıklıklar oluşabilir.. Eğer kişide Gingivitis varsa hamilelik 
sırasında şiddeti artabilir ve tedavi edilmezse Periodontitis’e 
ilerleyebilir.

Hamilelikte Beslenme 
Hamilelikte iyi beslenme annenin olduğu kadar doğacak bebeğin 
de diş sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bebeğin diş gelişimi 
hamileliğin ikinci ayından itibaren başlar. Sağlıklı diş gelişimi 
için yeterli miktarda kalsiyum, fosfor ve vitamince zengin besinler 
alınmalıdır. Anne adayları hamileliğin ilk ayından itibaren abur 
cubur yiyeceklerden kaçınmalıdır. 

Hamilelik Sırasında Diş Uygulaması Yapılabilir mi?
Hamilelik dişlerin uygulaması açısından üç dönemde incelenir: 
0–3 Aylık Dönem: Bu dönem hamileliğin en hassas olduğu dönemdir. 
Ağrıya neden olan ve müdahale edilmediğinde anneye ve bebeğe 
zarar verebilecek durumlarda diş hekimine gidilmelidir.  
3–6 Aylık Dönem: Hamilelik sonuna kadar ertelenmesi uygun 
olmayan diş çekimleri, dolgular, kanal tedavileri yapılabilir. 
6-9 Aylık Dönem: lk üç aylık dönemde olduğu gibi acil tedaviler 
dışında herhangi bir uygulama yapılmamalıdır. 

Bebeğin Diş Sağlığı İçin Alınması Gereken Önlemler 
Bebeğin diş gelişimi anne karnında başlar. Bu dönemde anne hem 
kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye 
dikkat etmelidir. Diş sağlığı için protein, A vitamini, C vitamini, 
D vitamini ve kalsiyum almalıdır. Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç 
kullanımından kaçınmalıdır. Ayrıca annenin hamilelik süresince 
geçirebileceği hastalıklar, kullanacağı ilaçlar da süt dişleri üzerinde 
olumsuz etkiler yapacağından mutlaka doktor kontrolünde ilaçlar 
kullanmalıdır. 
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Diș Hekimi Ezgi Can Pervan, anne adayları için 
hem ruhsal hem bedensel olarak hassas bir 
dönemin bașlangıcı olan hamilelik sürecinde 
ağız ve diș sağlığı bakımının nasıl yapılması, 

nelere dikkat edilmesi ve uygulamaların hangi 
dönemlerde gerçekleștirilmesi gerektiğine dair 
merak edilenleri MAG okurları ile paylașıyor.

Hamilelikte 
Ağız ve 

Diş Sağlığı

EZGİ CAN PERVAN 
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Hemen her yașta görülen cilt problemlerini iyileștirme ve derinin 
daha sağlıklı görünmesini sağlayabilme noktasında devreye giren 

Dermatoloji veKozmetoloji alanına dair aklımızdaki soruları 
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bașak Yalçın cevaplandırıyor...

Sağlık ve Güzelliğin Birleşimi 
Dermatoloji ve Kozmetoloji

sağlık ve güzellik

PROF. DR. BAȘAK YALÇIN 
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Bir deri rahatsızlığına sahip olun 
ya da olmayın deri bakımında en 

önemli basamak cildin 
iyi nemlendirilmesidir.

eri problemleri neden önemlidir?
Deri rahatsızlıklarının önemli bir kısmı kişilerin en 
aktif olduğu gençlik yıllarında ortaya çıkan, görünür 
olması nedeniyle de depresyon, anksiyete ve özgüven 
düşüklüğü gibi önemli psikososyal problemlere yol 
açabilen durumlardır. Bu nedenle hızlı ve etkin bir şekilde 

müdahale edilmelidir. 

Dermatolojik sorunların çözümünde önemli gelişmeler 
oluyor mu?
Dermatoloji en hızlı gelişen tıp alanlarından bir tanesidir. Bilim 
ve teknolojinin ilerlemesi ile son on yılda deri rahatsızlıklarının 
sağaltımında çok ciddi bir yol kat edilmiştir. Daha önce iyileştirmesi çok 
zor ya da imkansız gibi görünen bazı durumlar güvenle iyileştirilebilir 
hale gelmiştir. Biyoteknolojik ilaçların kullanıma girmesiyle kişileri 
oldukça zorlayan sedef hastalığı, kurdeşen, atopik egzama, köpek 
memesi hastalığı ve saç kıran gibi sorunların sağaltımında çok başarılı 
sonuçlar alınabilmektedir. 

Kozmetoloji ve dermatoloji birbirinden ayrı mıdır?
Kozmetoloji, dermatolojinin bir alt dalıdır. İyi bir kozmetoloğun çok da 
iyi bir dermatolog olması gerekir. Bu yüzden kozmetik nedenlerle de 
olsa derinizi bir dermatoloğa emanet etmenizi öneririm.

Kozmetoloji alanında neler yapılıyor?
Lazer teknolojisi, kozmetik problemlerin çözümünde önemli  bir 
yöntem olmaya devam etmektedir. Uygun lazerlerin kullanımıyla 
damarsal problemlerin çözümü, epilasyon, skarlar, akne ve yara 
izlerinin düzeltilmesi, ameliyatsız yüz germe, gençleştirme, 
kırışıklık giderme, cilt lekelerinin tedavisi ve lokal bölgeler için yağ 
yakımı mümkündür. Bunlara ek olarak botilinum toksini ve dolgu 
uygulamaları, PRP, mezoterapi gibi yöntemlerle cildin daha genç ve 
pürüzsüz görünmesi sağlanabilmektedir.

Sağlıklı bir deriye sahip olmak için ne yapmalıyız?
Bir deri rahatsızlığına sahip olun ya da olmayın deri bakımında en 
önemli basamak cildin iyi nemlendirilmesidir. Özellikle kış döneminde 
sert iklim koşulları, hava kuruluğu ve kalın giysiler derinin bariyer 
fonksiyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle banyodan hemen 
sonra ve kuru olduğunu hissettiğiniz her an uygun krem ve losyonlarla 
derinizi nemlendirmelisiniz. İdeal kiloya sahip olmak deri sağlığınıza 
iyi gelecektir. Kış döneminde daha durağan bir hayata geçildiği ve 
metabolizma yavaşladığı için kilo almaya meyil artmaktadır. Bu 
nedenle kalori kontrolü yapmalı ve düzenli egzersizlerle de bunu 
desteklemelisiniz. Düzenli olarak yapılan egzersiz kilo kontrolü 
dışında ruh durumunuza da iyi gelecek, stres, depresif duygu durumu 
ve anksiyete ile mücadeleyi kolaylaştıracaktır. Yeterli su içmek deri 
sağlığı ve genel vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Çünkü su, 
organizmamızı oluşturan ana bileşendir. Günde en az iki litre su 
içmeliyiz. Çay, kahve ve gazlı içecekler tüketmek su içmenin yerini 
almayacağı gibi fazla tüketilmesi de zararlı olacaktır. Düzenli olarak 
su içmek, yeme ihtiyacınızı da azaltacak ve kilo kontrolüne katkı 
sağlayacaktır.

Pandemi döneminde deri sağlığı için ne yapmalıyız?
Deri rahatsızlığınız nedeniyle bir ilaç kullanıyorsanız bunu 
doktorunuzla iletişime geçmeden kesmeyiniz.  Bir deri rahatsızlığınız 
oluştuysa eğer bunu ihmal etmeyiniz. Zamanında müdahale 
edilmeyen bazı deri rahatsızlıkları alevlenip sizi zor durumda 
bırakabilir. Hastanelerin yoğun olması nedeniyle sağlık hizmetine 
ulaşmakta zorlanıyorsanız tele tıp ya da tele dermatoloji yöntemlerine 
başvurabilirsiniz. Sık el yıkama ve dezenfektan kullanımı bu süreçte 

D

bazı kişilerde el kuruluğu ve el egzamasını artırabilir. Bu 
nedenle yanınızda sürekli yağlı el kremleri bulundurup 
ellerinizi sık sık nemlendirin. Maske kullanımı bazı kişilerde 
sivilce ve egzama gelişimini tetikleyebilmektedir. Bu nedenle 
maskenizi sık değiştirin. Farklı materyallerden üretilen 
maskeler kullanmak yerine üç katlı cerrahi maske kullanın. 
Maskenin altına gelen bölgeye kapatıcı özeliği olan makyaj 
malzemeleri kullanmaktan kaçının. 



Ojee Nail & Beauty’nin kurucuları Esra Özer ile Eda Özer Venedik, danıșanlarına 
sundukları protez tırnak, kalıcı oje, kirpik lifting ve doğru cilt analizinin önemi 

hakkında merak edilenleri anlatıyor. 

Profesyonel Dokunuşlar

EDA ÖZER VENEDİK, ESRA ÖZER
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jee Nail & Beauty’nin sunduğu hizmetlerden 
bahsedebilir misiniz?
Ojee Nail & Beauty tam kapsamlı hizmet veren 
bir güzellik merkezidir. Merkezimize ismini veren 
oje uygulaması başta olmak üzere jel tırnak, kalıcı 
oje, medikal manikür; klasik manikür ve pedikür 
işlemlerinin yanı sıra cilt bakımları ve buz epilasyon 

uygulaması yapmaktayız. Ek olarak; kirpik lifting, kaş laminasyon, led 
terapi ve makyaj uygulamalarımız da mevcuttur.

Son zamanların modası haline gelen kirpik lifting 
hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?
Merkezimizde yapılan uygulama sadece kirik lifting değil kirpik lifting 
keratin bakımıdır. Kirpiklerinizi istediğiniz görüntüye kavuştururken 
aynı zamanda vitamin yüklemesi sayesinde kirpiklerinizi güçlendirir ve 
hızlı uzamasını sağlar. Kirpikleriniz görüntüsünü iki ile üç ay aralığında 
korumaktadır.

Merkezinizde uyguladığınız cilt analizini diğer 
analizlerden ayıran şey nedir?
Cilt bakımında en önemli nokta, sorunu en doğru şekilde tespit 
edebilmektir. Biz genelde en üst katmanda olan sorunları gözle 
görebiliriz ancak cildin altında hangi sorunların yattığını gözle 
göremeyiz. İşte bu noktada Ankara’da ilk olarak merkezimizde bulunan 
cilt analiz cihazı ile mevcut sorunları yüzeyden başlayarak en alt 
katmana kadar on farklı analiz sonucu ile görebilmekteyiz. Bu sayede 
problemin yüzeysel mi yoksa daha derine mi indiğini gözlemleme 
şansımız olur ve problemin önceliğine, oluşturulacak protokole karar 
vermekte daha doğru yol izlememizi sağlar. Ayrıca analiz sonucunda 
sizi kendi yaş grubunuzda bulunan diğer sağlıklı ciltlerle kıyaslayarak 
cildinize bu zamana kadar ne kadar iyi baktığınızı da göstermiş olur.
Gerekli protokol uygulandıktan sonra analiz tekrarlanır ve sizde 
cildinizde meydana gelen ilerlemeyi gerçekçi bir değerlendirme sonucu 
ile görmüş olursunuz.

Protez tırnak uygulamasının çeşitleri nelerdir? Siz hangi 
uygulamayı kullanıyorsunuz?
Protez tırnak uygulamalarının akrilik, polygel ve jel gibi çeşitleri vardır. 
Biz merkezimizde jel uygulaması ile protez tırnak yapıyoruz. Jel tırnak 
uygulamalarını diğer sistemlerden farklı kılan şey uygulama yöntemi 
ve malzemesidir. Tamamen kişinin kendi tırnak yüzeyinin şeklini alır ve 
malzeme olarak daha esnek bir yapıya sahip olduğundan elinizde farklı 
bir madde varmış gibi hissetmezsiniz.

Nail art modasında yeni trendler nedir?
Kişinin sosyal çevresi ve çalıştığı ortam bu konuda daha belirleyici 
olmakla birlikte son zamanlarda en çok talep gören nail artlar renkli 
french, fırça darbeleri ve asimetrik desenlerdi şimdi ise bu trend yerini 
tortoise (kaplumbağa) nail arta bırakmakta.

Pandemi dolayısıyla insanların hijyen konusunda 
tereddütleri oluştu. Siz Ojee Nail & Beauty olarak hijyeni 
nasıl sağlıyorsunuz?
Hijyen tedbirleri bir güzellik merkezinin olmazsa olmazdır. Ne yazık 
ki gelinen noktada hijyen sadece COVID-19’a karşı alınan bir tedbir 
gibi algılanmakta. Biz açıldığımız günden bu yana önce hijyen sonra 
güvenilir hizmet anlayışı ile yola çıktık. Merkezimize girişler HES kodu 
uygulaması ile yapılmaktadır. Gün sonunda merkezimiz dezenfekte 
edilmektedir. Kullandığımız aletlerin birçoğu tek kullanımlıktır geri 
kalanlar ise üç aşamalı sterilizasyon işleminden geçmektedir. Ayrıca 
merkezimizde işlem sırasında sadece bir kişiye hizmet veriyor ve gün 
boyunca hava sirkülasyonunu sağlıyoruz.  
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jee Nail & Beauty’nin sunduğu hizmetlerden 
bahsedebilir misiniz?
Ojee Nail & Beauty tam kapsamlı hizmet veren 
bir güzellik merkezidir. Merkezimize ismini veren 
oje uygulaması başta olmak üzere jel tırnak, kalıcı 
oje, medikal manikür; klasik manikür ve pedikür 
işlemlerinin yanı sıra cilt bakımları ve buz epilasyon 

uygulaması yapmaktayız. Ek olarak; kirpik lifting, kaş laminasyon, led 
terapi ve makyaj uygulamalarımız da mevcuttur.

Son zamanların modası haline gelen kirpik lifting 
hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?
Merkezimizde yapılan uygulama sadece kirik lifting değil kirpik lifting 
keratin bakımıdır. Kirpiklerinizi istediğiniz görüntüye kavuştururken 
aynı zamanda vitamin yüklemesi sayesinde kirpiklerinizi güçlendirir ve 
hızlı uzamasını sağlar. Kirpikleriniz görüntüsünü iki ile üç ay aralığında 
korumaktadır.

Merkezinizde uyguladığınız cilt analizini diğer 
analizlerden ayıran şey nedir?
Cilt bakımında en önemli nokta, sorunu en doğru şekilde tespit 
edebilmektir. Biz genelde en üst katmanda olan sorunları gözle 
görebiliriz ancak cildin altında hangi sorunların yattığını gözle 
göremeyiz. İşte bu noktada Ankara’da ilk olarak merkezimizde bulunan 
cilt analiz cihazı ile mevcut sorunları yüzeyden başlayarak en alt 
katmana kadar on farklı analiz sonucu ile görebilmekteyiz. Bu sayede 
problemin yüzeysel mi yoksa daha derine mi indiğini gözlemleme 
şansımız olur ve problemin önceliğine, oluşturulacak protokole karar 
vermekte daha doğru yol izlememizi sağlar. Ayrıca analiz sonucunda 
sizi kendi yaş grubunuzda bulunan diğer sağlıklı ciltlerle kıyaslayarak 
cildinize bu zamana kadar ne kadar iyi baktığınızı da göstermiş olur.
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Protez tırnak uygulamasının çeşitleri nelerdir? Siz hangi 
uygulamayı kullanıyorsunuz?
Protez tırnak uygulamalarının akrilik, polygel ve jel gibi çeşitleri vardır. 
Biz merkezimizde jel uygulaması ile protez tırnak yapıyoruz. Jel tırnak 
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Nail art modasında yeni trendler nedir?
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olmakla birlikte son zamanlarda en çok talep gören nail artlar renkli 
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tortoise (kaplumbağa) nail arta bırakmakta.

Pandemi dolayısıyla insanların hijyen konusunda 
tereddütleri oluştu. Siz Ojee Nail & Beauty olarak hijyeni 
nasıl sağlıyorsunuz?
Hijyen tedbirleri bir güzellik merkezinin olmazsa olmazdır. Ne yazık 
ki gelinen noktada hijyen sadece COVID-19’a karşı alınan bir tedbir 
gibi algılanmakta. Biz açıldığımız günden bu yana önce hijyen sonra 
güvenilir hizmet anlayışı ile yola çıktık. Merkezimize girişler HES kodu 
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edilmektedir. Kullandığımız aletlerin birçoğu tek kullanımlıktır geri 
kalanlar ise üç aşamalı sterilizasyon işleminden geçmektedir. Ayrıca 
merkezimizde işlem sırasında sadece bir kişiye hizmet veriyor ve gün 
boyunca hava sirkülasyonunu sağlıyoruz.  
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izi tanıyabilir miyiz? 
Ben M. Koray Özsoylu, 1986 Ankara doğumluyum. 
İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 
Ardından 2004 yılında Ankara Gazi Üniversitesi 
Diş Hekimliği öğrenimime başladım. 2009 yılında 
dönem üçüncüsü olarak mezun olduktan sonra 
kendi iş yerimde iki sene danışanlarıma hizmet 

verdim sonrasında GATA’da askerlik vazifemi tamamlayıp üç yıl 
Kocaeli Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olarak 

görev yaptım. 2015 yılında yeniden Ankara’ya gelerek kendi 
muayanehanemi açtım ve 2019 yılında da kendi markam olan 
Denthaus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kurdum.

Denthaus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak 
kurumunuzda hangi uygulamalar mevcut?
Kliniğimizde diş hekimliği alanında yer alan tüm branşlarda 
hizmet vermekteyiz. Estetik diş hekimliği ve protez uygulamaları, 
dental implant uygulamaları, ağız, diş ve çene cerrahisi, diş 

S
Denthaus Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği kurucusu M. Koray Özsoylu orantısal bir 

gülüșe sahip olmayı sağlayan estetiș diș hekimliği uygulamaları ile diș beyazlatma 
ve implant yöntemleri hakkında merak edilenleri MAG okurları ile paylașıyor...

Etkileyici ve Kusursuz 
Gülüşler 

sağlık ve güzellik

M. KORAY ÖZSOYLU 

Kliniğimizde diș hekimliği alanında 
yer alan tüm branșlarda 

hizmet vermekteyiz. 

eti hastalıkları ve uygulamaları, endodontik uygulamalar, 
ortodonti ve çocuk diş hekimliği branşlarındaki tüm uygulamalar 
danışanlarımıza sunulmaktadır. 
 
Son dönemlerde çok fazla talep gören estetik diş 
hekimliği uygulamalarından bahsedebilir misiniz?
Estetik Diş Hekimliği; lamine, zirkonyum, cam seramik, bonding, 
diş beyazlatma, porselen ve pembe estetik (diş eti estetiği) 
uygulamalarını kapsar. Amaç orantısal olarak bireyin gülüşünün 
daha iyi ve güzel hale getirilmesidir.
 
