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Yeni Yıl 
Yeni Hayatlar

eğerli MAG Okurları;
Hepimiz yeni bir yıla girmenin heyecanı içindeyiz… Yeni bir zaman başlıyor ve yeni umutlar yeşeriyor… 2021 umarım 
hepimize güzellikler getirir... 

Biz bu sayımızda “yeni” ve “yenilenme” olayına mekânlarımızdan başlayalım istedik. Geçtiğimiz yıl yaşanan 
süreçle beraber artık daha fazla zaman geçirdiğimiz evlerimize ayrı bir yer ayırdık. Büyük bir özenle hazırladığımız 

“Dekorasyon” içeriğimizle; ülkemizin birçok şehrinden birbirinden değerli mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar ile sizleri bir araya 
getirdik. Farklı bakış açıları, projeleri, ortaya koydukları işleri, trendleri ve daha pek çok konuyu konuştuk... Sizlere ilham vermesi ve yeni 
bir vizyon katması için çok beğeneceğinize emin olduğumuz müthiş bir bölüm hazırladık… Ayrıca son dönem ilgi gören ürünlere de 
kolaylıkla ulaşabilmeniz için “Dekorasyon Alışverişi” sayfaları oluşturduk…

Artık klasikleşen “Sağlık-Güzellik” bölümümüzde bize iyi gelecek, iyi hissettirecek konu ve konuklar seçtik... Alanında uzman isimlerin 
görüşlerine, paylaşımlarına yer verdik… İçimiz, dışımız sağlıklı, bakımlı, ışıl ışıl olsun!

Tüm dünya bildiğiniz üzere sosyal medyadan oldukça fazla etkileniyor... Influencerlar’a, youtuberlar’a, bloggerlar’a ilgi yoğun… Biz de 
sevilen, takip edilen çok hoş kadınlarla keyifli söyleşiler yaptık… Merak edilenleri sorduk… Ezgi Fındık, Dubai’den sımsıcak bir hava 
estiriyor… Yonca Çallı cıvıl cıvıl renklerle enerji veriyor… Mehtap Algül ise hayata espri katıyor…

Ve gelelim kapağımıza… Sade güzelliğinin yanı sıra, başarılı oyunculuğu ile her role kolay adapte olabilen, içten, zarif, sanki yıllardır 
tanıdığımız bir arkadaş gibi hissettiren Yağmur Tanrısevsin var… Muhteşem bir çekim ve röportajla MAG’ın bu yılki ilk sayısının uğuru 
oldu…

Yazarımız Sinem Yıldırım; Dr. Ender Saraç’ın sağlıklı yaşam tavsiyelerini, yaşam kalitemizi arttıracak sırlarını sordu… 

Yıllardır “Geveze” olarak bildiğimiz ünlü radyo programcısı Jozi Zalma ile gerçekleştirdiğimiz sohbetle kendisini sizlere daha yakından 
tanıtmak istedik…   

Yine ünlü radyocu, MAG Ailesi’nin vazgeçilmez sunucusu Serkan Kızılbayır; Lexus otomobillerinin yeni modellerini denedikleri 
heyecanlı bir günde Spor Spikeri Cansu Canbaz’ı konuk etti…

Farklı tarzı, huzurlu sesi ile bu senenin yükselen yıldızı olacağını düşündüğümüz Ragıb Narin, hızlı çıkışını ve gelecek planlarını anlattı…

Dopdolu, içinizi ısıtacak Ocak sayımızla yeni yılı ve sizleri sıcacık bir Merhaba ile karşılıyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu bir sene diliyoruz.

Sevgilerle



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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

A S L I  T İ B E Y a s l i @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
Y E KTA D E M İ R CA N  y e k t a @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

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

Sosyal Medya Uzmanı
G A M Z E  M İ N E  ÖZ CA N  m i n e @ m a g m e d y a . c o m . t r

Katkıda Bulunanlar
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

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

OZ A N  E K Ş İ 
ÖZ G Ü R  A K S U N A
S İ N E M  Y I L D I R I M
YAV U Z  S O L M A Z

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

Reklam
S İ M G E  Ü N LÜ  Ç E T İ N  s i m g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

Türü
B Ö LG E S E L S Ü R E L İ  YAY I N

 
MAG isim ve yayın hakkı

MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafl arın

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
25.12.2020

www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline
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Ayakkabı €720
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BOTTEGA VENETA
Gözlük £225

UĞUR SAAT-
ROLEX

Kargo pantolonlar, crop bluzlar 
ve iddialı ayakkabılar ile yeni nesil 
spor görünümlü kombinleri sıkça 
görmeye devam edeceğiz.Spor 

ama șık kombinler yine 
ön planda olacak.

Kocaman 
Pantolonlar
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Sweatshirtler 
Başrolde

Bol kesim bir sweatshirt 
ve desenli, pileli etek ile 

kıș sezonunda rahat ama 
oldukça șık bir kombin 

yaratabilirsiniz.

AMINA MUADDI
Ayakkabı €835
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Ece Salıcı

Dekorasyon Alışverişi Tepe Home’dan

Aysu Yavuz

Pimeks Şirketler Grubu’nun sahibi  ve ANGİKAD Başkanı 
Aysu Yavuz, saç bakımı için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni 

tercih etti. Paris Kuaför’de imaj yenileyen Yavuz, mağazaların 
sezon ürünlerini inceleyerek yılbaşı alışverişi yapmayı da 

ihmal etmedi.

Paris Kuaför’de İmaj Yeniledi 

Moda tasarımcısı ve stilist Ece Salıcı ev dekorasyon alışverişi için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Tepe Home ve Design 
of Luxury mağazalarından alışveriş yapan Ece Hanım, alışveriş 

sonrası mağazaları gezmeye devam etti.

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



Fatih Avcı

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı avukat Fatih Avcı, alışveriş 
yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Lacoste’tan 

alışverişini yapan Fatih Bey, mağaza turunu Starbucks’tan kahve alarak 
sonlandırdı.

Alışverişi Lacoste Mağazasından Yaptı 

Nesrin Kılavuz

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nesrin 
Kılavuz, Beymen koleksiyonundan alışveriş yapmak için 

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Giyim alışverişinin 
ardından Kılavuz, yeni yıl hediyelerini almak için Mudo 

Concept ve Boyner mağazalarını ziyaret etti.

Alışveriş Turu 



Andaç Bora Erdoğan

Avukat Andaç Bora Erdoğan, iş temposuna Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’nde ara verdi. Mağazaları gezerek sezon ürünlerini inceleyen 

Erdoğan, Beymen ve GAP mağazalarından alışveriş yaptı.

İş Hayatına Avym Molası 

Ekin Döğüşcü

Juju Fresh markasının kurucusu Ekin Döğüşçü, Panora Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turuna çıktı. Nine West ve Brooks 
Brothers’tan alışveriş yapan Döğüşçü, alışverişini tamamladıktan 

sonra Godiva’dan çikolata alarak AVYM’den ayrıldı.

Ayakkabı Tercihi Nine West’ten

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





Elifcan Tanılkan

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 
Elifcan Tanılkan,  alışveriş için geldiği Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’nde Network mağazasını tercih etti. Tanılkan, alışverişinin 
ardından markaların yılbaşı ürünlerini inceledi.

Alışveriş Tercihi Network Oldu 

Bengi Gümgüm

Gümgüm Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Bürosu’nun 
sahibi avukat Bengi Gümgüm, hediye alışverişi için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Yeni yıl hediyesi için 

Pandora ve So Chıc mağazalarını tercih eden Gümgüm, kendisi 
için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Pandora’dan Hediye Aldı 

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



Vicdan Çekiç

Dünyaca ünlü markaların içecek menülerine danışmanlık 
yapan Vicdan Çekiç, Hollanda ve Danimarka’ya düzenlediği iş 

seyahatinin ardından Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezini ziyaret 
etti. İpekyol’dan alışveriş yapan Çekiç sonrasında Starbucks’tan 

kahve alarak AVYM’den ayrıldı. 

İş Seyahati Sonrası Panora Turu 

Büşra Eri Toptepe

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Büşra Eri Toptepe, 
sürekli takip ettiği Vakko ve Max Mara mağazalarından alışveriş 

yapmak üzere Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Yeni 
sezon kışlık kıyafetleri inceleyen Toptepe, alışverişinin ardından 

Gloria Jean’s Coffees’ten kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Vakko ve Max Mara’dan Alışveriş



Emel Erdem

Tıbbı tanıtım temsilcisi Emel Erdem, alışveriş için tercihini Panora 
Missha mağazasından yana kullandı. Sezon ürünlerini inceleyen 
Emel Hanım, alışverişinin ardından Timboo Cafe’den siparişini 

alarak AVYM’den ayrıldı.