Lamine uygulaması: Dişlerde çok az ya da hiç aşındırma yapılmadan 
uygulanan ince yaprak porselenlerdir. Diş renklenmelerinde, 
dişlerdeki şekil bozukluklarında, aşınmış ve kırılmış dişlerin 
iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.
 
Zirkonyum uygulaması: Metal destekli porselen uygulamalarına 
göre ışık geçirgenliği daha fazla olup diş etinde zamanla gri bir 
yansıma oluşturmaz. Bu olumlu özelliklerinden dolayı daha estetik 
ve doğal bir görünüm elde edilir. Zirkonyum kaplamalar ön -arka 
grup dişlerde, köprü ve kaplamalarda, implant üzeri protezlerde 
kullanılmaktadır.
 
Cam seramik (E-max, empress): Protez, gülüş tasarımı ve gülüş estetiği 
arasında en popüler olan uygulamadır. Mükemmel ışık geçirgenliği 
ve doğal dişe yakın ışık yansımaları ile daha canlı sonuçlar elde 
edilir. Genelde ön grup dişlerde tercih edilmektedir. Lamine veneer, 
full kuron, inlay – onley ve endokuronlarda cam seramik tercih 
edilen restorasyonlardır.
 
Bonding uygulaması: Estetik diş hekimliğinde geniş bir kullanım 
alanına sahip uygulamalardır. Kompozit malzemesinin 
sertleştirilerek dişe uygulanmasıdır. Kırık ve aşınmış dişlerin 
onarımında ve ayrık dişlerin düzeltilmesinde uygulanmaktadır. 

Diş beyazlatma uygulamaları: Diş beyazlatma jelleri ve UV ışınları 
yardımıyla orijinal diş tonunun iki veya üç tona kadar ağartılması 
işlemidir.

Pembe estetik (diş eti estetiği): Mor renkli, iltihaplı ve kanayan diş 
etlerinin iyileştirilmesinde, fazla diş eti görünümü (gummy smile) 
ve diş eti seviyelendirilmesinde uygulanır.
 
İmplant uygulaması nedir ve hangi durumlarda 
uygulanır?
Diş implantı; diş eksikliklerinin tamamlanmasını sağlayan, 
titanyumdan üretilen ve eksik diş için bir kök görevi gören 
çene kemiğine yerleştirdiğimiz vidalardır. İmplantlar sayesinde 
sağlam dişlere dokunulmadan eksik dişi tamamlamak mümkün 
olduğu gibi tamamen dişsiz olan hastalarda takıp çıkarılan protez 
yerine sabit dişlerin yapılması da dental implantlar sayesinde 
mümkün hale gelmiştir. Günümüzde implant uygulamaları 
kişide maksimum konforu sağlamaya yönelik yeni konseptlere 
evrilmektedir. Geleneksel implant uygulamalarında öncelikle 
çene kemiği içerisine implant yerleştirilir ve en az iki ay kemik ile 
kaynaşma olarak tabir ettiğimiz osteointegrasyon süresi beklenir. 
İki ay sonunda implant bölgesinden ölçü alınarak eksik dişin yerine 
koyacağımız porselen üretilir. İmplant sorunu olan danışanların, 
uygulama süresince en büyük rahatsızlığı ve çekinceleri dişsiz 
kalmak olabiliyor.  Bunun için aynı gün içerisinde hem implant 
yerleşimi hem de geçici protezin uygulanması sağlanarak 
danışanların dişsiz kalması önlenebilmektedir.

Diş beyazlatma uygulaması ve kalıcılığı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Diş beyazlatma uygulaması ofis tipi ve ev tipi olmak üzere iki 
şekildedir. Ofis tipi diş beyazlatma uygulaması (bleaching), diş 
taşı temizliğinden sonra uygulanan dişin orijinal rengine göre bir 
kaç ton ağartılmasıdır. Beyazlatma işlemi kozmetik nedenlerin 
dışında dişin yapısında meydana gelen genetiksel ya da sonradan 
kazanılan renk bozukluklarının düzeltilmesinde uygulanır. 
Kliniğimizde uyguladığımız yöntem, dişlere jel uygulamasını 
takiben on beş dakikalık üç veya dört seferde UV ışınları 
verilerek bir saat içerisinde tek seansta beyazlatma işleminin 
tamamlanmasıdır.

Ev tipi beyazlatma da ise alınan ölçü işlemini takiben danışana 
özel şeffaf plak üretilir. Danışana verilen özel jel içeren tüplerin 
nasıl kullanması gerektiği de hekim tarafında anlatılır. Ofis tipi 
beyazlatma danışanın kullanımına bağlı olarak bir ya da üç 
yıl arasında kalıcılık göstermektedir. Aşırı çay, kahve ve sigara 
kullanımı fazla olan bireylerde kazanılmış olan beyazlığın süresi 
daha kısadır.

Pandemi döneminde insanlar diş hekimlerine 
gitmekten çekiniyor. Siz Denthaus Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği olarak nasıl önlemler aldınız?
Danışanlarımıza kliniğe girişlerinden itibaren maske, 
dezenfektan kullanımı ve galoş giyilmesi konusunda 
bilgilendirme yapıyoruz. Kliniğe giren danışanlarımızdan 
öncelikle dezenfeksiyon ünitesinde ellerini dezenfekte etmelerini 
rica edip temassız otomatik ateş ölçüm cihazında vücut 
ısılarını ölçüyoruz. Randevuları aralıklı olarak ve farklı klinik 
odalarında uygulamaları yapılabilecek şekilde oluşturuyoruz. 
Danışanlarımıza mümkünse refakatçileri olmadan gelmelerini 
rica ediyor, refakatçi ile gelme zorunluluğu olanlara ise sadece 
bir refakatçi kabul edebileceğimizi söylüyoruz. Banko, bekleme 
alanı, kapı kolları, tuvaletler ve tüm ortak kullanım alanlarını 
düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Gazete, dergi, broşür ve 
kalem gibi çapraz enfeksiyona sebebiyet verecek ortak kullanım 
araçlarını geçici olarak kaldırdık. Kalemlerimiz danışanlarımıza 
özel tek kullanımlık olacak şekilde düzenlenmiştir. Çay ve kahve 
ikramlarımızı tek kullanımlık bardaklarda servis ediyoruz. 
Hekimlerimiz ve diş hekimi asistanlarımız uygulamalarını 
yaparken cerrahi önlük / tek kullanımlık tulum, gözlük, siperlik 
ve N95 maske ekipmanlarını kullanarak hem danışanlarımızın 
hem de kendilerinin sağlığını korumaktadırlar. Her danışanın 
uygulamasından sonra kullanılan cihazlar bakterisidal ve 
virüsidal özellikli yüzey dezenfektanlar ile siliniyor sonrasında 
sodyum hipoklorid solüsyonu ile tekrar dezenfekte ediliyor. 
Dezenfekte edilen odalara mümkünse iki saat boyunca yeni 
danışan almıyoruz ve ortamı havalandırmaya bırakıyoruz. 
Gün boyunca ve gün sonunda uygulama odaları ve bekleme 
alanlarında Hepa Filtre ve UV-C ultraviole ışık filtre özellikli hava 
temizleme cihazlarıyla hava değişimini sağlıyoruz.  
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Sekiz yıla birçok başarı sığdırdıklarını belirten 
Acıbadem Ankara Hastanesi, Hastane Direktörü 
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Acıbadem Ankara’nın 11.000 m2 kapalı alanı, 
103 yatak kapasitesi ve 
4 ameliyathane ve yeni doğan yoğun bakım 
ünitesi bulunuyor. 

HAKAN KUTLU

BÜLENT DEĞERTEKİN



astalıklara Karşı Mineral Kalkanı
Hücrelerin sağlıklı olabilmeleri ve fonksiyonlarını 
yerine getirebilmeleri için minerallere ihtiyaçları 
var. Kan oluşumu, sağlıklı sinir fonksiyonları ve 
diğer birçok faaliyet için vücudumuz mineralleri 
kullanıyor. Vitaminler gibi mineraller de vücudun 
enerji üretme, büyüme ve iyileşme gibi fonksiyonları 

sağlamasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla vitamin ve diğer 
besinlerin vücuda yararlı olabilmesi için minerallere ihtiyaç 
duyuluyor.
Doğal maden sularında çözünmüş bulunan kalsiyum, magnezyum, 
sodyum gibi ana mineraller, florür, iyot gibi eser elementler ve 
bikarbonat, sülfat gibi iyonların bir dizi fizyolojik fonksiyonlar 
üzerine destekleyici etkileri ve birçok hastalığın tedavisinde de 
olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Günlük C Vitamini İhtiyacınızı Maden Suyu İle 
Tamamlayın
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte salgın hastalıklar da hızla 
kendini göstermeye başladı. Özellikle yoğun çalışanlar ve 
beslenmesine dikkat edemeyenler bağışıklık sistemleri zayıfladığı 
anda grip ve soğuk algınlığı ile karşı karşıya kalıyor. İnsan sağlığına 
faydaları saymakla bitmeyen C vitaminli doğal meyve aromalı 
maden suyunda bulunan vitamin, 2 bardak taze sıkılmış portakal 
suyunda bulunan vitamine eşdeğerdir. Beypazarı Doğal Maden 

Suyu’nun meyve aromalı serinde yer alan C+Limon aromalı maden 
suyu, kış aylarında vücudun ihtiyacı olan minerallerin yanı sıra 60 
mg C vitamini almanızı da sağlıyor.

Bir Şişe Maden Suyu Bir Dolu Sağlık
Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde kalp ve damar 
hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Kalsiyum 
zengini maden suları kemikleri sağlamlaştırarak osteoporozdan 
korur. Doğal maden sularında bulunan florür ise çocukların diş 
gelişimine destek olur. Ayrıca hamileler, emziren anneler ve gelişim 
çağındaki çocuklar için özellikle tavsiye ediliyor. Her zaman 
içilmesi gereken maden suyu, sağlığınızı korurken cildinizin 
güzelliği içinde önem taşıyor. Kışın soğuk ve rüzgârın etkisiyle 
kuruyan cildinize uygulayacağınız maden suyu, cildi temizlerken 
gergin ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Maden suyu ile cildinizi 
yıkayıp kendi halinde kurumaya bıraktığınızda ciltteki pürüzleri 
yok edip yorgun ve solgun görünümü ortadan kaldırıyor. Ayrıca 
cildi yenileyerek yaşlanmayı da geciktiriyor.

Beypazarı Maden Suyu üretim tesisleri sektörde bir numaralı 
marka ürünlerini, saatte üç yüz bin şişe dolum kapasitesiyle tüm 
Türkiye’ye ve Dünya’nın pek çok ülkesine gönderiyor. Doğal olanı 
doğal ambalajı ile cam şişede tüketicisine sunan Beypazarı Maden 
Suyu’nun ürün yelpazesinde sade maden suyuna ilaveten on farklı 
tatta meyve aromalı maden suyu ve gazozu da bulunmaktadır.  

H

Maden suyu tüketimi içerdiği minerallerin 
etkisiyle vücudumuzun dirençli olmasını 

sağlaması nedeniyle koronavirüs ve diğer 
hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. 
Bu nedenle günde en az iki șișe mineral 

yönünden zengin ve doğal olan 
Beypazarı Maden Suyu içerek bağıșıklığınızı 

güçlendirip direncinizi arttırabilirsiniz. 

 Koronavirüse 
Karşı 

Mineral Desteği 

sağlık ve güzellik 
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▪ Özel bakım yaşlı sağlığı

▪ Sağlıklı yaşlı bakımı

▪ Sağlık hizmetleri

▪ Psikolojik destek hizmetleri

▪ Özel bakım ünitelerimiz

▪ Hastane tedavisi sonlanmış ama 
evde bakım güçlüğü çeken

▪ Tıbbi bakım ağırlıklı

▪ Klinik beslenmeye ihtiyaç duyan

▪ Fiziksel aktivitesi kısıtlı

▪ Felç yada herhangi bir nedenle 
yatağa bağımlı yaşlılarımıza 

hizmet sunmaktayız.
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iz mesleğe başladığınızdan beri estetik 
cerrahi ve medikal estetik alanında ne tür 
değişiklikler oldu?
Abartılı estetik dönemi artık kapandı. İnsanlar daha 
az travmatik işlemle daha fazla sonuç alıp normal 
hayatına hızlıca dönmek istiyor. Bu nedenle botoks, 
dolgu, lazer resurfacing gibi ameliyatsız estetik 

işlemlere daha çok talep arttı. Maalesef yıllardır bu işlerin, ehil 
olmayan ellerde ve merdiven altı uygulamalarla yapıldığına 

hepimiz tanık oluyoruz. Hem tamamlayıcı tıp uygulamalarının 
hem de estetik uygulamalarının suiistimal edilmeye açık alanlar 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’de güzellik merkezi ve 
kliniği adı altında çalışan kurumlara baktığınızda yaklaşık 
yüzde sekseninin sağlıkla ilgisi olmayan ve ehliyetsiz kişilerden 
oluştuğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda basına çıkan haberlerden 
de insanlarımızın ne kadar mağdur olduğuna tanık olabilirsiniz. 
Altını çizerek söylüyorum unutmamamız geren şey, estetik 
işlemlerin de tıbbi bir işlem olduğudur ve mutlaka liyakat sahibi 

S

Günümüzde insanlar estetik olarak güzelleșmenin yanı sıra yașam süresinin 
uzaması ve kalitesinin de artmasını istiyor. Bu ikisi birbirinden bağımsız değil yani 
sağlıklı yașamak ve güzel kalmak artık mümkün. Bu konudaki derin çalıșmalarıyla 

bilinen Ankara’nın en bașarılı Tamamlayıcı Tıp ve Medikal Estetik Uzmanı 
Dr. Vildan Hacıfettahoğlu bizleri kabul edip sorularımızı cevaplandırdı.

Estetik ve Sağlıklı Yaşam 
Kliniği Bir Arada

sağlık ve güzellik

DR. VİLDAN HACIFETTAHOĞLU 

Cilt bakımından, burun estetiği 
ameliyatına kadar çok geniș bir 

skalada hizmet veriyoruz.
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işin ehli insanlar tarafından yapılması gerektiğidir. Buradan yola 
çıkarak biz For-Est Klinik bünyesinde, dermokozmetoloji ve sağlıklı 
yaşamın bir arada olduğu geniş teknolojik cihaz parkuruna sahip 
saçınızdan tırnağınıza her şeyin tıbbi donatılarla bütünleştirilerek 
yapıldığı bu muhteşem merkezimizi açmış bulunuyoruz.
 
Estetik sorunlara karşı ameliyatsız çözümler nelerdir?
Çoğu insan yüzde ki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak istiyor 
ancak bunu ameliyatsız bir şekilde ve kısa sürede iş hayatına 
dönecek şekilde talep ediyor. Ameliyatsız yüz germe için bir çok 
yöntem var ve her yeni çıkan teknolojik ürün herkese uygun 
olmuyor. Öncelikle kişilerin yüz analizlerinin yapılması ve ona göre 
ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekiyor. Günlük hayatın stresi, güneş 
ve yaşlanmaya bağlı yer çekimi etkisi ile yüzdeki dokuların zamanla 
hacim ve yer değişikliğine uğruyor. Yapılacak işlemler arasında ise 
sırasıyla; botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, dermapen, lazer resurfacing, 
altın iğne ve gençlik aşısı gibi teknikler var. Bu teknikler ihtiyaca 
göre ya tek tek ya da birkaçı bir arada uygulanabiliyor. Yüzdeki 
yaşlılık çizgilerine öncelikli hedefimiz ameliyatsız çözüm üretmek. 
Bunun için de son dönem gelişmeleri takip ediyor ve son teknolojiyi 
kullanarak çözüm buluyoruz.

Vildan Hanım bize For-Est klinik de oluşturduğunuz 
yapıyı anlatır mısınız?
Cilt bakımından, burun estetiği ameliyatına kadar çok geniş bir 
skalada hizmet veriyoruz. Yani başta da söylediğim gibi tepeden 
tırnağa kozmetoloji ve estetik cerrahi ile ilgili her şeyin tamamlayıcı 
tıp teknikleriyle harmanlanarak kusursuz bir şekilde servis edildiği 
bir sistem. Kısaca yaptığımız işlemlerden bahsedelim; merkezimize 
gelen danışanı önce genel bir değerlendirmeden geçiriyorum. 
Bunu yaparken tamamlayıcı tıp alanındaki birikimime ilaveten 
fonksiyonel tıp bakış açısını kullanıyorum. Danışanlarımız kendileri 
için özel hazırlanmış olan anamnez formlarını dolduruyorlar ve 
değerlendirme bu aşamadan sonra başlıyor. Altta yatan herhangi bir 
rahatsızlığı varsa kalp, şeker, tansiyon, sigara bağımlılığı ve obezite 
gibi bunlara yönelik testler yapıyorum. Sonrasında kişiye özel 
uygulama algoritmamı hazırlayıp bunu danışanımla paylaşıyorum 
ve beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk esnasında sağlıklı 
beslenme programları, besin takviyeleri (fitoterapi), akupunktur 
(lazer akupunktur – elektro akupunktur), nöralterapi ve daha birçok 
konudan destek alıyoruz.

Burada yaptığımız uygulamaları beş başlık altında belirtebilirim; 
▪ Estetik Cerrahi
▪ Saç Ekimi
▪ Lazerli Uygulamalar
▪ Ameliyatsız Estetik Uygulamaları: Botoks, dolgu, gençlik aşısı 
dermapen prp mezoterapi ışık dolgusu ,karbon peeling, altın iğne, 
lazerle yüz germe, lazerle vajina daraltma, dövme silme, cilt bakımı 
ve leke uygulaması.
▪ Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Akupunktur (elektro akupunktur 
- lazer akupunktur - kozmetik  akupunktur) kuppa terapi, ozon 
terapi, nöral terapi, beslenme danışmanlığı, fitoterapi, biorezonans, 
mizaç terapisi.

Bize tam olarak neler yaptığınızı anlatabilir misiniz?
Anlaşılması açısından basit bir örnek vereceğim. Saç dökülmeniz 
vardır ve bir merkeze giderseniz, saçınız ekilir ve para öder çıkarsınız. 
Ama buraya geldiğinizde biz öncelikle saçınız neden dökülüyor 
onu araştırırız. Vücudunuzda selenyum eksikliğiniz ya da şeker 
rahatsızlığınız varsa asla saç ektirmemelisiniz. Çünkü ekilen saçlar 
yeniden dökülecektir.