Missha’dan Alışveriş 

Gülnur Aktan

Ankara’da cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gülnur Aktan, 
hem yakın arkadaşına hediye almak hem de kendisine yeni sezon 
alışverişi yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Beymen 
mağazasını tercih etti. Arkadaşına hediye alan Aktan, Beymen’den 

sipariş verdiği ürünleri de alarak AVYM’den ayrıldı.

Arkadaşına Hediye Aldı 

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





Duygu Düzgün

Kişiye özel tasarım hediyeler satan Teddyflowersluv 
markasının sahibi Duygu Düzgün, alışveriş için Panora 

AVYM’yi tercih etti. Zara ve Lacoste mağazalarından 
alışveriş yapan Duygu Hanım, alışverişinin ardından 

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

Zara’da Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

Melda Altınok

Ankara cemiyetinin tanınan simalarından Melda Altınok, yeğenine 
kitap almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Arkadaş 

Kitabevi’nden eğitici kitaplar alan Altınok, mağazaların yılbaşı 
koleksiyonlarını incelemeyi de ihmal etmedi.

Yeğenine Kitap Aldı  

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



Evrim Kaya

Ankara’da sosyal yaşamın yakından tanıdığı simalardan Evrim Kaya, 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turundaydı. Alışverişe 
Brandroom’dan başlayan Kaya, sonrasında Max Mara ve Vetrina – Furla 

mağazalarını da ziyaret ederek ailesine hediye baktı.

Brandroom Ziyareti 

Uğur Sucu

Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu, Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde teknoloji alışverişindeydi. 

Yoğun iş temposunun arasında Panora’ya gelen Sucu, 
Samsung’dan çocukları için teknoloji alışverişi yaptı. 

Çocukları İçin Teknoloji Alışverişi 



Neşe Aykut

Ankara cemiyet hayatının seçkin siması Neşe Aykut, alışveriş için 
sıklıkla tercih ettiği Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. 

Hem kış hem de yılbaşı alışverişi için Beymen’in özel koleksiyon 
ürünlerini satın alan Aykut, alışverişinin ardından Starbucks’tan 

kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

Kıyafet Seçimini Beymen’den Yaptı 

Gizem Yıldırım

Sosyal yaşamın tanınan isimlerinden Gizem Yıldırım, arkadaşına 
doğum günü hediyesi almak için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Sevil Parfümeri’den yaptığı hediye alışverişinin 
ardından tekstil mağazalarını gezerek sezon ürünlerini inceledi.

Hediye Tercihi Sevil Parfümeri’den

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





Duygu Acar

İç mimar Duygu Acar sezonun trend parçalarını incelemek için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Beymen’den 

alışveriş yapan Acar, GAP ve Network mağazalarını da gezerek  
alışveriş turuna devam etti.

Sezon Trendleri İçin Panora’da 

Sanir Ahlam

Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Sanir Ahlam, tutkunu 
olduğu özel tasarım ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’ndeydi. Kıyafet seçimlerinin yanında kullandığı 

şapka ve çantalarla kendine has tarzını oluşturan Ahlam, Miin ve 
Network mağazalarından alışveriş yaptı.

Miin’den Özel Tasarım Alışverişi 

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



Yeşim Kaya

Holistik yaşam danışmanı ve program yapımcısı Yeşim Kaya, Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne gelerek Sole Sisters’tan alışveriş yaptı. Sole 

Sisters mağazasının yeni sezon ürünlerini inceleyen Kaya, dekorasyon 
alışverişi için Paşabahçe Mağazaları’nı tercih etti.

Sole Sisters’tan Alışveriş 

Merve Nur

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Merve Nur, hediye 
almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Arkadaşları 

için Beymen’den hediyeler alan Nur Hanım, Journey’den de kendisi 
için alışveriş yaptı.

Önce Arkadaşları Sonra Kendisi 
İçin Alışveriş 



Furkan Karademir

Karademir ve Türklift Asansörleri’nin sahibi Furkan Karademir, 
Beymen’den sipariş ettiği ayakkabılarını almak için Panora Alışveriş 

ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Yoğun iş temposunun ve seyehatlerinin  
arasında Panora’ya gelen Furkan Bey Network ve GAP mağazalarından 

da alışveriş yaparak AVYM’den ayrıldı. 

Beymen’den Alışveriş Yaptı 

Aysu Demirel

Diyetisyen Aysu Demirel, kış koleksiyonlarını incelemek ve 
alışveriş yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne 

geldi. Gant, Damat Tween ve Boyner’den alışveriş yapan Demirel, 
Godiva’dan çikolata alarak AVYM’den ayrıldı.

Boyner’den Alışveriş Yaptı 

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





Neşe Derelioğlu

Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Neşe 
Derelioğlu, ev dekorasyon ürünleri almak için Panora AVYM’ye 

geldi. Neşe Hanım, fincan takımı ve yılbaşı konseptli ürün 
alışverişi için Design of Luxury mağazasını tercih etti.

Ev Alışverişi Design of Luxury’den 

Ürün Uluçay

Sosyal yaşamın seçkin siması Ürün Uluçay, kıyafet alışverişi 
için Panora Zara mağazasını tercih etti. Alışverişinin ardından 

mağaza turuna devam eden Uluçay, Godiva’dan çikolata alarak 
Panora’dan ayrıldı. 

Zara’dan Alışveriş Yaptı

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



Yağmur-Ela Özkal

Ankara sosyal yaşamının tanınan isimlerinden Yağmur Özkal, alışveriş 
yapmak için kızıyla birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 
Mağazaları gezen Özkal, yılbaşı süslerinin olduğu alanda kızıyla birlikte 

keyifli vakit geçirdi.

Kızıyla Panora Turu

Tuğba Koç

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Tuğba Koç, yakın 
arkadaşının doğum günü hediyesi için Panora Intimissimi 
mağazasındaydı. Hediyesini alan Koç, kendisi için alışveriş 

yapmayı da ihmal etmedi.

Intimissimi’den Doğum Günü Hediyesi
Neşe Derelioğlu

Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Neşe 
Derelioğlu, ev dekorasyon ürünleri almak için Panora AVYM’ye 

geldi. Neşe Hanım, fincan takımı ve yılbaşı konseptli ürün 
alışverişi için Design of Luxury mağazasını tercih etti.

Ev Alışverişi Design of Luxury’den 

Ürün Uluçay

Sosyal yaşamın seçkin siması Ürün Uluçay, kıyafet alışverişi 
için Panora Zara mağazasını tercih etti. Alışverişinin ardından 

mağaza turuna devam eden Uluçay, Godiva’dan çikolata alarak 
Panora’dan ayrıldı. 

Zara’dan Alışveriş Yaptı

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

Ankara cemiyet hayatının sevilen siması Betül Gökdoğan, yeni 
sezon ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ndeydi. Mağazaları gezen Betül Hanım, İpekyol’dan 
alışveriş yaptı.

Sezon Alışverişi Panora’dan

Deniz Pazarcı, Can Pazarcı

Ankara sosyal yaşamının tanınan genç kuşak temsilcilerinden Deniz 
Pazarcı ve Can Pazarcı, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş 
turundaydı. Deniz Pazarcı Zara mağazası, kardeşi Can Pazarcı ise GAP 

ve Boyner mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra Starbucks’tan 
kahvelerini alarak AVYM’den ayrıldılar.

Kardeşiyle AVYM Turu 

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



Milissa Erdoğan, Parmis Pashai

Sosyal yaşamın tanınan isimleri Milissa Erdoğan ve Parmis Pashai, 
Panora AVYM’de mağazaları gezdi. Sezonun trend ürünlerini inceleyen 

Erdoğan ile Pashai, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Sezon Trendlerini İncelediler 

Osman Altınışık

Sabah Gazetesi Ankara Koordinatörü gazeteci - yazar 
Osman Altınışık, takım elbise alışverişi için Panora 

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.  Network ve Beymen 
mağazalarında sezon ürünlerini inceleyen Altınışık, takım 

elbise alışverişi için Damat mağazasını tercih etti.

Takım Elbise Tercihi Damat’tan

Betül Gökdoğan

Ankara cemiyet hayatının sevilen siması Betül Gökdoğan, yeni 
sezon ürünlerini incelemek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ndeydi. Mağazaları gezen Betül Hanım, İpekyol’dan 
alışveriş yaptı.