Bir örnek daha vereyim; yüzünüzdeki kırışıklıklar ya da 
lekeler için bir yere gittiğinizde botoks ve lazer uygulamalarını 
yaparlar. Ama sizin demir eksikliğiniz var ve ciddi anlamda 
sigara içiyorsanız önce size akupunktur ile sigarayı bıraktırır, 
demir eksikliğinizi giderir sonrasında botoks ve lazer 
yaparız. Tüm medikal estetik uygulamalarının yanı sıra 
özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gereken 
bugünlerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından 
olan glutatyon, ozon terapi ve hacamat uygulamalarını da 
danışanlarımıza uyguluyoruz.  
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iş teli uygulaması uzun sürer mi?
Aslında bu soruyu cevaplarken mevcut 
iskeletsel ya da dişsel bozukluğu düşünerek 
cevap vermek gerekir. Bazıları ortalama altı 
ay sürerken bazılarının ise iki ile üç yıla kadar 
devam edebilmektedir. Uygulama süresi mevcut 

bozukluğa bağlı olduğu gibi danışanın yaşına, dokuların diş teli 
ile uygulanan kuvvete verdiği cevaba, kemik ve diş eti dokusuna 
da bağlıdır. 

Diş teli uygulaması sırasında ağrı olur mu?
Ortodontik uygulamalar sırasında diş ve dişi çevreleyen 
kemik doku gibi destek dokulara diş telleri yardımıyla kuvvet 
uygulanır. Uygulanan kuvvet neticesinde özellikle diş tellerinin 
takıldığı ilk hafta ağrı olabilir. Genellikle bu ağrı diş tellerinin 
takılmasını takiben yirmi dört saatte başlar, üç ile on gün 
içerisinde de ortadan kalkar. 

Diş teli uygulaması sırasında kontroller ne sıklıkla 
yapılmaktadır?
Ortodontik uygulamalar takip gerektiren uzun süreli 
yaklaşımlardır. Ortalama dört hafta aralıklarla kontroller 
yapılmalıdır.

D

Ortodontist Gökçe Kılıç, dișlerdeki 
bozuklukların giderilmesinde tercih 
edilen diș teli uygulamasının süresi, 

kontrol sıklığı ve yararları
hakkında önemli bilgiler veriyor. 

Diş Teli 
Uygulamasında 

Merak 
Edilenler

GÖKÇE KILIÇ

sağlık ve güzellik

İlk ortodonti muayenesi ne zaman başlar? 
Çocuğumu ilk ne zaman ortodontiste götürmeliyim?
Daimi dişlerin sürmeye başladığı dönem ortodonti kontrolleri de 
başlar. Ilk ortodonti muayenesinin de ortalama yedi yaşından itibaren 
yapılmasını önermekteyiz.

Çocuklarda ortodontik uygulama için ideal yaş var 
mıdır?
Çene bozukluklarının erken dönemde tedavisi oldukça önemlidir. 
Çenelerin önde, geride ya da dar olması gibi problemler büyümenin 
ve gelişimin devam ettiği süreçte tedavi edilmelidir. Ergenlik öncesi 
dönem bu bozuklukların tedavisi için ideal zamandır. Dişlerdeki 
bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan diş tellerinin takılması için 
tüm daimi dişlerin sürmesi beklenmelidir. Bu dönem ortalama on iki 
yaş civarıdır.

Kırk yaşından sonra diş teli takılabilir mi?
Ortodontik uygulamaların yaşı yoktur, her yaşta uygulanabilir. 
Erişkin dönemde diş bozukluklarının tedavisinde danışanın yaşından 
ziyade diş, diş eti ve kemik gibi dokuların sağlığı çok önemlidir. Bu 
nedenle danışanlarımız ön yargılı davranmamalı ve “diş teli için 
benim yaşım geçti” gibi düşüncelere kapılmamalılar. Öncelikle bir 
ortodontiste muayene olmalılar. 
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ökçe Işıklar Estetik ve Güzellik Merkezi’nin 
misyonundan bahsedebilir misiniz? 
Gökçe Işıklar Estetik ve Güzellik, sektördeki on yılı 
aşkın bilgi ve birikimi ile danışanlarına Çayyolu’nda 
hizmet vermektedir. Misyonumuz; danışanlarımıza 
tecrübeli uzmanların ellerinden, kaliteli ürünlerle en 

iyi hizmeti sağlayabilmektir. Verdiğimiz her hizmetin sonucunda 
misafirlerimizi mutlu görmek en büyük motivasyonumuzdur.

Güzellik merkezinizin sunduğu hizmetler neler?
Güzellik merkezimizde en kaliteli cihazlar, son teknoloji ürün ve 
tekniklerle tüm işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Sadece denenmiş 
ve sonucunda başarı sağlamış uygulamaları danışanlarımıza 
uygulamaktayız. Merkezimizde sunduğumuz hizmetleri şu şekilde 
sınıflandırabiliriz;

Bölgesel İncelme İşlemleri; Farklı cihazlar kullanılarak bölgesel 
yağların yakılmasıdır. Gözle görülür incelme sağlamak amacıyla 
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Tüm bu işlemler için söyleyebileceğimiz ortak nokta şudur; her biri 
başarılı sonuçlar almış, son teknoloji işlemlerdir. Bazen danışanlarımız 
sadece işlemin ya da cihazın methini duyup bize işlem yaptırmak 
için başvuruyorlar. Biz öncelikle kişinin istek ve şikayetlerini dinliyor, 
ardından bir analiz yaparak sorunlu bölgenin hangi işlem ya da cihaz 
için uygun olduğunu belirliyor sonrasında başarılı sonuca gidecek 
işlemleri uyguluyoruz. Bazen arkadaşınıza büyük etki eden işlem 
veya uygulamalar size uygun olmayabiliyor. Bu nedenle Gökçe Işıklar 
Estetik ve Güzellik olarak uzman inceleme ve analizlerine oldukça 
değer veriyoruz. Danışanlarımıza başarılı sonuçlar elde edebilecekleri 
işlemleri uyguluyoruz.

Güzellik merkezinizde uyguladığınız bölgesel incelme 
ve zayıflama uygulamaları hakkında bizleri bilgilendirir 
misiniz?
Zayıflama uygulamalarında; incelme beklenen bölge ve kişinin 
yapısına göre farklı cihaz ve teknikler uygulamaktayız. Bazen iki 
işlemi kombine olarak uyguladığımızda daha kısa sürede gözle 
görünür sonuçlar elde ediyoruz. Merkezimizde uygulanan bu 
yöntemler ile tek seansta en az 3 en fazla 8 cm. sıkılaşma garantili 
işlem ve paketler bulunmaktadır. Tüm sıkılaşma işlemleri öncesi ve 
sonrasında ölçüm alarak işlemin etkilerini anlık olarak gözlemleriz. 
Sonuçlar bu kadar ölçülebilir ve gözle görünebilir olduğu için en çok 
yaptığımız uygulamaların başında sıkılaşma işlemleri gelmektedir. 

Profesyonel cilt bakımı hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Gerekli midir ve ne kadar aralıklarla uygulanması 
gerekir?
Profesyonel cilt bakımı her kadının ihtiyacı olan bir işlemdir. Her ne 
kadar evde uygulamak için pek çok ürüne sahip olsak da evde yapılan 
hiçbir bakım cilt derisinin altına nüfuz edemez. Dolayısıyla cildinizin 
ihtiyacına göre belirli periyodlarla yaptıracağınız profesyonel cilt 
bakımı, cilt altına nüfuz eden işlemleriyle cildinize hayat verir. 
Ancak düzenli profesyonel cilt bakımı, evde yapacağınız bakımlar 
ile anlam kazanır. Ölü derilerden, yağdan ve kirden derinlemesine 
arınan cilt, evde uygulayacağınız ürünlerden daha fazla faydalanır. 
Böylece profesyonel cilt bakımı yaptırma sürenizi uzatır ve daha uzun 
süre sağlıklı, nemli, nefes alan bir cilde sahip olursunuz. Kısaca evde 
yapılan cilt bakımı eğer alt zemin hazır değilse hiçbir işe yaramaz. 
Ancak zemini profesyonel cilt bakımı ile hazır hale getirdiğiniz zaman 
birbirini tamamlayan ve harika sonuçlar yaratan bir işleme dönüşür.  

Sunduğunuz hizmeti kısaca özetlemenizi istesek… 
Gökçe Işıklar Estetik ve Güzellik’de tüm misafirlerimize “ev 
konforunda VIP hizmet” sunmaktayız. 

Okuyucularımıza özel olarak iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı? 
Öncelikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı 
herkesin tedirgin olduğu pek çok konu var. Özellikle güzellik salonları 
ve kuaförler başta olmak üzere pek çok iş yeri ve salon sahibinin 
hijyen kurallarına inanılmaz hassasiyet gösterdiğini söylemek isterim. 
Güzellik salonları pandemiden önce de hijyene en çok önem veren 
yerlerin başında geliyordu. Şu an ise aldığımız ekstra tedbirler ile 
en güvenli şekilde işlemlerimizi sürdürüyoruz. Salonumuzu gün 
içerisinde iki kere kendi cihazlarımızla haftada bir de profesyonel 
ekipler tarafından dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık kişiye 
özel ürünlerle çalışıp, cihazlarımızı her işlemden sonra sterilize 
ediyoruz. Bu sebeple gün içerisinde oldukça az randevu alıyor ve 
randevu saatlerini kırk beş dakika boşluk olacak şekilde ayarlıyoruz. 
Böylece gelen misafirlerimiz işlemi yapacak uzmanımızdan başka 
kimseyle temas etmemiş oluyor. Ayrıca gelen tüm misafirlerimizin 

girişte ateşlerini ölçerek kendilerine yeni maske veriyoruz. 
Salonumuzun her köşesinde dezenfektan ve kolonyalar mevcut. 
Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce 
gelir. Önemli bir avantajımız ise HES uygulamasından da 
görebileceğiniz gibi bulunduğumuz bölge Ankara’da düşük 
riskli bölgelerden birinde yer alıyor.   

gokceisiklarestetikveguzellik
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canlı yayının konukları, tarihçi ve seyahat yazarı 
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Barbaros oldu. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın, 
pandemi sürecinden en çok etkilenen ileri yaştaki 
bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve yaşlı bakımı 
konusunda karar vericilere yön vererek destek olmak 
amacıyla sosyal medya hesabından başlattığı söyleşiye 
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izi sadece avukat kimliğinizle değil, 
özellikle kadın hakları konusundaki 
duruşunuzla da tanıyoruz. Biraz 
kendinizden bahseder misiniz?
Ben hep dünyaya ilgili bir çocuktum. Soru soran, 
merak eden, çok konuşan ve fikir belirtmeyi seven bir 
çocuktum. İlkokuldan beri hep avukat olmayı istedim. 

Başka bir meslek hayal etmedim. Ben de her zaman bilinçli bir 
birey değildim. Hayat tecrübelerim, mesleki deneyimim ve özel 
hayatımda yaşadıklarım beni bugünkü noktaya getirdi.

Kadına karşı şiddeti sadece fiziksel şiddetle 
sınırlandırmayarak her yönüyle ele alıyorsunuz. Bu 

anlamda kadına şiddeti ve hukukumuzdaki yerini 
değerlendirebilir misiniz?
Ülkemizde şiddet denilince, önce fiziksel şiddet düşünülüyor. 
Çünkü fiziksel şiddet gözle görünüyor ve kolay ispat edilebiliyor. 
Ancak ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddetin ispatı daha 
zor ve etkisi uzun zamana yayılan şiddet türleri. Üzüldüğüm nokta, 
çocukluğumuzdan bu yana kimi zaman anne ve babamızdan kimi 
zaman ilk aşkımızdan, komşumuzdan, öğretmenimizden; çocuğu 
önemsemeyen, susması, dinlemesi ve azarlanması gereken varlıklar 
olarak gördüğümüz için bu davranış biçimini içselleştiriyoruz. İkili 
ilişkilerimizde de, partnerlerimiz böyle davrandığında çoğu zaman 
duygusal şiddeti fark etmiyoruz bile. Örnek vermek gerekirse; şaka 
amaçlı da olsa fareden korkan bir kadının çalışma masasına, fare 

S
Kadın hakları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan bașarılı 

Avukat Feyza Altun, İstanbul Sözleșmesi ve kadına yönelik uygulanan 
șiddet hakkındaki düșüncelerini MAG okurları ile paylaștı.

Kadınların Elçisi

röportaj

Feyza Altun

Her ülke, kendi kültürel, dinsel ve 
toplumsal yapısına göre belirgin 

sorunlarla mücadele ediyor.

oyuncağı koymak ya da sabah uyandığında televizyonda fare belgeseli 
açmak, bunlar duygusal şiddettir. Aşağılama, küçümseme, hor görme 
bunları zaten saymıyorum bile.

Ekonomik şiddete örnek olarak ise ekonomik özgürlüğü olmayan birine 
kısıtlı bir para verip mutfak alışverişinin bu parayla tamamlamasını 
istemek ya da neden her şey tam değil diye o kişiyi azarlamak 
gösterilebilir, bu içerisinde duygusal şiddeti de barındırır.

Dijital şiddet ise, sosyal medyanın hayatımızda yer etmeye başlamasıyla 
kullanılan bir kavram. Çiftlerin birbirlerinin paylaşımlarına, 
beğenilerine ve takip ettiklerine karışması şeklinde özetlenebilir.

Son dönemde İstanbul Sözleşmesi’ni çokça konuşuyoruz. 
İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dair neler söylemek 
istersiniz?
İstanbul Sözleşmesi; imzacı devletlere, kadına karşı şiddet ile ilgili 
ciddi önlemler almasını buyuran bir sözleşmedir. Kamu görevlilerinin 
eğitilmesi ve devletin gerçekçi, uygulanabilir çalışmalarla kadınların ya 
da cinsel yönelimi farklı olanların, ayrımcılığa ve şiddete uğramaması 
için koruma yöntemleri belirlemesini öngörür.

Maalesef, ülkemizde sözleşme uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi 
uygulansa ve devlet bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirse kadınlar ölmez, katiller sokakta gezmez ve kadınlar, adliyeler 
yerine sosyal medyada adalet aramaz. O anlamda bu sözleşmede, 
imza çekilmesine yönelik yapılan sözde çalışmalar tamamen bağnaz 
ve kadın düşmanları tarafından yürütülen çalışmalardır. Bu ülkenin 
kadınları olarak canımızı dişimize takmalı ve bunun karşısında 
durmalıyız.

Şiddet gören bir kadın ilk etapta neler yapmalı, 
nerelere başvurmalı?
Öncelikle darp raporu alması gerekir. Hastanelerde polisler vardır. 
Hekimden, polisi çağırmasını istemeli ve şikâyetçi olmalı. Yani, 
şiddet gören kadın o an hastanede hem raporunu alıp hem şikâyetini 
yapabilir. Polise ya da savcılığa şikâyette bulunabilir. Şiddetin ya da 
işlenen suçun niteliği, olaya göre değişeceğinden her zaman bir avukata 
başvurmalarını tavsiye ederim. Maddi olarak imkânları yoksa baroların 
adli yardım ve CMK bürolarına başvurabilirler.

Kadınlarla ilgili olumsuz klişelerin, medya içeriklerinde 
yoğun bir şekilde servis edildiğini görüyoruz. (Temizlik 
ürünü reklamında kadın oynaması, araba reklamında 
şoförün erkek olması; dizilerde kadının pasif ve şiddet 
gören rolünde olması gibi) Kadına bakışta medyanın 
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bence, artık sosyal medyadaki farkındalığın artması ve kadınların 
bilinçlenmesi ile bazı şeyler eskisi gibi yürümüyor. Cinsiyetçi reklamlar, 
söylemler tepki görüyor ve ürünler boykot ediliyor. O nedenle 
firmaların, buna artık dikkat ettiğini düşünüyorum ama yine de “ev 
işini kadın yapar” düşüncesi devam ediyor. İnşallah firmalar, bizim 
bunlara tok olduğumuzu anlar ve daha yaratıcı reklamlara imza atarlar.

Kadına yönelik iş hayatındaki cam tavanlar ve olumsuz 
tutumlar/yaptırımlar nelerdir, nasıl önlenebilir? 
Kadına karşı var olan sorunun evrensel niteliği 
hakkında neler söylemek istersiniz?
İş hayatında, kadın- erkek arasındaki fırsat eşitliğinin aynı seviyeye 
gelmesi için bence yıllar var. Mesela farklı maaş ya da terfi alınacağı 
zaman erkeklerin tercih edilmesi, kadınların ise anne olduğu için 
anneliğinin, kariyeri engelleyen bir etken olarak görülmesi sebepleriyle, 

iş hayatında oluşan eşitsizliklerin düzelmesi, toplumsal ve 
sosyolojik bir dönüşüm gerektiriyor.

Bu sadece ülkemizde var olan bir sorun değil, tüm dünyada şu 
an bu tartışılıyor. İran’da kadınlar zorunlu başörtüsüne karşı 
mücadele veriyor. Her ülke, kendi kültürel, dinsel ve toplumsal 
yapısına göre belirgin sorunlarla mücadele ediyor.

“Sınırda Üç Kadın” bu sene raflardaki yerini aldı 
ve büyük beğeni topladı. Kitaplarınız ve yazarlık 
kariyeriniz hakkında ayrı bir parantez açabilir 
miyiz?
Yazmayı her zaman sevdim, ilkokulda kompozisyon 
yarışmalarına katılırdım. Her zaman Türkçe ve Edebiyat 
derslerinde, diğer derslerime göre daha başarılı oldum. Bir şeyler 
yazmak, fikirleri geleceğe ve başkalarına aktarmak beni hep 
heyecanlandırmıştır. Çünkü kitaplar kendini anlatmanın ya da 
bir şeyleri öğrenmenin en güzel yoludur. Bu nedenle yazmaya 
devam edeceğim.