Sezon Alışverişi Panora’dan

Deniz Pazarcı, Can Pazarcı

Ankara sosyal yaşamının tanınan genç kuşak temsilcilerinden Deniz 
Pazarcı ve Can Pazarcı, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş 
turundaydı. Deniz Pazarcı Zara mağazası, kardeşi Can Pazarcı ise GAP 

ve Boyner mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra Starbucks’tan 
kahvelerini alarak AVYM’den ayrıldılar.

Kardeşiyle AVYM Turu 

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Koyu renk uzun etekleri, 
bej tonlarındaki kazak, çizme 
ve trençkot ile kombinleyerek  

havalı bir parizyen tarz 
yaratabilirsiniz.

Parizyen 
Stil
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İPEKYOL
Kazak 317  

TCHIBO
Küpe 59  

ZARA
Etek 229  

BURBERRY
 Trençkot

MUDO
Eldiven 25  

BEYMEN
Çizme 5.950  

MAXMARA
Çanta

BOYNER
Çanta 124  
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Kumaș pantolon ve palto ile 
yarattığınız klasik tarzınızı, spor 

ayakkabı ile kombinleyerek 
rahat ama șık bir görünüm 

yakalayabilirsiniz.
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Giyilebilir Sergi
Ünlü ressam Ergin İnan 
resimlerinin Hatice Gökçe 
tasarımları ve ipek kumaşları ile 
buluşan “Giyilebilir Sergi” ilk kez 
Ankaralı sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu.

Canvas Art Gallery Ankara’da sergilenen tasarımlar, MAG 
PR Solutions organizasyonu ile düzenlenen şık davette 
Ankaralıların beğenisine sunuldu. Ergin İnan’ın, Mevlana’nın 
kendi el yazısından hazırladığı resimlerin ipek kumaşla 
buluştuğu sergide, tasarımlar göz doldururken sanatseverler 
tarafından da tam not aldı. Pandemi koşulları nedeni ile sınırlı 
sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen davette, konuklar küçük 
gruplar şeklinde belirlenen seanslarda iki günde sergiyi gezme 
imkânına sahip oldu. Ergin İnan’ın yedi eserinden yirmi farklı 
modele uygulanarak tasarlanan ve her birinden sadece on adet 
bulunan ürünler sertifikalı bir şekilde teslim edildi. 

davet

Hatice Gökçe, 
konukları 
ile yakından 
ilgilenerek 
serginin 
hikayesini 
paylaștı.

HATİCE GÖKÇE ATILGAN BAYAR
58
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AYȘEGÜL AK
BİHAN KOYUNPINAR CANBERK ÖZTÜRK

ALEV TUNA

FÜSUN ȘENER FERDA DURANERECE-SERKAN GÜLEÇ



ȘEYMA KARAOĞLAN

NESRİN KILAVUZ

AYȘEGÜL AYGÜN

davet

Sanatın moda 
ile buluștuğu 
eșsiz sergi 
davetlilerden 
tam not aldı.

SİMGE MENTEȘ, ÖZGÜN ÇAĞLAR ERSOY

MAG PR 
Solutions 
tarafından 
düzenlenen 
etkinliğe Beril 
Çavușoğlu ve 
Ecem Keleș de, 
Ergin İnan ve 
Hatice Gökçe 
tasarımlarıyla 
katıldı.

KÜBRA BAYRAKTARBERİL ÇAVUȘOĞLU ECEM KELEȘ NESRİN KILAVUZ
60



FUNDA İYİCE TUNCEL ARTEMİS ZARA GÜLTEKİN, ENDER SEVGİ GÜLTEKİN HELİN KOÇ

BERİL TANDOĞAN NURTEN GÜNDOĞAN SEREN ERDOĞANMELTEM YILMAZ



davet

MERAL EVRENSELBURCU YÖRÜBULUT MELİKE GÖKÇE EMEL USLU ATİK

SELDA KUMBARACIFERİDE BAHAR IȘIN MARAL JONGZADEH ESRA ALKAN

62



Maske 
kullanımı ve 
sosyal mesafe 
kurallarına 
uygun 
düzenlenen 
etkinlikte, 
davetliler 
maskelerini 
yalnızca 
fotoğraf çekimi 
için çıkardılar.

SEMA DAL BELGİN TOKSOY TUNA KARAVELİOĞLU ASLIHAN KOÇ

GÖZDE DEMİRCİ GÖKÇE IȘIKLAREVRİM KAYA SARA SAEİDİ



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
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Ankara’nın 
Avrupa Ödüllü
İç Mimarlık Firmasının 
Sahibi İle Tanışın 
Barış Küpçü
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ir fizik tedavi merkezi düşünün, iki muhteşem 
ortağın kurduğu. Bu iki ortak Mehmet Şen Bey 
ve Kaan Akın Bey yıllardır planladıkları ve 
başarılarının tesadüf olmadığını gösteren bir mekân 
isteği ile bizimle masaya oturdular. Hikâyelerinin 
bize anlamlı gelmesi önemliydi onların projelerini 

farklı kılabilmek için…
 
Hedefimiz kimsede olmayanı yapmaktı. Bir fizik tedavi 
merkezinin şık olması ve marka değerini taşıması gerekli diye 
düşündük, beraberinde rahat da olmalıydı...

B
Move Mimarlık A.Ș olarak bizim dıșımızda karșılaștığınız pek çok 3D çalıșmaların 
aksine bitmiș görsellerimizi sizlerle paylașarak șahane olduğuna inandığımız bir 
projeden bahsedeceğiz. Bizler için siz değerli okurlara gerçekçi olmak önemli...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

İlgi Çekici ve Başarılı

 Mira Ofis’te bulunan natamam villa konumundaki bu kliniği 
yaparken renk seçimlerimizle ferah olmasını, kattığımız 
ahşap tonları ve küçük bitki eklemeleriyle yaşayan bir mekân 
olmasını sağladık. Kurumun sloganı olan “Ne yaşadıysan 
yaşadın, artık buradasın, iyileşeceksin” cümlesindeki etkiyi bu 
şekilde verebildik.
 
Tedavi kısmına, danışanların ve tedavi olan insanların 
beklemesi için bir servis alanı yerleştirerek samimi bir ortam 
olmasını ve alt katta yakaladığımız sıcaklığın kaybolmamasını 
sağladık.
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Hatta geçenlerde stajyer çalışan ile yaptığımız sohbette kendisine 
şöyle bir soru ilettik. “Daha önce staj yaptığınız yerlerde bu tür bir 
çalışma gördünüz mü?” cevap “Hayır” olarak geldi. Bu cevaptan 
emindik. Fakat bahsi geçen stajyer çalışanın Amerika Birleşik 
Devletleri ve Almanya’da staj tecrübesi olduğunu öğrendiğimde 
mutluluğumu tarif edemem. Fizyoritim markasına sektöründe 
olmayanı verdiğimizi düşünmek ve onların bizi gönülden referans 
etmeleri de oldukça gurur verici. Biz Fizyoritim markasına 
inandık, onlar da Move Mimarlık’a...
 
Fizyoritim markasının oldukça ünlü ve başarılı yapısına katkı 
sağlamak şirketimiz adına önemliydi. Bizim yakın dostlarımız 
olan bu iki ortak ile projenin içerisine birçok detay ekledik. Bunları 
burada anlatmaya sayfalar yetmeyeceği için ziyaret etme şansınız 
olursa incelemenizi tavsiye ederiz.  



Mira Ofis Beytepe Beytepe Mah. Ali Şir Nevai Cad. C3/5 Çankaya-Ankara/Türkiye
Tel: +90 539 956 94 05
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MANUEL TERAPİ
KAYROPRAKTİK TEDAVİ

FİZİK TEDAVİ
KLİNİK PLATES

MEDİKAL FİTNESS
FONKSİYONEL EGZERSİZ

DORN TERAPİ
KURU İĞNELEME

SPOR YARALANMALARI

manuelterapiofficial         Fizyoritim

MEHMET ŞEN
Fizyoterapist

KAAN AKIN
Fizyoterapist

ARTIK DERİN BİR NEFES AL, 
ÇÜNKÜ AĞRISIZ BİR YAŞAM MÜMKÜN
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Zamansız 
Şehir 
Artgaleri’de
Selda Güneş’in ilk kişisel sergisi 
‘Zamansız Şehir’in açılışı, iş ve 
sanat dünyasını bir araya getirdi.