Bir aktivist olarak kadına karşı olan sorunun 
yanında çocuk hakları ile de ilgilisiniz ve çocuklar 
için İnsan Hakları ve Demokrasi serisi hazırladınız, 
bu çalışmadan bahseder misiniz?
Özellikle kendi oğlumla kitap okurken, bazı kitapların bir şey 
anlatmadığını fark ettim. Çocuklar; bir sürü kavramı bilmiyor, 
anlamak istiyor, bazen anne babanın dili dönmüyor, vakti 
olmuyor ya da kelimeleri indirgeyip aktaramayabiliyor. Biz evde 
sürekli hukuk ve siyaset konuştuğumuz için oğlum hep sorar ve 
ben kavramları, olduğu biçimde ona açıklarım. Gözlemlediğim 
kadarıyla, her ne kadar açıklamayı kafasında tam oturtamasa 
da onu tatmin ediyor. Sonra kendime, “ben neden böyle bir seri 
yazmayayım” dedim. Birçok kavramı, çocuklara anlayacakları 
şekilde, hikâyeler ve tatlı resimlerle anlatmak daha doğru diye 
düşündüm. Hukuk, kanun, anayasa, demokrasi, referandum, 
seçim, oy hakkı, laiklik, vatandaşlık ve ülke gibi birçok kavram 
üzerinde şu an çalışıyorum. Tüm ebeveynlerin keyifle okumasını 
dilerim. 
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teknoloji

Sanal Dünya
Artık teknolojiyi ve teknolojik 

ürünleri kullanmadığımız tek bir 
alan dahi göstermek mümkün 

değil ve hepsi hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline 

geldi. İște son dönemde çıkan en 
yeni teknolojik ürünler...
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SAMSUNG QLED
Televizyon 46.999 

THE O2
Manyetik Dumbbell

SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 
Telefon 21.500

GARMIN VIVOACTIVE 3 MÜZİK 
Akıllı Saat 3.191 

NEW EMBER 
Sıcaklık Kontrollü Akıllı Kupa2 1.026 



enerbahçeli Hukukçular Derneği, 2012 yılında 
dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın 
“Her İlde Bir Dernek Projesi” kapsamında kendini 
lağvetmesiyle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
tanıdığı hukukçu derneği kalmadı. Bunun üzerine 
Hukukçu Fenerbahçeliler küçük gruplar halinde 
çeşitli sosyal mecralarda bir araya gelerek etkinlikler 

ve maç organizasyonları düzenledi. 

Özellikle son iki yılda yaşanan olaylar ve Fenerbahçe Spor 
Kulübü’ne karşı yürütülen algı operasyonları yeni kumpas girişimi 
ihtimallerine dair düşüncelerin taraftarlar arasında yaygınlaşması 
üzerine camiada muhteşem bir kenetlenme meydana geldi. 
Yapılan haksızlıkların hukuki düzlemde karşısında durabilmek 
ve aynı zamanda kulübe destek olmak amacıyla Hukukçu 
Fenerbahçelilerin oluşumu’ nun tek çatı altında toplanması fikri 
ortaya çıktı. 

Güçlü bir sinerji yaratmak isteyen Hukukçu Fenerbahçeliler, genç 
üyeleri ve eski derneğin bünyesinde bulunan tecrübeli üyeleriyle 
yeni bir oluşum içerisine girerek harekete geçti. Av. Fatih Avcı 
öncülüğünde bir grup hukukçu bu çalışmalara hız kazandırarak 
yoğun bir katılım ile dernekleşme faaliyetlerini başlattı. 
Katılım taleplerini tespit etmek amacıyla kurulan sosyal medya 
hesaplarında kısa sürede yüksek bir katılım sağlandı. İlerleyen 
günlerde avukatlar, hakimler, savcılar, yüksek yargı organları 

F
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 

resmi olarak tanıdığı tek hukukçu derneği olma sürecini 
Dergi ve Basım Yayından Sorumlu Av. Andaç Bora Erdoğan’dan dinliyoruz...

Yenilikçi ve Dinamik Kadro 

HASAN KÜRȘAT AYDIN, BİRGÜL TAVȘAN KAYIRAN, YİĞİT KAYMAZ, ANDAÇ BORA ERDOĞAN, ELİFCAN TANILKAN, FATİH AVCI, BÜȘRA PAȘAOĞLU
ALİ ALPER ALPOĞLU, BERK ÇAĞRI ERDOĞAN

mensupları, akademisyenler ve diğer hukukçuların katılımları ile çok 
kısa sürede bin kişinin üzerinde bir sayıya ulaştı. Bu birlik, beraberlik ve 
dayanışma örneği camiada büyük yankı uyandırdı.

Kapanan Fenerbahçeli Hukukçular Derneği’nin tecrübe sahibi üyeleri 
ile yeni oluşum içerisinde olan Hukukçu Fenerbahçelilerin genç ve 
dinamik kadrosu  birleşerek ortak temsilcileriyle birlikte Fenerbahçe 
Spor Kulübü Yöneticileri ile kulüp binasında bir araya geldiler. Yapılan 
görüşmeye; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yöneticiler 
Zeynep Sevil Becan, Fethi Pekin, Alper Pirşen ve Selahattin Baki ile 
Hukukçu Fenerbahçelilerin oluşumu  adına Av. Fatih Avcı, Av. Ali 
Alper Alpoğlu, Av. H. Kürşat Aydın, Av. Elifcan Tanılkan ve Av. Serdar 
Yiğit’in yanı sıra eski Fenerbahçeli Hukukçular Derneği Başkanı Av. 
Nevzat Türkön ile eski Dernek Genel Sekreteri Av. Celal Çetinel katıldı. 
Fenerbahçe Spor Kulübü, o zamana kadar yapılmış tüm çalışmalarımızı 
takdir ederek dernekleşme faaliyetlerini destekleyeceklerini ifade etti. 
Bu çerçevede gerekli desteği derhal sağlayarak hazırlanan muvafakat 
yazısını Av. Fatih Avcı’ ya takdim ettiler. Bu şekilde yeni oluşumun,  
dernekleşmesinin önündeki tüm engelleri kaldırarak destek ve 
motivasyonlarını eksik etmediler.

Yenilikçi, genç ve dinamik kadrosuyla dernek tüzel kişiliği kazanan 
Hukukçu Fenerbahçeliler  Derneği’nin kuruluş amaçları doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanlarını genişletmek ve 
neticede Fenerbahçe Spor Kulübü’ne daha etkin hizmet vermek 
amacıyla yeni üyelerini bekliyor. 

Fenerbahçeli Hukukçular Derneği olarak 
değiştirilecek,

2. Hukukçu Fenerbahçeliler oluşumu yer-
ine , Hukukçu Fenerbahçelilerin olarak 
değiştirilcek

3.kapanan Fenerbahçeli hukukçular derneği 
olarak değiştirelecek

4. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği olarak 
yer değiştircek

5. Eski Fenerbahçeli Hukukçular Derneği 
Başkanı olarak değişecek

röportaj
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Bir apartman dairesinde bașlayan serüvenine bugün yedi șube ile devam ederek 
eșsiz bir markaya dönüșen Quick China 25. yılını geride bırakırken dünden 

bugüne değișim serüveni ve bașarıları hakkında kurucu ortakları
Ali Doğan ve Engin Aras ile samimi bir röportaj gerçekleștirdik.

Quick China 
25 Yaşında

röportaj
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ltı masa ile restoran servisi yaparak 
başladığınız bu serüvende şimdi bir 
marka haline geldiniz. O günlerde Quick 
China’nın bu kadar büyüyeceğini hayal 
ediyor muydunuz? 

Öncelikle bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 
Yeme- içme sektöründe sihir aslında hayal gücüdür ve biz hayal 
etmekten vazgeçmedik, çok çalıştık böyle olunca da büyüme 
hayallerimiz gerçeğe dönüştü. O yıllarda tek çabamız Uzakdoğu 
mutfağını Ankaralılara sevdirmekti. Tabii ki bu kadar büyümeyi 
hayal etmemiştik ama bu çabamızın karşılığını açtığımız yeni 
şubelerle alıyoruz.

Türkiye’deki en popüler mutfaklardan biri oldunuz. 
Şimdi 25. yılınızı kutluyorsunuz. Başarınızı neye 
borçlusunuz?
Bizim işimiz tutku ve işini sevmekle ilgili diye düşünüyorum. 
Biraz önce bahsettiğim hayal gücü ise olmazsa olmazı. Başarımızın 
ifadesi; Hangi şartlarda olursak olalım asla standartlarımızdan 
ödün vermeyen istikrarımızı korumamızdır.

İlk açıldığınız günden bugüne Quick China’nın 
başarılarından ve değişiminden bahseder misiniz?
Quick China ilk olarak sadece paket servis veren küçük bir işletme 
olarak faaliyete geçti. Bugün ise yedi şubesi ve 2000 m2’lik üretim 
merkeziyle, yüksek teknolojiye sahip modern ekipmanlarıyla, üç 
yüz elli kişiye istihdam sağlayan ve kendini sürekli güncelleyen 
bir Ankara markasına dönüştü. Quick China’da araştırmak, 
denemek ve üretmek bir gelenektir. Bu gelenek her zaman lezzet 
peşinde olmamızla hayat bulmaktadır. Başarıya giden en önemli 
unsurların başında ise değerli misafirlerimizi lezzet serüvenine 
çıkarırken, güvenli gıda ve doğru hizmet sunmaktır. Gıda sektörü 
takım çalışmasını gerektiren bir sektör. Bundan dolayı en düşük 
bölümden en üste kadar tüm çalışanlarınıza güvenilir ve huzur 
dolu bir  çalışma ortamı sağlamanız gerekiyor. Standartlarınızı 
koruyup müşteri memnuniyetini artırdığınız zaman işiniz 
kolaylaşır. Bunu yaparken de ürün kalitesi ve fiyat dengesini 
korumanız gerekir.  25. yılını kutlayan Quick China, bu noktaya 
kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek geldi.

Yurt dışına açılma gibi planlarınız var mı?
Elbette neden olmasın ancak COVID-19 salgını bütün dünyaya 
yayıldığı ve küresel çapta hayatı felç ettiği için birçok sektörü 
olumsuz yönde etkilediğinden bu planımız şimdilik rafta.

25. yılınıza özel planladığınız bir süpriz var mı?
Halen devam eden pandemi sürecine rağmen güzel süprizlerimiz 
olacak. En değerlisi şüphesiz 25.yaşımızda Eget Vakfı işbirliği ile 25 
öğrenciye burs desteği veriyor olmamız.

Geleceğe yönelik planlarınızdan bahsedelim biraz 
da... Quick China’nın bundan sonraki hedefleri 
nelerdir?
25 yıldır masalımızın baş kahramanları misafirlerimizin alıştığı 
lezzet serüvenine taviz vermeden devam etmek ve Quick China’yı 
başka şehirlerle de tanıştırmak. 
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JW Marriott Ankara’da gerçekleşen etkinlikte Le 
Meridien İstanbul Etiler ve Sheraton 4 Levent’in Baş 
Aşçısı İtalyan Şef Giovanni Terracciano hazırladığı özel 
menüde; Napoli pizza, makarna, risotto gibi seçkin İtalya 
lezzetlerinin yapılışıyla ilgili püf noktaları katılımcılarla 
paylaştı. İtalyan mutfağı ve yemekleri hakkında 
detaylı bilgilerin verildiği atölyede  katılımcılar kendi 
hazırladıkları yemekleri yedi.  

JW Marriott’ta 
İtalyan Rüzgârı
İtalyan şef Giovanni Terracciano, 
JW Marriott Ankara Oteli’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen 
İtalyan Haftası kapsamında özel 
menülerden oluşan bir atölye 
çalışması yaptı.

davet

GİOVANNİ TERRACCİANO 

BERİL ÇAVUȘOĞLU CEREN SEFER 

ESRA DEMİR SEVDA SEFER
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Sanatçı Mehmet Sinan Kuran ile Akaretlerdeki Artweeks sergisinde buluștuk. Her 
hücresinden etrafına sevgi ve derin bir anlayıș yayılıyor bir de her an yüksek olan 

neșesi. “Artık herkesin öncelik sırasını değiștirmesi gerekiyor. Ne iș yapıyorsa yapsın 
onu farklı bir önceliğe itip önüne kolektif bilinci yerleștirmesi lazım. Bir evde yașayan 
üç kișilik bir aileyle, bir gezegende yașayan sekiz milyarlık bir aile arasında hiçbir fark 

yok” diyerek karșıladı beni. “Huzurlu, verimli bir yașam ve sağlıklı bir gelecek için birlikte 
uyum içinde yașamayı bir an önce öğrenmeliyiz. Birbirimize tahammül etmekten 

bahsetmiyorum. Bir bütünün parçası olduğumuzu, birbirimizden bir farkımız olmadığını 
idrak edip birbirimizi sevmekten bahsediyorum” diyerek devam etti içinden geçtiğimiz 

șu zor günlerden bahsetmeye. Her cümlesi adeta bir kitap olan sanatçımızın,
her eserinde mutlaka olan șey ise așk. 

Herkes ve Her şey 
Birbirine Bağlıdır

MEHMET SİNAN KURAN, SİNEM YILDIRIM 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com



en bir şey yaptım, resim, ahşap oyma, 
hamurdan, çamurdan, kumaştan vs.vs... 
bir şey.  Ve buna sanat dedim. Bu doğru 
olur mu? Sizce bir şeyin sanat eseri olup 
olmadığına kim, nasıl ve neye göre karar 
verebilir?
Ne isterseniz yapabilirsiniz ama buna sanat 
diyemezsiniz, bu kötü haber. İyi haber ise başkası 

da sizin yaptığınıza “bu sanat değildir” diyemez. Bence sanat 
diye bir şey yok. Yalnızca sanatçılar var. Bugünün ölçülerine göre 
sanatçı sayılmayan biri, bir müddet sonra değişen koşullarla 
sanatçı sayılabilir. O yüzden bence böyle konuları tartışmak 
yerine kendimizi iş yapmaya kaptırmalıyız. Üretmek güzeldir, 
rahatlatıcıdır. Yaratıcılığımızı sürekli beslemeliyiz. Bu bir yolculuk 
ve işin asıl zevkli kısmı da bu.

Şimdiki bilginizle kaç yaşınıza geri dönmek istersiniz? 
Ve o yaşınızdaki size neler nasihat edersiniz?
Yaşımdan çok memnunum. Bu bilgi ve tecrübeyle geri dönmek 
hile sayılır ve yaşamın akışına uygun değildir. Ben içinde 
bulunduğum o anı dolu dolu yaşadığımdan içimde geçmişe dair 
bir özlem yok. Jean Paul Sartre’ın söylediği gibi “Yaşam bireyin 
kişisel sınırlarını belirleyip onları geliştirebilme sürecidir”. Buna 
bir de öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmayı ve diğer insanları 
mutlu edebildiğimiz kadar etmeyi eklersek mükemmel yaşamın 
sırrına erişmiş oluruz. Herkesin en önemli varlığı çocuklarıdır. 
Onlara iyi bir eğitim aldırabilmek, rahat bir yaşam sunabilmek 
ve para bırakabilmek için çabalar dururuz. Onlara bu gerçeği 
anlatamadıktan ve yaşayabilecekleri bir dünya bırakamadıktan 
sonra bıraktıklarımızın ne anlamı var ki? Halâ şansımız var, geç 
değil.
 
Biz ölünce sizce ne oluyor?
Bence yer çekimi olmuyor ki bu yeterince nefis. Bir de umarım 
bu alışık olduğumuz zaman kavramının dışında bir boyut daha 
vardır. Bu acele haller beni çok sıkıyor. Herkes, her an koşturuyor 
ve bu durumdan memnunlar. Sonra bir bakıyorlar yaşlanmışlar. 
Ben zamanı yavaşlatmaya hatta bazen durdurmaya çalışıyorum. 
Bence ölüm keyifli bir şey, negatif bir durum olduğunu 
düşünmüyorum. Son üç senedir köklü bir değişim içindeyim. Bu 
farkındalık “Introvert” sergisi hazırlıklarıyla başladı. Daha sonra 
“Posthumous” sergisi geldi, bir üçlemenin ikinci sergisiydi. Kelime 
anlamı ise “öldükten sonra gerçekleşen” demek. Ölüm korkusu 
tüm korkuların sebebiymiş. İnsanlar tarih boyunca hep ölümden 
korkmuşlar. Eski Yunan filozoflarından Epikür’ün çiftliğinde 
insanları bu korkudan arındırmak için toplu seanslar yapılırmış. 
Çiftliğin girişinde “ Biz varken ölüm yok, ölüm geldiğinde ise biz 
olmayacağız. Yani ölümle karşılaşmayacağız” yazarmış. Bana göre 
ölüm korkusunu yenmenin tek yolu, mutlu bir hayat yaşamaktır. 
O zaman ölüm korkutucu olmaz. Yaşadığı hayattan tatmin olmuş, 
çevresine yararlı olmuş ve hem kendini hem de çevresini mutlu 
etmiş biri huzur içinde ölümü karşılayabilir. İkinci serginin 
sonunda öldüm. En üst katta mezarım daha doğrusu bir kış 
ormanının ortasında lahitim vardı. Ama kalbim atmaya devam 
ediyordu. Ölümün böyle olduğunu düşünüyorum. Bir form ve 
boyut değişikliği. Bir günün sona ermesi ardından yeni bir günün 
başlaması gibi.
 
Yani ölümden korkmuyorsunuz. Peki ölümsüz olmak 
ister miydiniz?
Ölümden korkmuyorum. Ölümsüz olmak bir lanet olabilir, 
kimsenin isteyeceğini sanmıyorum.

B Mehmet Sinan nasıl bir bebek nasıl bir çocuktu? En 
çok nelerle oynardı? Çocukluk hayali neydi ve ona 
ulaştı mı?
Tombalak bir bebekmişim, sürekli yermişim. Sonra müdahale 
etmişler biraz normalleşmişim ama yemeyi gerçekten çok 
severim. Boğa burcuyum ve yükselenim Aslan. Bu işlerden pek 
anlamam ama biraz tutkuluyum. Sevdiğim şeyleri abartırım. 
Bolca yaşamayı severim. Bisikletime aşıktım, ortadan katlanan 
bir pinokyom vardı. Kendi çapımda tek başıma uzun serüvenlere 
çıkardım. Şimdi de üzerinden hiç inmediğim bir motosikletim 
var. Artık gerçekten uzun seyahatlere çıkıyorum. Bir de kalem 
kağıt, önüme kalem ve kağıt koyun günlerce kımıldamadan 
resim yapabilirim, büyülü bir şey.

Eğitim hayatınızdan bahsedelim biraz. Bir 
sanatçının dehası okul çağında mı beliriyor yoksa 
daha sonra mı?
Eğitim hayatım yok. Eğitim sistemine bir tepki olarak dünyaya 
gelmişim. Okulda yazılılarda kağıda resim yapardım. 
Bir keresinde fizik ya da kimya dersinde öğretmen hiç 
cevaplamadığım soruların olduğu kağıdıma iki vermişti. 
Sorduğumda resmin hatırına verdiğini söyledi. Bence insan 
dehasıyla doğar. Eğer fark ederse parlatır, fark etmezse haberi 
olmadan yaşar ki bu çok yazıktır. Kaynak israfı, çok olduğunu 
düşünüyorum.
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Çevremizdeki her șey gözle göremediğimiz 
ince bağlarla birbirine bağlı. Söylediğim gibi 
her șey aklımızın alamayacağı kadar büyük 

bir kutunun parçaları, biz de. Bu müthiș 
birlikteliğin ve mucizevi uyumun farkında 

olur ve yașamın ritmine uyarsak her șeyin 
kendiliğinden yoluna girdiğini göreceğiz.

akıyor. Aşk, sanatın çekirdeği ve reaktörüdür. Tam ortasında ve 
merkezindedir. Çeşitleri var tabii.

Yeniden dünyaya gelsem... Gerisini siz doldurunuz 
lütfen.
Kaldığım yerden devam ederdim. Şükrederek, farkında olarak, 
paylaşarak, mutlu ederek... Bir festival gibi, sanki bir iş yetiştiriyormuş 
gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi, sincaplar, lemurlar, kartallar, yunuslar 
gibi... Güle oynaya.

İstanbul dünya sanat platformunun neresinde?
Geniş bir elipsin kenarında. Bazen merkeze yaklaşıyor bazen 
uzaklaşıyor. Gelecekten umutluyum.

Anadolu binlerce kültürün, tarihin, mevsimin, 
çağların, kokuların, renklerin birleşimi. Sanatçılar tüm 
bunlardan yeterince beslenebiliyor mu?
Sanatçıların büyük bir kısmının aklı batıda. Ama beslenenler 
hemen belli oluyor. Ben adres göstererek harmanlama işine uzağım. 
Belli belirsiz olmalı. Eskiyle yeniyi buluşturma işi hassas bir iş. Uzay 
gemisi koymak bugünü kurtarmaz. Farklı metotlar gerekiyor. O işin 
içine girmek ve orda vakit geçirmek lazım. Ama bu sahip olduğumuz 
müthiş bir hazine, farkına varmamız lazım.

Bundan sonraki en büyük hayaliniz nedir?
Kocaman bir akademi açmak. Özellikle çocuklara ama aslında 
genç sanatçılara, herkese saçmalamanın ne kadar önemli olduğunu 
hatırlatmak, kimsenin düşüncelerine önem vermemeleri gerektiğini 
ve kendilerini mutlu edecek şekilde çalışmalarının bir mecburiyet 
olduğunu anlatmak. Ücret almadan bir vakıf gibi çalışmak. 

Birlikteliğin gücünü dalga dalga yaymak. Bu nefis olurdu. Sık sık ve 
etraflıca düşünmeliyiz. Daha iyi bir yaşam için düşünmeli ve çok 
çalışmalıyız. İnsanların özellikle sanatçıların egosu oldukça şişiktir. 
Bu bireysellik fikrinden vazgeçmeli, birlik olmalı ve hep birlikte 
düşünmeliyiz. Genel olarak insanlarda merak eksikliği var. Zaman 
içinde oluşmuş ve toplum tarafından kabul edilmiş normlara uyup 
bu sürekliliği referans olarak alıyorlar. Aslında tıkanıklık burada ve 
bu tıkanıklığı açmamız lazım. 

Mutlu musunuz?
Çok mutluyum, nasıl olmayayım ki? Sağlıklıyım, bayıldığım bir 
işim var, çevremde beni seven insanlar var. Yedi köpeğimle birlikte 
büyülü bir ormanda pamuk prenses gibi yaşıyorum. Bir tanesi 
gerçekten cüce. Gerçekten çok mutluyum, yaşamak çok güzel. 

Bazı sanatçılar eserlerini satıp onlardan ayrılırken bir 
hüzün duyarlarmış. Sizde de böyle bir hüzün duygusu 
oluşuyor mu?
Anlayamadığım bir duygu. Benim işim oluşturmak ve meydana 
çıkarmak. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor, hemen başka bir 
işe başlarım. Sattığım her neyse, zaten benimdir. Satılması bir şey 
değiştirmez sadece artık bende değildir ama aklımda yerini korur. 
Benim için bir sonraki her işim önemlidir. Anlaşılabilir bir durumdur, 
sanatçılar duygusal insanlardır. Emek verdikleri işlerden ayrılmaları 
zor olabilir. İyi ki ben de böyle bir durum yok.
 
Sizce uzayda insandan başka yaşam formları var mı? 
Acaba başka gezegenlerdeki sanatçıların eserleri 
nasıldır diye hiç düşündünüz mü?
Tabii ki var. Burada yaşam nasıl oluştuysa başka gezegenlerde 
de oluşmuştur. Umarım alışık olduğumuz gibi İngilizce 
konuşmuyorlardır. Bence yaşadığımız Dünya’da da bilmediğimiz 
formlar vardır. Okyanusların dibi hala sır dolu. Daha geçenlerde 
Amazonlar’ da bilinmeyen bir kabile bulundu. Başka gezegenlerdeki 
sanatçıların eserlerini hiç düşünmedim ama bu sorudan sonra 
eminim düşüneceğim. İnşallah neşeli sanatçıların, neşeli eserleridir. 
Mesela Maurizio Cattelan ya da Grayson Perry uzaylı olabilir.

Kendinizi nelerle doldurursunuz? İlham kaynaklarınız 
nelerdir?
Aşk, kitaplar, bolca seyahat, googling, Bach, Beethoven, Wagner, Bosch, 
Brueghel, Burhan Uygur, eskiciler ve sokak fotoğrafçılığı. Kahverengi 
deri koltuğumu yatırır, gözlerimi kapar, uzun uzun düşünür ve hayal 
kurarım.

Sizce aşık bir sanatçıyla aşık olmayan sanatçının 
eserleri farklı mıdır? Yani aşk sanatın neresinde?
Tabii ki farklıdır. Et yiyen ve yemeyen iki sanatçının bile eserleri 
farklıdır. Aşık sanatçı kendini hemen belli eder, mesela Chagall gibi. 
Benim resimlerimde kırık bir ampul bir ateş böceğine ya da bir 
kertenkele bir kerpetene aşıktır. Garip olan resme bakan insanların 
bunu fark edebilmeleri. İçimdeki o devasa aşk oluk oluk kağıda 

üçüncü göz
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Bașta Ajda Pekkan olmak üzere birçok sanatçı ile aynı sahneyi paylașan ve 
güçlü sesi ile Enbe Orkestrası’nın 2018 yılında yayınladığı albümünün çıkıș parçaı 
“Yarım Sevda” ile müzik dünyasına merhaba diyen Ezgi Ayçe ile Yarım Sevda’dan 

son șarkısı Derin Yemin’e müzik yolculuğunu konuștuk. 

Sahnede Olmak 
İlahi Bir Duygu

röportaj

Ezgi AyCe 
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Gülçin Ergül “Bi Kahve” ve What Da 
Funk’a verdiğim “Serseri Așk” da 

șarkılarımdan bazıları.

izi Flamenko kıyafetleri içinde Enbe Orkestrası 
ile “Yarım Sevda”yı söylerken tanıdık. Şimdi 
de “Derin Yemin”i dinleyici ile buluşturdunuz. 
Hikayeniz nasıl başlıyor? 
Müziğe tutkum herkes gibi küçük yaşlara dayanıyor. 
Müzik öğretmeni bir anne - babanın kızıyım. Ders 
aralarında bile şarkı söyleyen, kendi şarkılarını yazmaya 

çalışan bir çocuktum. Küçük yaşlardan bu yana korolarda ya da okul 
orkestralarında müziğe devam ettim. Üniversitede Peyzaj Mimarlığı 
okudum hatta bir dönem mesleğimi de yaptım ama en sonunda müzik 
aşkı ağır bastı. 

Sahnede birçok tarzı seslendiren hatta geçmişte Caz 
Korosu’nda da şarkı söylemiş bir şarkıcısınız. Müzikal 
anlamda kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Özellikle Boğaziçi Caz Korosu ile yaşadığım o yoğun tempolu 
ve inanılmaz keyifli dönemi unutumam. Çok farklı duygular ve 
tecrübelerdi. Kapım her tür müziğe açık. Dünya müziğinde batı ve 
doğuyu birleştiren, eğlenceli, duygulu, derin ve yıllar sonra dahi 
dinlenebilen şarkılar ile örülü bir müziğin peşindeyim. Tüm müzik 
türlerini icra etmekten büyük keyif alıyorum. 

Kendi şarkılarını yazan bir şarkıcısınız. Hatta sizi Gülçin 
Ergül ve What Da Funk grubuna verdiğiniz şarkılardan 
da biliyoruz.  Siz kimlerin şarkılarını söylemek isterdiniz? 
Bir şarkı yaratmak nasıl bir süreç?  
Şarkı sözü yazmak ve beste yapmak dünyanın en özel duygularından 
biri. Her şey benim için bir ilham nedeni. Hatta rüyamda dahi 
uykumdan uyanıp melodi veya söz notu aldığım çok olmuştur. Eğer 
şarkı yapmasaydım ruhumu en iyi yansıtan söz müzik yazarlarının 
peşine düşerdim. Gülçin Ergül “Bi Kahve” ve What Da Funk’a verdiğim 
“Serseri Aşk” da şarkılarımdan bazıları. Beğendiğim çok isim var. 
Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Altan Çetin, Sibel Algan ve Alper Narman’ın 
şarkılarını severek seslendiriyorum. 

Daha kariyerinizin başında Ajda Pekkan’a vokal yapmak, 
Enbe Orkestrası ile bir şarkı yayınlamak…. Sizce 
doğru zamanda doğru yerde miydiniz? Yoksa müzikal 
tesadüflerin bir sonucu mu?
Aslında çok istemek ve üretmek müzik için yaşamanın bir sonucu 
bence. Her şey tüm bunlara vesile olan Ali Tolga Demirtaş’ın beni sevgili 
Altan Çetin ile tanıştırmasıyla başladı. Şarkılarımı hep Altan Çetin’e 
dinletiyor görüşlerini alıyordum. Bir gün beğendiği iki, üç şarkımı 
Samsun Demir’e ve Behzat Gerçeker’e gönderdi. Onlar da şarkıların 
içinden “Yarım Sevda”yı çok beğenip Enbe Orkestrası’nın 2018 yılında 
yayınlanan albümünün çıkış parçası yaptı.

Sezen Aksu’nun “Ateşböceği” şarkısı düzenlemesi 
sizin sesinizle çok sevildi. Cover bir şarkının aslı kadar 
benimsenmesini neye bağlıyorsunuz? 
Orijinali de ayrı ve çok güzel bir yorum. Şarkıyı zaten çok seviyordum. 
Tekrarı olmaması için de şarkıda deep house - trap bir sound 
yakalamaya çalıştık. Şarkı ve düzenlemenin sesim ile örtüşmesi de 
sanırım sevilmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu.

Müziğin mutfağında da yer aldınız. Müzikal olarak 
müziğin mutfağında olmakla sahnede olmak arasındaki 
en belirgin fark sizce ne?
İşi hem içeriden hem dışarıdan öğrenmiş oluyorsunuz. Bu bilgileri 
birleştirmek de işinize çok yarıyor. Ama sahnede olmak her şeyi 
unutturan ilahi bir durum. Sahne arkası ise zeka gerektiren bir beceri. 
İkisinin birleşimi derin bir tecrübe sağlıyor.

S

Derin Yemin’e gelelim. Gerçekten dinlerken 
insanı alıp götüren melankolik bir şarkı. Hikayesi 
nedir? 
Derin Yemin, yalnız bir gecede aşkın hissettirdikleri ile 
başbaşayken döküldü kalemimden. Şarkıyı çok kısa sürede 
yazdım. Benim için tam bir ilham anıydı. Düşünmeye bile 
fırsatım olmadan şarkı bir anda dudaklarımdan dökülmeye 
başladı. Tam bir aşk şarkısı. Herkesin yaşadığı ortak duygu 
sanırım benim kalemimde hayat buldu.

İnternet, televizyon, radyo derken artık kliplerde 
mi telefonlara sığdı? Derin Yemin’i telefonla 
çekmek nereden aklınıza geldi? 
Yola çıktığımızda telefonla çekelim diye düşünmemiştik. Sadece 
İstanbul’u yansıtan güzel bir klip olsun ve şarkı ile bütünleşsin 
istiyordum. Pandemi döneminde beklememek, insanları 
müzikle buluşturmak için nasıl hızlı aksiyon alabiliriz derken o 
zaman telefonla çekelim dedik. Klibi, Ali Tolga Demirtaş yönetti. 
Kendi klibimizi kendimiz yaptık yani. Bence şarkı İstanbul’un 
tarihi mekanlarında ruhunu buldu. 



Birbirinden seçkin markaların ve değerli çağdaş sanat 
eserlerinin bir araya geldiği festivalde özgün tasarım 
ürünler, niş mücevher ve aksesuar markalarının yeni 
koleksiyonları görücüye çıktı. Eğlence, alışveriş ve 
sanatın aynı çatı altında buluştuğu etkinlikte cemiyet 
ve magazin dünyasının ünlü isimleri de yer aldı. 

Sanat ve Moda 
Vadistanbul’da 
Ünlü isimleri buluşturan Art 
& Fashion Shopping Week, 
Jade & Co Events’in kurucuları 
Yeşim Yılmaz ve Tuğba 
Tosyalı organizasyonuyla 
Vadistanbul’da gerçekleştirildi.
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TUĞBA TOSYALI

ÖZGE ULUSOY GİZEM HATİPOĞLU

VOLKAN BAHÇEKAPILI ÖZLEM YARAR 
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Organizasyon 
kapsamında 
SMA Tip 1 
hastası iki 
yașındaki Pamir 
Pekin’e destek 
amacıyla açılan 
standa yoğun ilgi 
gösterildi.

FERYAL GÜLMANTUBA PEKSAYAR

BAHAR ȘER ÇAĞLA GÜRSOY ELİF ȘAFAK EMEL YILDIRIM

DOĞUȘ ÇABAKÇOR BEYZA UYANOĞLU
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arkanızın 10. yılını geride bıraktınız. 
Kısmet by Milka’nın dünden 
bugüne geldiği noktadan ve yaşadığı 
değişimlerden bahsedebilir misiniz?
Tasarıma, kültürümüzün belki de en belirgin 
sembollerinden olan nazar boncuğu ile başladım. 
Marka olarak hiç tahmin edemeyeceğim bir ölçüde 

ilerledik ve bu ilerleyiş devamında farklı bir çizgiye yönelmeyi 
de beraberinde getirdi. Formları daha belirgin, keskin ve riskli 

diyebileceğimiz parçalar yaratmaya başladık. O dönemki 
Türkiye için tutturduğum çizgi oldukça farklıydı. Çünkü yalın 
ve rafine tasarımlardan çok kuyumcularda bulunan geleneksel 
parçalar yaygındı. Şimdiki zamandan bahsedecek olursak eğer 
“maksimalizm” ön planda. Bu yaklaşımı şık ve kaliteli bir biçimde 
yansıtırken işçiliğin önemini göz ardı etmek mümkün değil. 
Yıllar içerisinde büyüyüp kendi atölyemizi kurmuş olsak da 
ilk günkü o samimiyeti hiç kaybetmedik. Genellikle markalar 
büyüdükçe bir noktadan sonra ister istemez fabrikasyon üretimine 

M

Tasarımlarının ünü Türkiye’yi așarak dünyaca ünlü yıldızların tercihi olan ve 
günden güne yenilenerek mücevhere farklı bir tarz katan “Kısmet by Milka”nın 

kurucusu Milka Karaağaçlı markasının bugünkü konumundan mücevher stiline, 
yeni yıl koleksiyonlarından hedefl erine dair geniș yelpazede sorduğumuz soruları 

içtenlikle yanıtladığı röportajımız sizlerle...

Sınırları Aşan Tasarımlar

röportaj

MİLKA KARAAĞAÇLI



doğru ilerler. Ancak benim ekibim bu mesleği yıllardır tutkuyla 
yapan zanaatkârlardan oluşuyor. Yıllar öncesinin tekniklerini 
kullanarak el yeteneğiyle hayat bulan tasarımlarımın ilk günkü 
samimiyetini ve doğallığını kaybetmemesinin sebebinin de bu 
olduğunu düşünüyorum. Kısmet’in ilk günkü natürelliğini de 
koruduğuna inanıyorum. Daha önce kullanmadığımız dokular 
ve rodaj teknikleriyle tasarımları farklı bir boyuta taşıdık. Son 
dönemde çıkardığımız koleksiyonlarda parıltıyı fazlasıyla 
arttırdık. Tasarım elementlerindeki değişikliklerin yanı sıra 
marka kimliği olarak da çok farklı bir yöne doğru ilerledik. 
Logomuz değişti, mağazalarımız yenilendi ve mağaza sayımız 
oldukça arttı. 10. Yılımız da yepyeni bir Kısmet’in doğuşuna 
şahitlik ettik.

Mücevher stilinizi nasıl tanımlarsınız?
Mücevher stilim o anki ruh halime göre çok değişiyor aslında. 
Fakat nasıl bir modda olursam olayım birden fazla takıyı aynı 
anda karıştırarak eşleştirmeye bayılıyorum. Bence zaten Kısmet 
takılarının DNA’sında karıştırmak var. Çok takarsın fazla durmaz, 
az takarsın ben buradayım der. Modası geçmez. Rahat giyinmek 
istediğim bir gün de bile mutlaka kolyelerimi, bileziklerimi ve 
yüzüklerimi takıyorum. Küpelerimden bahsetmiyorum bile onlar 
vücudumdan asla ayrılmıyor. 

Yeni koleksiyonunuzdaki tasarımlarınızda nelerden 
ilham aldınız?
Büyükada’da geçen çocukluğuma geri döndüğüm, o dönemin 
bana hissettirdiği duygularla yeniden yakınlaşmaya ve bağ 
kurmaya çalıştığım bir koleksiyon oldu. İsmini de balkonlardan 
aldık ve “Balconies” koyduk. Bu koleksiyonda en büyük 
ilham perilerim; mimarisiyle büyülendiğim şehir İstanbul ve 
çocukluğumun geçtiği ada oldu. Bahsettiğimiz balkonlar, İstanbul 
dediğimiz bu muhteşem kaosun içinde yükseklerde yatan birer 
hazine. Bu koleksiyonda, İstanbul ve mimarisi benim için adeta 
klasik güzellik algılarının yıkıldığı bir sembol haline geldi ve 
bu yüzden balkonlara, tasarımlarımla yeniden hayat vermek 
istedim. Koleksiyondan parçaları incelediğinizde Rococo tarzında 
eski İstanbul balkonlarına ait mimari elementleri rahatlıkla 
görebilirsiniz.