Selda Güneş’in birbirinden özgün tekniklerle Tarihi 
Yarımada İstanbul’u yorumladığı çalışmaları, “Zamansız 
Şehir” isimli sergisiyle Artgalerim Karaköy’de sanatseverle 
buluştu. Şehrin tarihi hazinelerini hatırlatmak amacı ile 
yola çıktığını belirten sanatçı, renklerin arasına gömülen 
çeşitli silüetler için ise “İstanbul’un değerlerini yalnızca 
bakan görür.” dedi. Çoğunlukla Galata Kulesi, Kız Kulesi ve 
İstanbul’un camilerini resme alan sanatçı sergi davetinde 
konuklarıyla yakından ilgilenirken eserlerini oluşturma 
sürecini de paylaştı. 

davet

ÖZLEM ALICI, SELDA GÜNEȘ

AYȘEN, SELEN YILMAZ OZAN EKȘİ

HANDE YILMAZ FERAY ÖNER 
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Hollywood ve NBA yıldızlarının evleri için çizdiği iç mimarlık projeleri ile adından 
söz ettiren Esra Kestirengöz Design Studio’nun kurucusu Esra Kestirengöz ile 
ișlevselliği ön planda tutarak teknik bilgi ve sanatsal çizgilerle hayata geçirdiği 

projeleri ve gelecek dönem hedefl eri hakkında keyifl i bir söyleși gerçekleștirdik.

Fark Yaratan Tasarımlar

dekorasyon

ESRA KESTİRENGÖZ 
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ncelikle kendinizden ve Esra Kestirengöz 
Design Studio’nun kuruluşundan 
bahsedebilir misiniz?
İstanbul doğumluyum. Türkiye’de üniversiteyi 
bitirdikten sonra Los Angeles’a taşındım. Amerika’da 
hem okuyup hem de dünyanın her yerinde iş yapan 
bir inşaat firmasında önce stajyer olarak çalıştım daha 

sonra orada işe başladım. Edindiğim tecrübelerle birlikte kendi 
işimi kurdum. Dört sene süren bu yolculukta birçok başarılı projeye 
imza atılırken ünlü NBA, NFL oyuncuları ve Hollywood aktör ile 
aktrislerine özel projeler yaptım. Los Angeles’ta on bir yıllık okul ve 
çalışma hayatım 2011 yılının sonunda İstanbul’a dönmem ile son 
buldu. Türkiye’de ise sekiz yıl Eren Holding bünyesinde mimari 
departman direktörlüğü yaptıktan sonra kendi firmamı kurarak 
yeni bir serüvene başladım. Sadece kendi isteğim,hevesim, inancım 
ve bu yönde biriktirdiğim deneyimler vardı. Öyle güzel insanlar 
biriktirmişim ki birçok akıl hocam ve yol göstericim oldu. Esra 
Kestirengöz Design Studio olarak her yaptığımız işi önce işlevselliği 
ile değerlendirip sonra estetik açıdan süslüyoruz. Yaptığım işin 
içinde bir karakter olması, bir yenilik getirmesi ve öncü olması 
benim için önemli. Mesleki tatminimi sağlayan şeylerden biri bu. 
O anlamda projeyi ölçek veya konu olarak değil de nitelik olarak 
ayırmaya çalışıyorum. Hedefim ise geçici değil kalıcı ve insana değer 
veren bir mimarlık yapmak, insanların yaşam anlayışlarına ve 
tarzlarına göre onlara yardımcı olmak.

Ö



dekorasyon

Yurt içi ve yurt dışında hayata geçirdiğiniz projeler hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Esra Kestirengoz Design Studio’yu kurduktan sonra yaptığım işler arasında 
konut, restoran, hastane bölümleri, seramik atölye ve perakende mağazaları 
gibi çalışmalar var. Onun dışında kurumsal kimlik ihtiyacı olan yeni 
kurulan firmalarla da çalışıyoruz. Network çalışmalarına büyük zaman 
ayırıyorum. Doğru yerde doğru projeler yaparak insanların hayatlarına 
dokunuyorum. Tabii bunlar sadece EIK Design Studio ile yaptıklarımız 
bir de buzdağının görünmeyen tarafı var. On üç kadar A plus perakende 
markasının toplam yirmi bir ülkede yaklaşık dört yüz adet mağazasından 
fabrika binalarına, kırk katlı ofis binasından NBA ve NFL yıldızlarının 
evlerine kadar on beş yıldan fazla çalışılmış dopdolu bir geçmiş var.