Madonna’dan Beyonce’ye dünyaca ünlü birçok 
yıldız tarafından markanızın tercih edildiğini 
biliyoruz. Sizi heyecanlandırdığını düşündüğümüz 
bu isimlerden kimler hangi tasarımınızı tercih 
ediyor?
Gerçekten neredeyse hayalini kurduğum herkesin Kısmet 
tasarımlarından birer parça taktığını görme şansına sahip oldum. 
Madonna, Monogram Koleksiyonu’na ait M D N A yüzüklere 
bayılıyor ve asla ellerinden çıkarmıyor. Bunun dışında Meghan 
Markle da Hamsa yüzüğünü ve Seed bileziğini neredeyse her gün 
takıyor. Daha birçok yüzden fazla dünyaca ünlü isim sayabilirim 
ama sanırım bana hikâyeleriyle en anlamlı gelenler bu iki isim 
oldu.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? İnsanlar bu 
süreçte Kısmet by Milka ürünlerini nerelerden satın 
alabiliyor? 
Yoğun çalışan bir kadın olarak pandemi sürecinde yıllar sonra 
ilk defa yavaşlama fırsatım oldu. Normal şartlarda devamlı yurt 
dışına seyahat ediyordum. Pandemiyle birlikte bu yoğun tempom 
oldukça azaldı. Ailemle daha fazla vakit geçirme fırsatı buldum. 
Kendime dönüp yapmak isteyip de yapamadığım şeylere vakit 

ayırabildim. Bu dönemde fazlasıyla ilhamla doldum ve markam 
için yeni fikirler ürettim. Pandemi sürecinin başlangıcında herkes 
gibi biz de mağazalarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık fakat 
online satışımız her zaman devam etti. Şu anda mağazalarımızın 
tamamı açık. Kısmet by Milka tasarımlarına sahip olmak isteyenler 
dilerlerse mağazalarımızı ziyaret edebilir veya “kismetbymilka.com.
tr” üzerinden tasarımlarımızın tamamına ulaşabilirler. 

İlerleyen dönemlerde markanız adına gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz hedefleriniz neler? 
Sürdürülebilirlik adına önemli çalışmalarımız var. İlerleyen 
dönemlerde geri dönüşümle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 
hedeflerimiz var. Daha önce ülkemizde yapılmamış bir girişim. 
Bu projeyi kısa bir süre sonra detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız. 
Tabii bir de yeni açılacak mağazalarımız var onları da yakında 
duyuracağız.

Yeni yıl yeni heyecanlar 2021 yılında Kısmet by 
Milka’da ne tür tasarımlar ile karşılaşacağız?
2021’de lansmanını yapacağımız çok enteresan bir koleksiyon 
hazırlıyoruz. Doğadan, etrafımızdaki formlardan ve nesnelerden 
ilham alan, hayal gücünün sınırlarının zorlandığı daha soyut ve 
amorf tasarımlar yaptık. Size şimdilik daha gizemli ve fantastik 
ögeler barındırdığını söyleyebilirim.  

Son olarak yeni yıl planınızı öğrenmek isteriz. Bu 
yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullardan dolayı bu sene yılbaşı 
için özel bir plan yapmadım. Ailemle, çocuklarımla evimde baş başa 
vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.  



Yeni Yaşa 
Sade Kutlama
MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu, yeni yaşına 
açık hava partisiyle “Merhaba” dedi. 

MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu, yeni yaşını 
dostlarıyla birlikte kutladı. Pandemi nedeniyle az sayıda özel bir 
davetli grubuyla gerçekleşen kutlamada renkli anlar yaşandı. 
Cemiyet hayatının seçkin simalarının katıldığı yemekte Çavuşoğlu, 
dostlarının tebriklerini kabul etti. Sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarının özenle uygulandığı kutlama, ikramların yapılmasıyla 
başladı. Yemeğin ardından ışıkların yanıp söndüğü, oldukça farklı 
bir tasarıma sahip olan doğum günü pastasını kesen Beril Hanım, 
kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti. 
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BERİL ÇAVUȘOĞLU

ALEV TUNA

TÜLAY AÇKALMAZ

BERİL PINAR TANDOĞAN
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ALEV TUNA
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GÜLPERİ ÖZELFEYZA KARAVELİOĞLU SERPİL TÜFEKÇİ

FUNDA BEKİȘOĞLUİPEK GENÇER

FERAY ȘAHİNGÖZ

“Twinset Milano” 
marka elbisesi ile 
göz kamaștıran 
Beril Çavușoğlu, 
doğum gününe 
katılan dostları 
ile yakından 
ilgilendi. 

BURCU YÖRÜBULUT DİLȘEN KARA
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Duru güzelliği ve samimi tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Infl uencer 
Cristina Elif Boboc markası, kariyer serüveni ve ileriye yönelik hedefl erine 

dair merak edilenleri MAG okurları için cevapladı.

röportaj



izi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?
Moldova’nın küçük bir kasabasında doğdum, çocukluk 
hayatım orada geçti. On altı yaşındayken annemin yanına 
İstanbul’a yerleştim. Lise ve üniversiteyi de burada okudum. 
Açık söylemem gerekirse eğer benim için çok zor bir 
serüven oldu. Çünkü liseye başladığımda bir yandan Türkçe 
öğrenmeye çalışırken bir yandan da eğitimim devam 

ediyordu. Ancak tüm yaşadığım zorluklara rağmen Türkiye’yi çok 
sevdim ve kendimi de artık bir Türk gibi hissediyorum diyebilirim.
 
Sosyal medyadaki paylaşımlarınız ile büyük kitlelere hitap 
ediyorsunuz ve sevilerek takip ediliyorsunuz. Influencer 
olma serüveniniz nasıl gerçekleşti?
Öncelikle beni severek takip eden ve destekleyen herkese buradan da 
kalpten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana inanılmaz bir enerji ve 
mutluluk veriyorlar. Influencer olmak gibi bir hedefim olmadı çünkü 
instagramdan paylaşım yapmaya başladığım dönemlerde böyle bir 
tanım yoktu. Sadece şunu söyleyebilirim; fotoğraf çekmeye, çekilmeye, 
görsel olarak güzel görünen ve estetik olan her şeye hep merakım vardı, 
hobimdi ve halâ da öyle. Hiç bir zaman influencer oldum gibi bir iddiam 
asla olmadı. Bu uzun bir yol ve ben de bu yolda heyecanımı kaybetmeden 
en eğlenceli şekilde yürümeye çalışıyorum.

Marka işbirliğiniz var mı? Yoksa siz kendi kullandığınız 
veya deneyimlediğiniz ürünleri mi takipçileriniz ile 
paylaşıyorsunuz?
İş birliklerim var fakat çok seçici davranmaya çalışıyorum ve sadece 
bildiğim, kullandığım ve araştırmasını iyi yaptığım ürünlerin tanıtımını 
yapmayı kabul ediyorum. Çünkü insanların güvenini kırmak ve 
inanmadığım bir şeye onları inandırmak benim ne iş etiğime ne 
de karakterime uygun. O nedenle sadece memnun kaldığım ve iyi 
olduğuna inandığım ürünlerin tanıtımını yaparım. Bunun dışında 
günlük hayatımda kullandığım, gezdiğim, yediğim ve beğendiğim ya da 
beğenileceğini düşündüğüm çoğu şeyi paylaşıyorum. 

Kurucusu olduğunuz “Fruitto.co” markanızından 
bahsedebilir misiniz? 
Fruitto.co 2018’de benim çok inanarak ve severek kurduğum bir marka 
oldu. Her geçen yıl Fruitto’nun ayakları yere daha sağlam basıyor. Son 
dönemde oldukça başarılı bir ivme aldık, talepleri yetiştirebilmek için 
de en kısa sürede üretimimizi ve ekibimizi genişletmeyi planlıyoruz. 
İnsanların ilgisi ve müşteri memnuniyeti bizi hep daha çok çalışmak ve 
üretmek için motive ediyor.

Influencer kimliğiniz, kariyerinize ne gibi katkılar 
sağladı?
Açıkçası iki kariyerim var diyebiliriz ilki Influencer kimliğim ikincisi ise 
markam. Bunların ikisini bir tutmamaya özen gösteriyorum. İnfluencer 
olmanın avantajları elbette var tabi ama bunu kullanabiliyorsanız, ben 
tercihen çok fazla kullanmıyorum. Influencer kimliğim ulaşılabilirlik ile 
ilgili büyük bir avantaj sunuyor fakat ben bu duruma güvenerek hiçbir 
işe başlamadım, başlamam da. Ama Influencerlık sayesinde çok güzel 
insanlarla tanıştım ve güzel dostluklar edindim.

İleriye yönelik kariyer planlarınız nelerdir?
Öncelikle hedefim; sürekli güncel kalabilmek, yaptığım işleri en güzel 
şekilde yapabilmek ve her gün kendime yeni bir şeyler katarak farklı 
içerikler üretebilmek. En büyük isteğim ise markamı olabilecek en 
iyi noktaya getirip tüm şehirlerde Fruitto’yu üretebilmek. Çok başarılı 
olacağına inandığım ve yapmak istediğim bir hayalim daha var ama o 
şimdilik ben de saklı kalsın. Umarım en kısa zamanda gerçekleşir ve 
sizler de yaptığım işleri severek takip edersiniz. 

S



Tasarımlarında Art Deco akımının izlerini yansıtan bașarılı mücevher tasarımcısı 
Melis Göral 10. yılını geride bıraktığı markasının dünden bugüne yașadığı 

değișimi, koleksiyonlarındaki tarzını ve ilham kaynaklarını anlattı.

Parıldayan Tasarımlar

röportaj

Melis Goral 
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Markam bu yıl daha sağlam 
adım atıyor. Artık sadece 

Türkiye pazarında değil dünya 
genelinde bir marka olma 

bilinciyle çalıșıyorum.

arkanızın 10. yılını kutladınız. Bu 10 yıl sizin 
için nasıl geçti? Markanızda neler değişti? 
Markam bu yıl daha sağlam adım atıyor. Artık sadece 
Türkiye pazarında değil dünya genelinde bir marka olma 
bilinciyle çalışıyorum. Kaliteden hiç ödün vermedim ve 
halâ aynı değerlerle hizmet veriyorum. Güçlü bir Melis 

Goral Jewelry seveni oluştuğunu görünce biraz daha yüksek mücevher 
üretimine geçmeye karar verdik.
 
Tasarımlarınızda hangi akımın izleri var? 
Koleksiyonlarınızdaki tarzını nasıl tanımlarsınız? 
Melis Goral Jewelry demek “Art – Deco” demek. Türkiye’de ve globalde 
çıkış yaparak gündem yaratan markamın dokusunda güçlü bir Fransız 
Art- Deco dönemi ruhu vardı. Şimdi ise geometri, coğrafya ve gökyüzü 
en yoğun ilgi alanlarımdan diyebilirim. Geçmişten altyapı kuruyor 
olsam da gelecekten ilham almaya gayret ediyorum.

Tasarım sürecinizde nelerden ve kimlerden ilham 
alırsınız? 
Geometri, coğrafya, gök bilimi ve mimari benim en büyük ilham 
kaynaklarım. Gökyüzüne baktığınızda aslında o kadar çok figür var ki 
onların yansımaları ve çizgilerin birlikteliği uçsuz bucaksız bir tasarım 
rehberi.

Mücevher sektörü pandemi sürecinden nasıl etkilendi? 
Her sektör gibi en çok atölyelerimiz etkilendi. Karantina süreçleri oldu 
ve siparişler gecikti. Onun dışında mücevher kalıcı ve nesilden nesile 
geçen bir hediye olduğundan özel günler için tercih edilmeye devam 
ettik. Online ve uzaktan satış konusunda da oldukça profesyonelleştik.

Son olarak geleceğe dair planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Bebek’teki yeni showroomumda modern sanatçılara destek amaçlı 
yapmayı planladığım sergiler var. Yüksek mücevher üretimlerimi 
artırmak istiyorum. Pandemi bitince yurt dışı mağazacılık planlarım 
vardı belki yeniden onlara başlayabilirim.  

M
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karma

Ana Kuzusu 
Sendromu

itolojiden bildiğimiz tıptaki Oedipus Kompleksi’ni 
Sigmund Freud, 4 - 5 yaş arasındaki erkek çocuklarının 
babalarını rakip olarak görüp annenin gözdesi olmak 
için mücadele etmesi olarak tanımlar. Antik Yunan’da 
yaşayan en büyük tragedya yazarlarından Sophokles’in 

kaleme aldığı Kral Oedipus’un hikayesi ise şöyledir; Thebai şehrinin 
kralı Laios’un bir türlü çocuğu olmaz. Kral, bunun üzerine Tanrı 
Apollon’a gider ve nedenini sorar. Apollon da, “Bir oğlun olacak, ama 
bu çocuk ileride seni öldürecek, kraliçe (annesi) ile evlenecek ve herkes 
mutsuz olacak” der. Sonrasında hikaye gerçek oluyor ve hepsi tek tek 
gerçekleşiyor.

Anne-Bebek İlişkisi
Çocuklar 2 - 3 yaşlarında anne tutumlarından oldukça fazla 
etkilenirler. Bu yaşlar dış dünyayı keşfettikleri ve öğrendikleri 
dönemdir. Anne eğer bu dönemde müdahaleci ve engelleyici olursa 
çocuk zarar görür sonrasında güven problemi yaşamaya başlar. 
Çocuklar bu dönemlerde, bireysel ve sosyal olarak gelişme dönemini 
yaşarlar. Çocuk bu dönemde anneden ayrı hareket etmeyi beceremezse 
anneye bağımlı kalır ve gelişim problemleri baş gösterir. Çocuktan 
ayrılamayan anne, kendi kaygılarını çocuğun yaşamasına sebep olur. 
Korumacı davrandıkça, çocuk anneye yapışır ve onay almadan bir şey 
yapamaz olur. Biz bu durumu okula başlarken annesinden ayrılamayan 
çocuklarda daha net gözlemleriz. Bu süreç hayatın birçok evresinde 
eksilmeyip çoğalarak devam eder ta ki evlenme zamanı gelene 
kadar, evlilik noktasında özellikle erkek çocuklarının üzerlerindeki 
anne etkisi duygusal dengesizlikler ve karşıt duyguların kontrolsüz 
yaşanması gibi belirtiler gösterir.

7 Yaşından Önce ve Sonra Rozet Çocuklar
İnsanların öğrendikleri her şey bilinçaltında yerleşik olarak 7 yaşına 
kadar oluşuyor ve hayatımız, 7 yaşından önce ve sonra diye ikiye 
ayrılıyor. Anne – çocuk ilişkisinde özgüven yönetimi, annenin bu 
dönemde gösterdiği karşılıksız ve sonsuz sevgi ile belirlenir. Çocuk, 
özellikle 0 – 2 yaş döneminde anneden bu sevgiyi alırsa ileride 
özgüvenli, kendiyle barışık ve bağımsız bir kişilik geliştirebilecektir. 
Annesinin yakasından adeta bir rozet gibi düşmeyen hatta yuvaya ve 
anaokuluna gitmeyen çocuklar kadar arkalarından ayrılmayan anneler 
de vardır. Anne, çocuğun bağımsızlığını ilan etmesine izin vermezse 
ileride oğlu evlendiğinde bakımı, yemeği ve rahatı gibi durumların 
kaygısını taşır. Erkek annelerinin durumu kabullenmesi uzun zaman 
alabiliyor. 

Oğlunu Paylaşamayan Annelerle Nasıl İletişim Kurmalı?
Genelde erkekler bu durumlarda kendilerini, arada kalmış olarak 

M
Hepimiz anne kuzuları olarak büyürüz ama bazılarımız 
annelerine bağımlı olarak hayatlarına devam ederler…

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

tanımlarlar. Öncelikle objektif olmalılar. Taraflar arasında sınır 
ihlallerini net bir şekilde ortaya koyması ve eşiyle annesini karşı 
karşıya getirmeden çatışmayı yönetebilmesi gerekmektedir. 
Gerek erkeğin gerekse kadının ailesinden kaynaklı çatışmalarda 
çiftlerin savunmaya geçmeden önce karşılıklı konuşabilmesi ve 
konuyu çözüm odaklı ele alabilmesi gerekmektedir.

Eşi Annesine Bağımlı Kadın Ne Yapmalı?
Kadın, erkeğin annesine bağımlı olduğunu fark ettiğinde bu 
konuyu onunla konuşmalıdır. Diğer taraftan da kaynanasına, 
oğlunun ondan ayrılmayacağını, ilişkilerinin zarar görmeyeceğini 
sözleriyle ve davranışlarıyla göstermelidir. Erkeğe, annesinin 
psikolojik anlamda sağlıksız davrandığını anlatmak sonuçsuz bir 
çabadır. Bunu yapmak yerine erkeği, annesinin şikayetlerine ortak 
çözüm yolları aramaya yönlendirmelidir. Bağımlı erkekle, annesi 
arasında sevgi ve nefret ilişkisi vardır. Erkek annesine duyduğu 
öfkeyi onunla özdeşleştirdiği kişilere yöneltebilir, mesela eşine. 
O yüzden buna izin vermemek gerekir. Bu süreçte eşinize sınırsız 
güven ve sevgiyle yaklaşmak çok önemlidir. 
 
Psikolojik Kundaktan Kurtulmak
Kadınlar farklı gerekçelerle oğullarıyla sağlıklı ilişki 
kuramayabilir. Bazı annelerde göbek bağının kesilmesiyle anne ve 
çocuk arasındaki fiziksel bağ bitiyor sanılıyor. Bu bağ kopmasın 
diye elinden geleni yapıyorlar. Beynini yıkayıp çocuklarında 
duygusal esaretler yaratıyorlar. Ülkemizde çocuklar küçük 
yaşlardan itibaren bağımsız davranış biçimine özendirilmesi 
gerekirken anneler tarafından psikolojik kundağa sokuluyor. 

Baba Yerine Konan Erkek Çocuklar
Bir başka patolojik ilişkiyi güçsüz, aşağılanmış, onuru elinden 
alınmış kadınlarla oğulları arasında görüyoruz. Kadın, oğlunu 
güçsüz bir erkek haline sokarak kendini güçsüz kılan tüm 
erkeklerden intikamını alır. Tam tersi durumlarla da karşılaşmak 
mümkün. Çevresindeki erkeklerin güçsüzlüğüne tepki duyan 
anneler çok güçlü erkek yaratmaya çalışabilir. Arada kalmışlık 
hissi erkekte büyük baskı yaratır ve erkek imajı zedelenir hatta 
bu erkekler evlilik ve cinsel yaşamda ciddi sorunlarla karşılaşırlar. 
Eşlerine yönelik cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm 
yakınmalarında bu faktörün önemli payı olduğu çalışmalarda 
kanıtlanmıştır. Cinsel yakınmalara başvuran çiftlerde anne 
bağımlılığı ciddi sorun olarak ortaya çıkıyor. Çünkü annesine 
bağımlı kişilerde güven eksikliği, cinsel ilişkiden korkma, 
kaçınma, ereksiyonla ilgili zayıflıklar, performans takıntısı ve 
çeşitli orgazm problemleri yaşanıyor.  
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Belki de hiç bir yıl 2021 kadar umutla beklenmemiști. Tüm dünyanın bir an önce 
geride bırakmak istediği 2020 yılına ne kadar da büyük heyecanlar ve umutlarla 
bașlamıștık. Kim bilir ne sözler vermiș ne planlar yapmıș ne hayaller kurmuștuk. 

Ama ne bulduk? Yarısı bilim – kurgu yarısı korku filmi tadında geçen ve tüm dünyanın 
“keșke hiç yașanmasaydı” dediği bir yıl!

Git Artık 2020! 

İpek Gençer
ipek@magmedya.com.tr

şte sonunda bitiyor. Geri sayım başladı hatta saniyeleri 
bile sayıyoruz. Çünkü 2021, bir sürü güzellikle geliyor. 
Umudumuzu kaybetmek yok, yepyeni hayaller kuralım. 
Sadece yeni bir yıl değil, umut dolu pırıl pırıl bir dönem 
açılsın. Hayatımızdaki en güzel değişimlerin başlangıcı 
olsun. Sağlıkla, sevgiyle, heyecanla ve umutla girelim aynı 

şekilde de devam etsin. Öylesine güzel gelsin ki 2020’yi hepimize 
unuttursun.

Benim için en güzel yılbaşı gecesi, evde aile ve dostlarla birlikte 
kutlanandır. Ama bu dönemde bile gezilerden vazgeçemeyenler 
için önerilerim elbette ki olacak. Şu an yurt dışına gitmek pek kolay 

olmasa da benim en sevdiğim iki yurt dışı yılbaşı alternatifini de 
eklemek istedim.

Kapadokya: Yaz mevsiminin bitmesi ve vaka sayılarının artması 
kısıtlı olan yurt dışı seyahatlerini daha da imkansız hale getirdi. 
Sanırım bu pandemi dönemi, iç turizm açısından biraz olumlu oldu. 
Yazın sıcak günlerini geride bırakmamızla beraber ilgi, kıyılardan 
içerilere doğru kaydı. Son bir kaç aydır en çok tercih edilen tatil 
destinasyonu “Kapadokya” oldu. Bu popülaritesini kışın da devam 
ettirecek gibi görünüyor. Gerek doğa güzelliği gerekse butik otellerin 
bolluğu güvenli bir tatil yapmak için bu bölgeyi elverişli kılıyor. 
Hele bir de kar yağarsa Kapadokya’nın yılbaşı manzarasının 

KAPADOKYA

FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER
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güzelliğini düşünemiyorum. Beyazlara bürünmüş Göreme Açık 
Hava Müzesi’ni gezmek harika bir deneyim olabilir. Avanos’ta 
çömlek yapıp, Chez Galip’in Saç Müzesi’ni ziyaret edebilir, dilerseniz 
at dilerseniz de ATV’lerle büyülü peri bacalarının arasında gezinti 
yapabilirsiniz. Güneşi, Kızıl Vadi’de batırdıktan sonra 2021’in ilk 
güneşini göklerde, balonda selamlayabilirsiniz. Üşürseniz eğer 
Derinkuyu Yeraltı Şehri’ni keşfederek bu güzel gezinizi yerel şarap 
evlerinin benzersiz tadımlarıyla noktalayabilirsiniz.

Bolu Masal Evler: Ankara ve İstanbul’un neredeyse tam 
ortasında bulunan Masal Evler, Abant’a sadece on beş dakika 
uzaklıkta. Dolayısıyla sadece yılbaşını geçirmek için tek gecelik 
bile gelinebilir. Gerçekten ismi gibi adımınızı içeri attığınız anda 
adeta bir masal diyarına ışınlanıyorsunuz. Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler masal kitabının yaprakları arasından fırlamış gibi duran 
mini mini ahşap evler, yemyeşil bir yamaca öyle güzel yerleştirilmiş 
ki hiç biri diğerinin manzarasını bozmuyor ve doğanın içinde 
kayboluyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı dağ evi konseptinde tasarlanmış 
bu on dört adet sevimli ev, isimlerini ünlü masalın cücelerinden 
almış. Günü, karlı halini seyretmeye doyamayacağınız Yedigöller 
ve Abant’ı gezerek geçirip, buraların eşsiz manzarasına doyduktan 
sonra yeni yıl coşkusunu bu masal atmosferinde karşılayabilirsiniz.

Erciyes: Yıllardır kayak tutkunlarının vazgeçilmezi olan Erciyes, 
bomba gibi bir yılbaşı geçirmeye hazır. Covid ile ilgili tüm önlemleri 
aylar öncesinden büyük bir  titizlikle almışlar. Gondollar her gün 
dezenfekte ediliyor ve kurdukları özel bir sistemle yukarı çıkan her 
grup gondolu boşaltır boşaltmaz dezenfektasyon sistemi devreye 
girerek, bir sonraki kullanım için hijyenik hale getiriliyor. 

BOLU MASAL EVLER

ERCİYES
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Türkiye’nin en son teknolojiye sahip liftleri ve suni kar 
makinalarıyla pistleri karsız bırakmayan Erciyes’te, yılbaşı 
kaçamağını kayak tatiliyle birleştirmek harika olabilir. 2021’e 
havai fişek gösterileriyle girecek olan Erciyes’te, dilerseniz elinizde 
sıcak şıranızla bu muhteşem manzaranın keyfini karlar üstünde 
çıkarabilir ya da Erciyes’te gece kayağı da yapılabildiği için usta 
kayakçıların yaptığı meşaleli inişin bir parçası olabilirsiniz. 
Gerçekten de 2021’e rengarenk havai fişeklerin altında kayarak 
girmek unutulmaz bir deneyim olabilir.

Sarıkamış: Hem yılbaşı kutlayalım hem kayak yapalım 
diyenler için Sarıkamış ideal bir seçim. Sarıçam ormanlarıyla 
kaplı nefes kesici dağ manzarasıyla, sadece Alp Dağları’nda olan 
özel toz-kristal karıyla ve kültürel özellikleriyle çok özel bir yer. 
Pandemi döneminde olmasaydık, Doğu Ekspresi ile gitmenizi 
tavsiye ederdim ama sanki bu yıl, trenle uzun bir seyahat 
yapmamak en iyisi. Sarıkamış’ta yılbaşı gecesi, dondurucu 
soğuğa rağmen dışarıda geçiriliyor. Karlar üstünde varillerde 
yanan ateşin etrafında sıcacık şarabınızı yudumlarken soğuğu 
hissetmiyorsunuz bile. Arka arkaya patlayan havai fişekler 
beyazlığı renkten renge boyarken, ellerinde meşalelerle inen 
kayakçıların gösterilerini seyretmek harika bir deneyim. 
Sarıkamış’a gitmek isterseniz oraya en az dört gün ayırmanızı 
tavsiye ederim. Çünkü oralara kadar gitmişken Çıldır Gölü 
üzerinde atların çektiği kızaklara binmeden, eşsiz bir tarihe  ve 
görselliğe sahip olan Ani Harabeleri’ni görmeden gelmeyin. 
Doğu’nun Paris’i denen Kars’ın güzelliğini keşfedin, Sarıkamış 
Kültür Evi’nde kaz ve kaz suyuyla pişirilmiş bulgur pilavı yiyin. 

Sazlarıyla yemeğinizi şenlendirecek Aşık atışmasını dinleyin. 
Coşkulu Kafkas ekiplerinin bıçakların havada uçuştuğu 
ateşli danslarını seyredin. Dönüş içinde valizlerinizde Kars 
gravyeri ve Kars balı için yer bırakın. 

Zermatt: İsviçre’nin en popüler kayak merkezlerinden biri 
olan Zermatt‘ta her yılbaşı tam bir görsel şölene dönüşüyor. 
Kayak köyündeki tüm mağazalar, ışıklar ve yılbaşı 
süslemeleriyle giydiriliyor. Her yıl, meydana dev bir yılbaşı 
ağacı kuruluyor ve geleneksel yılbaşı partisi, binlerce kişilik 
bir kalabalığın müzik eşliğinde hoplaya zıplaya coşarak 
girdiği büyük bir havai fişek gösterisiyle kutlanıyor. Ama 
bu kış, İsviçre’de vaka sayıları bizimkiyle kıyaslandığında 
daha az olmasına rağmen oldukça temkinli davranıyorlar. 
Yılbaşına kadar Covid vakalarının artmaması için Kasım 
ayının ilk haftasından itibaren tüm restoranları kapattılar.  
Sadece konakladığınız otellerde yemek yiyebiliyorsunuz. 
Fakat Noel ve yeni yıl için tekrar açmayı planlıyorlar. 
Zermatt’ın en ünlü oteli Mont Cervin Palace’ın 31 Aralık 
2020 gecesi programında ise “Winter Wonderland” temalı 
yılbaşı galası var. Kadınların gece elbisesi, erkeklerin 
smokinle katılmak zorunda olduğu bu şık gece, ünlü şeflerin 
hazırladığı lezzetli menüsü ile gurmelerin favorisi. Yılbaşına  
alışılmışın dışında girmek isteyenler ise Matterhorn Gotthard 
Bahn’dan kalkan “Yeni Yıl Treni”ne binebilir, bir yandan 
Matterhorn’un Toblerone Dağı eteklerinde kıvrıla kıvrıla 
gezinirken havai fişekleri seyrederek unutulmaz bir deneyim 
yaşayabilir... 

 ZERMATTSARIKAMIȘ
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Sazlarıyla yemeğinizi şenlendirecek Aşık atışmasını dinleyin. 
Coşkulu Kafkas ekiplerinin bıçakların havada uçuştuğu 
ateşli danslarını seyredin. Dönüş içinde valizlerinizde Kars 
gravyeri ve Kars balı için yer bırakın. 

Zermatt: İsviçre’nin en popüler kayak merkezlerinden biri 
olan Zermatt‘ta her yılbaşı tam bir görsel şölene dönüşüyor. 
Kayak köyündeki tüm mağazalar, ışıklar ve yılbaşı 
süslemeleriyle giydiriliyor. Her yıl, meydana dev bir yılbaşı 
ağacı kuruluyor ve geleneksel yılbaşı partisi, binlerce kişilik 
bir kalabalığın müzik eşliğinde hoplaya zıplaya coşarak 
girdiği büyük bir havai fişek gösterisiyle kutlanıyor. Ama 
bu kış, İsviçre’de vaka sayıları bizimkiyle kıyaslandığında 
daha az olmasına rağmen oldukça temkinli davranıyorlar. 
Yılbaşına kadar Covid vakalarının artmaması için Kasım 
ayının ilk haftasından itibaren tüm restoranları kapattılar.  
Sadece konakladığınız otellerde yemek yiyebiliyorsunuz. 
Fakat Noel ve yeni yıl için tekrar açmayı planlıyorlar. 
Zermatt’ın en ünlü oteli Mont Cervin Palace’ın 31 Aralık 
2020 gecesi programında ise “Winter Wonderland” temalı 
yılbaşı galası var. Kadınların gece elbisesi, erkeklerin 
smokinle katılmak zorunda olduğu bu şık gece, ünlü şeflerin 
hazırladığı lezzetli menüsü ile gurmelerin favorisi. Yılbaşına  
alışılmışın dışında girmek isteyenler ise Matterhorn Gotthard 
Bahn’dan kalkan “Yeni Yıl Treni”ne binebilir, bir yandan 
Matterhorn’un Toblerone Dağı eteklerinde kıvrıla kıvrıla 
gezinirken havai fişekleri seyrederek unutulmaz bir deneyim 
yaşayabilir... 

 ZERMATTSARIKAMIȘ

Lapland: Büyülü bir yılbaşı geçirmek isteyenler için en güzel 
seçim Lapland. Noel ve yeni yıl dönemi çok kalabalık olduğu için 
otel rezervasyonunuzu çok erken yapmanızda fayda var. İster 
masallardaki evleri andıran kütük evlerde kalabilir isterseniz 
eğer cam tavanlı  Eskimo evlerini (igloo) seçebilirsiniz. Şirin mi 
şirin Santa Claus Köyü’nü ziyaret edip Noel Baba’ya “merhaba” 
dedikten sonra Elf’lerin atölyesini ve geyik çiftliğini gezebilirsiniz. 
Snowmobillerle donmuş göl üzerinde tam gaz safari yapmak 
ve sonrasında gölü delerek balık tutmak gününüzü daha da 
renklendirebilir. Unutulmaz bir doğa harikası olan Kuzey 
ışıklarını (Aurora Boralis) seyretmek için Sibirya kurtlarının 
çektiği kızaklarla uçsuz bucaksız ormana dalmak bence yeni yıla 
girmek için en heyecan verici seçenek.  

Benim için en güzel yılbașı gecesi, 
evde aile ve dostlarla birlikte 

kutlanandır. Ama bu dönemde bile 
gezilerden vazgeçemeyenler için 

önerilerim elbette ki olacak.

LAPLAND

 ZERMATT



davet

BURCU ARIKAN KARA DİLEK TAMUR

ESRA GÜÇYETMEZ HİRA BAYLAZ MİNA BAYLAZ

ÖZEN EKİNCİ

Sürpriz Doğum 
Günü Partisi
Nino Bonito Parti & Organizasyon’un 
kurucu ortaklarından Özengül Ekinci, 
arkadaşları tarafından düzenlenen 
80’ler partisi ile doğum gününü 
kutladı. 

Nino Bonito’da düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde 80’ler 
konsepti oluşturuldu. Pandemi nedeniyle doğum günü kutlamasına 
az sayıda davetli çağrıldı. Partinin ilerleyen saatlerinde Özengül 
Ekinci’nin  doğum gününe katılamayan arkadaşları telekonferans 
yöntemiyle ve hediyeler göndererek iyi dileklerini iletti.  n



haber

Kuzu Effect AVM, kış aylarının başlaması ile sokakta yaşayan 
hayvan dostlarımızın yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
harekete geçti. Alışveriş merkezi içerisinde kurulan standta her 
alışverişin karşılığında ücretsiz kedi ve köpek maması veriliyor. 
Diğer canlılar için farkındalık yaratmak istediklerinin altını 
çizen Pati Love Kurucu Ortağı Emin Şırka, “Asıl amacımız burada 
insanlara hayvan sevgisini aşılamak. Özellikle çocuklara hayvan 
sevgisini aşılayabilirsek biz projemizi istediğimiz noktaya taşımışız 
demektir. Ürünlerimizin satışı ile hem barınaktaki hayvan 
dostlarımıza hem de sokak hayvanlarına destek oluyoruz.” diye 
konuştu. n

İlk Hedef 
Hayvan Sevgisi 
Sokak hayvanlarını desteklemek 
amacıyla Kuzu Effect AVM’de açılan Pati 
Love standı, hediyelik eşya karşılığında 
mama desteği sağlamaya devam ediyor.

EMİN ŞIRKA 

Yeni yıl ruhunu yansıtan koleksiyonda, renkli ve değerli taşlar ile 
mine sanatının eşsiz uyumu bir araya getirildi. Moda trendlerini 
tasarımlarına yansıtan Lion Diamond, klasik mücevherden 
günlük kullanıma kadar hayatın her alanında kadınların şıklığını 
tamamlayacak mücevherler sunuyor. On sekiz ayar elde yapılmış 
montürler, kusursuz mıhlama sanatıyla her biri birer adet üretilerek 
tamamlandı. n

Yılbaşında 
Lion Diamond 
İle Işıldayın
Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher 
sektörüne yön veren Lion Diamond, yılbaşı 
akşamını en güzel şekilde tamamlayacak 
koleksiyonlarını mücevhersever bayanların 
beğenisine sunuyor. 
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na Konumuz Özgürlük ve Değişim Olacak
Özgürlük, bireycilik, teknoloji, sosyal ve toplumsal 
anlamda Satürn ile Jüpiter tüm toplumu Kova 
burcunda yeni bir döngüye başlatacak. Bu döngüye 
İkizler - Yay aksı eşlik ederek tüm insanlığı; kardeşliğe, 
hümanistliğe, evrensel sevgiye, yenilik ve aydınlık bir 
toplum olmaya davet edecek. Bireyin özgürce konuşup 

kendini ifade edeceği, baskıcı rejimlere karşı duyulan isyan 
duygularının artacağı, sosyal ve toplumsal anlamda büyüme ve 
gelişmenin gerçekleşeceği, aklın ve teknolojinin üstün geleceği, 
bilgi ve teknolojide çığır açılacak değişimlerin gerçekleşeceği bir yıl 
olacak.

Koç ve Yükselen Koç
İş, kariyer ve meslek hayatınızda gelecek için olan hedeflerinize 
ulaşmada hem fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız 
artabilir. Sosyal çevrenizin değişip büyüyeceği, dostlarınızdan yana 
da şanslar elde edebileceğiniz bir yıl olacak. Akademik kariyer, 
inanç, felsefe ile ilgilenebilir, seyahatler yapabilirsiniz. Hedeflerinizi 
gerçekleştirmek için harekete geçecek, idealinizdeki kariyere 
ulaşabilecek ve kazanç elde edebileceksiniz. Eski dostluklarınızın 
yavaş yavaş bitip yerine yeni arkadaşlıklar ile oluşan bir sosyal 
çevrede bulunabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili herhangi bir 
probleminiz varsa 14 Mayıs - 28 Ağustos arasını değerlendirerek 
Jüpiter’in desteğinden yararlanabilirsiniz. Yine bu dönemlerde 12. 
evden geçecek olan Jüpiter hayallerinizi ve hedeflerinizi belirlemek 
açısından size sezgisel olarak destek olabilir. Bu dönemleri iyi 
değerlendirirseniz eğer daha anlamlı hedefler için kendinize yön 
belirleyebilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa
Sosyal ve toplumsal anlamda kariyerinizin değişeceği, büyümenize 
ve gelişmenize olanak sağlayacak hem fırsatlarla karşılaşacağınız 
hem de sorumluluklarınızın artacağı bir yıl olacak. Akademik 
konular, yurt dışı eğitim ve seyahatlerde artışlar, yetenek ve 
becerilerinizin arttığı, evlilik ilişki gibi konuların gündeme 

geldiği ve ortak yapılan işlerde ciddi başarılar elde edeceğiniz 
bir yıl olacak. İş hayatınızda sorumluluklarınızın artacağı bir 
süreç içinde olacaksınız. İş ve ailevi konular ön planda olacak. 
Belki aile büyüklerinin sağlıkları ile ilgili konularda sorumluluk 
gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Kişisel bazda da büyük 
değişimler yaşayacağınız bir yıl olabilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz 
arasında Jüpiter 11. evinizden geçerken sosyal çevrenizde fırsatlarla 
karşılaşabilir, gelecek için hedeflerinizi belirlemek konusunda 
dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Sosyal sorumluluk projeleri ve 
toplumsal konularda ekip çalışmaları ile ilgili plan ve projeleriniz 
için iyi bir dönem olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler
Bilinçaltından gelen değişim sizi dine, felsefi konulara, farklı 
kültürlere, akademik kariyere, dava ve mahkemelere, yurt 
dışı faaliyetlerine yönlendirecek. Bunun yanı sıra ticaret 
ve anlaşmalarda hem fırsatlarla karşılaşacağınız hem de 
sorumluluklarınızın artacağı bir yıl olacak. 2021 yılı; başkalarının 
kaynaklarını yönetmede sorumlukların disiplinli bir şekilde ele 
alınacağı ve ortaklı yapılan işlerde elde edilecek fırsatlarla büyüme 
olanağına sahip olacağınızı gösteren bir yılı işaret ediyor. İnanç 
sorgulaması ile hayatın anlamlandırılması yapılabilir. Farklı 
kültürlerle kaynaşmak, yurt dışı seyahatleri yapmak ve yurt dışı 
bağlantılı ticari faaliyetlerde bulunmakla beraber bu konularda 
engellerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi zorluyormuş gibi görünse 
de aslında sizi toplumda bulunmak istediğiniz noktaya ulaşmada 
hazırladığını bilmelisiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 
10. evinizden geçerken size iş açısından şans ve fırsatlar getirebilir. 
Bu dönemde kariyeriniz için adımlar atabilir, iş seyahatlerine 
çıkabilir ve ticari faaliyetleriniz için yurt dışı bağlantılı seyahatler 
yaparak kariyeriniz için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç
Maddi ve manevi ortak değerler, kredi, borç ve miras gibi 
konularda hem fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluk 
almak zorunda kalabilirsiniz. Günlük hayatınızdaki rutinleriniz, 

A
Yeni bir yıl yeni umutlar demektir. Peki yeni yılda 
astrolojik açıdan burçları neler bekliyor? Uranyen 
Astrolog ve Yazar Sevilay Eriçdem 2021 yılı için 

gökyüzünün bize neler söylediğini anlattı. 