Sizin için en özel projenizi ve yeni dönemde 
gerçekleştireceğiniz projelerinizi öğrenebilir miyiz?
Sanırım bu bir ebeveyne en çok hangi çocuğunu seviyorsun diye sormak gibi 
bir şey. Hiçbirini ayıramazsınız. Çünkü hepsinde o kadar çok emeğiniz var 
ki. Ama zaman açısından etkileyen derseniz eğer iki sene önce bitirdiğim 
40.000 m2’lik kırk katlı ofis binasını söyleyebilirim. Hem manevi hem 
de deneyim açısından ben de önemli bir yere sahip. Bir gecede dört yüz 
elli kişiyi taşıdık ve Pazartesi sabahı gelen çalışanlar sanki yıllardır orada 
çalışıyorlar gibiydi. Binayla dört sene uğraştıktan sonra duygusal bir bağ 
kurdum. Halâ gittiğimde eğer mermerlerin üzerinde kutu bile çekiliyorsa 
tepki gösteriyorum. 

Şu an İstanbul Anadolu yakasında yapmakta olduğumuz bir yol yalısı ve 
bir de rezidans konsepti var. Yeni kurulan bir firmanın açacağı şubeler için 
solar panelleri kullanabileceğimiz bir tasarım üzerinde de çalışıyoruz. Eğer 
bu projemiz istediğimiz gibi ilerlerse sürdürülebilir çevreci harika bir proje 
olacak. 
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Meslek hayatım boyunca mutlaka tasarlamalıyım 
dediğiniz bir iç mekan ya da yapı tasarımı var mıdır?
Aslında var ama ne yazık ki yakın zamanda pek yapabileceğim 
bir şey değil. Köprü tasarlamak ve yapımında çalışmak isterdim. 
Ama şu an için eğer fırsat çıkarsa sadece tasarımını yapabiliriz.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Mesleğimdeki mottom, işlevselliktir. Kişisel memnuniyetle izole 
edilmiş, teknik bilgiyle donatılmış, sanatsal çizgilerle süslenmiş 
projeler nihai amacımızdır. Tabii ki estetik, sanat ve dış görünüm 
çok önemlidir. Ama işlevsellik olmadıktan sonra ne kadar 
süslersek süsleyelim kullanımı olmayacaktır. 

Mimari projelerinizde firmanızı yansıtan 
karakteristik çizginiz nedir?
Bir mimar, projeler için terapist gibidir. Bu nedenle her projemde 
belki bizi yansıtan ikonik bir öge görülemez ama proje 
tasarımlarında altyapı ve işlevselliğe önem veriyorum. Projeleri, 
teknik bilgimizle donatıp estetiğimizle yorumlarken kullanılması 
ve hissedilmesi gerektiğine inandığımız şekilde müşterilerimize 
sunuyoruz. Projeyi gerçekleştirirken müşterinin ihtiyaç, zevk ve 
deneyimlerini belirtmesini ister bilgi, eğitim ve deneyimlerimizi 
de üstüne koyarız. Önemli olan doğru sinerjiyi yakalamak ve bu 
ögeleri herkesi mutlu edecek şekilde birleştirmek.

Tom Cruise’dan Kobe Braynt’a kadar pek çok ünlü 
yıldızın evlerinin iç mimari projelerini üstlendiniz. 
Orada gerçekleştirdiğiniz projelerde yaşadığınız 
zorluklar ve kolaylıklar neler? 
Kendilerinin yönlendirilmesine izin veriyorlar, kendi 
istekleri ve zevklerini aktarıyorlar ama sizin bilginize ve 
birikiminize güveniyorlar. Süreçlerde de proje çiziminin şantiye 
sürecini hızlandıracağından dolayı baskı yapılmıyor yani 
siz projenizin büyüklüğü ve detay çokluğuna göre süreçleri 
ayarlayabiliyorsunuz sonrasında yaşadıkları mutluluk öyle güzel 
bir duygu bırakıyor ki şantiye süresinde yakındığınız anları 
unutuyor hemen yeni projeye başlamayı istiyorsunuz.
 
Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Çengelköy’de bir yalı projemiz devam ediyor. En kısa sürede 
bitecek projemiz. Aynı anda