2021 Yılında 
Burçları 

Neler Bekliyor?

astroloji

çalışma koşullarınız ve bedensel sağlığınız için sorumluluk altına 
girmeniz belki de yaşam alanınızı değiştirmeniz gereken durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Değişimi; vakıf ve derneklerde bulunarak, 
ruhsal anlamda maneviyata yönelerek, kendi iç dünyanızda 
yaşadıklarınızı sorgulayarak ve anlamlandırarak yaşayabilirsiniz. 
Psikolojik düzeyde dönüşüm yılınızın başlayacağı bir döneme 
giriş yapıyorsunuz. Tüm korkularınızla yüzleşip psikolojik 
düzeyde büyük bir dönüşüm yaşayacağınız bir yıl olacak. 14 
Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 9. evinizden geçerken hayatın 
anlamını ve manasını arayabilir ve hayata manevi bir bakış açısı ile 
yaklaşabilirsiniz. Kişisel gelişimle ilgili eğitim almak isteyebilir ya 
da aldığınız bir eğitim varsa kendinizi tanıtmada sosyal medyayı 
kullanabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan
Evlilik, ikili ilişkiler, ortak yapılan işler ve sosyal ilişkilerde hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız artabilir. Eşten ya 
da sosyal ilişkilerden gelen şans ve fırsatlar ile çalışma koşullarında 
yenilikler, yeteneklerinizde gelişmeler söz konusu olabilir. 
Meslek hayatınızda değişim isteği sizi gelecek için umut ettiğiniz 
hedeflerinize doğru götürecek. Evlilik, ikili ilişkiler, ortak yapılan 
işler, ticari ortaklıklar, dava ve mahkemeler bu yıl ön planda olacağı 
için önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İyi giden bir ilişki evliliğe 
giderken, problemli olan ilişki ve ortaklıklarda ise sonlanmalar 
yaşanabilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 8. evinizden 
geçerken ortak değerlerde artışlar, miras, kredi ve ortaklı yapılan bir 
işle ilgili konularda fırsatlar söz konusu olabilir. 

Başak ve Yükselen Başak
Rutin yaşam, çalışma koşulları, beden sağlığı konularında hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız artabilir. Eğitim 
hayatı, yurt dışı bağlantıları ve seyahat konularında gerçekleşecek 
gelişmelerde değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdan yeteri 
kadar memnun olmayabilir ve verimli olmadığınızı düşünebilirsiniz. 
Bu yüzden çalışma hayatınızda kendinizi geliştirecek yeni yollar 
aramaya başlayabilirsiniz. Değişen şartlarınızı kendi lehinize 
kullanırsanız yeni olanaklar ile karşılaşabilir ve kendinize daha 
verimli hissedebileceğiniz çalışma ortamları yaratabilirsiniz. Ayrıca 
yıl genelinde sağlığınızla özellikle bağırsak ve sindirim sisteminize 
dikkat etmelisiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 
7. evinizden geçerken ilişkisi olanlar evlilik kararı alabilir, 
olmayanlar ise yeni bir ilişkiye başlayabilir. 
 
Terazi ve Yükselen Terazi
Aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcı yeteneklerin ortaya konması gibi 
konularda hem fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız 
artabilir. Eğitim, farklı kültürlerle temaslar ve seyahatler ile kendinizi 
ifade edebileceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde iletişim artabilir, 
ortak değerlerde gelişen değişimler ile ev değiştirme ve alma söz 
konusu olabilir. Yeni bir aşk ilişkisi ile ilişkinin getirdiği sorumluluk, 
evli olanlar için çocukların sorumlulukları, bir hobi ile başlayan 
ve belki ilerleyen yıllarda size meslek olabilecek bir yeteneğiniz ile 
ilgilenmeye başlamanız söz konusu olabilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz 
arasında Jüpiter 6. evinizden geçerken iş hayatınızda olumlu 
gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık konularınızda 
da size şans getireceğinden sağlığınızla da ilgilenebilirsiniz. 

Akrep ve Yükselen Akrep
Yuva kurma, ev alma ya da değiştirme konularında hem fırsatlarla 
karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Aile 
büyükleri ile yaşamak ya da onların sorumluluğunu üstlenmek 
durumunda kalabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, yakın çevre 

ilişkilerinizde, günlük hayatınızda ya da çalışma koşullarınızda 
büyüme olanaklarına sahip olabilirsiniz. 14 Mayıs -28 Temmuz 
arasında Jüpiter 5. evinizden geçerken aşk getirebilir, hayattan 
daha fazla keyif alabilir, yaratıcı yeteneklerinizi ortaya çıkarmak 
isteyebilir ya da bir hobi ile ilgilenebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak 
istiyorsanız eğer Jüpiter size şans getirebilir. 

Yay ve Yükselen Yay
İletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerinde hem fırsatlarla 
karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. 
Kendini kişisel gelişim konularında geliştirmek isteyenler eğitim 
faaliyetlerinde bulunabilir. Aile bağlarında büyüme ve gelişmeler 
olabilir. Sık sık seyahatlere çıkabilir, şans ve fırsat elde edebileceğiniz 
sözleşmeler yapabilirsiniz. Ticaret konularından yana şanslı 
olacağınızdan ticarete girebilirsiniz. Eğitim hayatı, yakın çevre 
ilişkileri, aile, ticaret ve iletişim konuları zihninizi yoğun bir şekilde 
meşgul eden konular olacak. Fikirsel ayrılıklar yaşayabilir ve yakın 
ilişkilerinizde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz 
arasında Jüpiter 4. evinizden geçerken ev değiştirebilir, alabilir, 
ailenize yeni bir üye gelebilir ve büyüyebilirsiniz.
 
Oğlak ve Yükselen Oğlak
Maddi varlık ve kaynaklara sahip olma ve kişinin kendini güvence 
altına alma isteği gibi konularda hem fırsatlarla karşılaşabilir 
hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Aşk, çocuklar, 
yaratıcılık, hayattan keyif alma, bir hobi alanının yaratılması 
ya da aşk hayatında değişimlerin yaşanması söz konusu olabilir. 
Bir yeteneğinizi ortaya çıkarabilir ya da yeteneklerinizden para 
kazanmaya başlayabilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 
3. evinizden geçerken eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. 

Kova ve Yükselen Kova
Kişiliğiniz ve karakteriniz üzerinde gelişme konularında hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda 
kalabilirsiniz. Aile kurarak ya da ebeveyn olarak da büyüme 
şansına da sahip olabilirsiniz. Aile hayatında değişimler, kişiliğiniz 
üzerinde ciddi ve özgürlükçü değişimler belki aydınlanmalar 
söz konusu olmakla beraber sosyal çevrenizin genişlemesi de 
mümkün. Yetenekleriniz ile sosyal ve toplumsal gruplarda 
bulunmak isteyebilir ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. 
Kişisel sorumluluklarınız artacak. Mesela bir ilişkiniz varsa evlilik 
söz konusu olabilir, evli olanlar ise ebeveyn olabilirler. Hayatınızda 
önemli yeni başlangıçlara ve sorumluluklara hazır olmalısınız. 14 
Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 2. evinizden geçerken maddi 
konularda şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda 
rahatlama getirebilir. Bunun yanı sıra özgüveninizde yükselme, 
yeteneklerinizle ilgili konularda büyüme  fırsatları getirebilir. 

Balık ve Yükselen Balık
Kendinizi mercek altına alacağınız, içsel bir dönüşe, maneviyata, 
ruhsal konulara ve kişisel gelişim konularına hem ağırlık verebilir 
hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatında ya 
da ilişkilerinizde bazı sonlanmalar olabilir. İnsanlardan uzaklaşmak 
ve yalnız kalmak isteyebilir, enerjinizin biraz düşük olduğu, ruhen 
hiçbir şey yapmak istememe duygusu hâkim olabilir. Bu nedenle 
fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vermeniz gereken bir yıl 
olduğunu unutmayın. Kendinizi özellikle ruhsal anlamda eğitim 
hayatına vererek Satürn döngünüzü çok daha faydalı bir şekilde 
geçirebilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 1. evinizden 
geçerken moral ve motivasyonunuzun yükseleceği iş hayatınızda 
harekete geçmek için güzel zamanlar olabilir. Bunun yanı sıra yeni 
bir ilişki ya da evlilik söz konusu olabilir.   



çalışma koşullarınız ve bedensel sağlığınız için sorumluluk altına 
girmeniz belki de yaşam alanınızı değiştirmeniz gereken durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Değişimi; vakıf ve derneklerde bulunarak, 
ruhsal anlamda maneviyata yönelerek, kendi iç dünyanızda 
yaşadıklarınızı sorgulayarak ve anlamlandırarak yaşayabilirsiniz. 
Psikolojik düzeyde dönüşüm yılınızın başlayacağı bir döneme 
giriş yapıyorsunuz. Tüm korkularınızla yüzleşip psikolojik 
düzeyde büyük bir dönüşüm yaşayacağınız bir yıl olacak. 14 
Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 9. evinizden geçerken hayatın 
anlamını ve manasını arayabilir ve hayata manevi bir bakış açısı ile 
yaklaşabilirsiniz. Kişisel gelişimle ilgili eğitim almak isteyebilir ya 
da aldığınız bir eğitim varsa kendinizi tanıtmada sosyal medyayı 
kullanabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan
Evlilik, ikili ilişkiler, ortak yapılan işler ve sosyal ilişkilerde hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız artabilir. Eşten ya 
da sosyal ilişkilerden gelen şans ve fırsatlar ile çalışma koşullarında 
yenilikler, yeteneklerinizde gelişmeler söz konusu olabilir. 
Meslek hayatınızda değişim isteği sizi gelecek için umut ettiğiniz 
hedeflerinize doğru götürecek. Evlilik, ikili ilişkiler, ortak yapılan 
işler, ticari ortaklıklar, dava ve mahkemeler bu yıl ön planda olacağı 
için önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İyi giden bir ilişki evliliğe 
giderken, problemli olan ilişki ve ortaklıklarda ise sonlanmalar 
yaşanabilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 8. evinizden 
geçerken ortak değerlerde artışlar, miras, kredi ve ortaklı yapılan bir 
işle ilgili konularda fırsatlar söz konusu olabilir. 

Başak ve Yükselen Başak
Rutin yaşam, çalışma koşulları, beden sağlığı konularında hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız artabilir. Eğitim 
hayatı, yurt dışı bağlantıları ve seyahat konularında gerçekleşecek 
gelişmelerde değişimler yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdan yeteri 
kadar memnun olmayabilir ve verimli olmadığınızı düşünebilirsiniz. 
Bu yüzden çalışma hayatınızda kendinizi geliştirecek yeni yollar 
aramaya başlayabilirsiniz. Değişen şartlarınızı kendi lehinize 
kullanırsanız yeni olanaklar ile karşılaşabilir ve kendinize daha 
verimli hissedebileceğiniz çalışma ortamları yaratabilirsiniz. Ayrıca 
yıl genelinde sağlığınızla özellikle bağırsak ve sindirim sisteminize 
dikkat etmelisiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 
7. evinizden geçerken ilişkisi olanlar evlilik kararı alabilir, 
olmayanlar ise yeni bir ilişkiye başlayabilir. 
 
Terazi ve Yükselen Terazi
Aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcı yeteneklerin ortaya konması gibi 
konularda hem fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluklarınız 
artabilir. Eğitim, farklı kültürlerle temaslar ve seyahatler ile kendinizi 
ifade edebileceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde iletişim artabilir, 
ortak değerlerde gelişen değişimler ile ev değiştirme ve alma söz 
konusu olabilir. Yeni bir aşk ilişkisi ile ilişkinin getirdiği sorumluluk, 
evli olanlar için çocukların sorumlulukları, bir hobi ile başlayan 
ve belki ilerleyen yıllarda size meslek olabilecek bir yeteneğiniz ile 
ilgilenmeye başlamanız söz konusu olabilir. 14 Mayıs - 28 Temmuz 
arasında Jüpiter 6. evinizden geçerken iş hayatınızda olumlu 
gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık konularınızda 
da size şans getireceğinden sağlığınızla da ilgilenebilirsiniz. 

Akrep ve Yükselen Akrep
Yuva kurma, ev alma ya da değiştirme konularında hem fırsatlarla 
karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Aile 
büyükleri ile yaşamak ya da onların sorumluluğunu üstlenmek 
durumunda kalabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, yakın çevre 

ilişkilerinizde, günlük hayatınızda ya da çalışma koşullarınızda 
büyüme olanaklarına sahip olabilirsiniz. 14 Mayıs -28 Temmuz 
arasında Jüpiter 5. evinizden geçerken aşk getirebilir, hayattan 
daha fazla keyif alabilir, yaratıcı yeteneklerinizi ortaya çıkarmak 
isteyebilir ya da bir hobi ile ilgilenebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak 
istiyorsanız eğer Jüpiter size şans getirebilir. 

Yay ve Yükselen Yay
İletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerinde hem fırsatlarla 
karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. 
Kendini kişisel gelişim konularında geliştirmek isteyenler eğitim 
faaliyetlerinde bulunabilir. Aile bağlarında büyüme ve gelişmeler 
olabilir. Sık sık seyahatlere çıkabilir, şans ve fırsat elde edebileceğiniz 
sözleşmeler yapabilirsiniz. Ticaret konularından yana şanslı 
olacağınızdan ticarete girebilirsiniz. Eğitim hayatı, yakın çevre 
ilişkileri, aile, ticaret ve iletişim konuları zihninizi yoğun bir şekilde 
meşgul eden konular olacak. Fikirsel ayrılıklar yaşayabilir ve yakın 
ilişkilerinizde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz 
arasında Jüpiter 4. evinizden geçerken ev değiştirebilir, alabilir, 
ailenize yeni bir üye gelebilir ve büyüyebilirsiniz.
 
Oğlak ve Yükselen Oğlak
Maddi varlık ve kaynaklara sahip olma ve kişinin kendini güvence 
altına alma isteği gibi konularda hem fırsatlarla karşılaşabilir 
hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Aşk, çocuklar, 
yaratıcılık, hayattan keyif alma, bir hobi alanının yaratılması 
ya da aşk hayatında değişimlerin yaşanması söz konusu olabilir. 
Bir yeteneğinizi ortaya çıkarabilir ya da yeteneklerinizden para 
kazanmaya başlayabilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 
3. evinizden geçerken eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. 

Kova ve Yükselen Kova
Kişiliğiniz ve karakteriniz üzerinde gelişme konularında hem 
fırsatlarla karşılaşabilir hem de sorumluluk almak zorunda 
kalabilirsiniz. Aile kurarak ya da ebeveyn olarak da büyüme 
şansına da sahip olabilirsiniz. Aile hayatında değişimler, kişiliğiniz 
üzerinde ciddi ve özgürlükçü değişimler belki aydınlanmalar 
söz konusu olmakla beraber sosyal çevrenizin genişlemesi de 
mümkün. Yetenekleriniz ile sosyal ve toplumsal gruplarda 
bulunmak isteyebilir ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. 
Kişisel sorumluluklarınız artacak. Mesela bir ilişkiniz varsa evlilik 
söz konusu olabilir, evli olanlar ise ebeveyn olabilirler. Hayatınızda 
önemli yeni başlangıçlara ve sorumluluklara hazır olmalısınız. 14 
Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 2. evinizden geçerken maddi 
konularda şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda 
rahatlama getirebilir. Bunun yanı sıra özgüveninizde yükselme, 
yeteneklerinizle ilgili konularda büyüme  fırsatları getirebilir. 

Balık ve Yükselen Balık
Kendinizi mercek altına alacağınız, içsel bir dönüşe, maneviyata, 
ruhsal konulara ve kişisel gelişim konularına hem ağırlık verebilir 
hem de sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatında ya 
da ilişkilerinizde bazı sonlanmalar olabilir. İnsanlardan uzaklaşmak 
ve yalnız kalmak isteyebilir, enerjinizin biraz düşük olduğu, ruhen 
hiçbir şey yapmak istememe duygusu hâkim olabilir. Bu nedenle 
fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vermeniz gereken bir yıl 
olduğunu unutmayın. Kendinizi özellikle ruhsal anlamda eğitim 
hayatına vererek Satürn döngünüzü çok daha faydalı bir şekilde 
geçirebilirsiniz. 14 Mayıs - 28 Temmuz arasında Jüpiter 1. evinizden 
geçerken moral ve motivasyonunuzun yükseleceği iş hayatınızda 
harekete geçmek için güzel zamanlar olabilir. Bunun yanı sıra yeni 
bir ilişki ya da evlilik söz konusu olabilir.   








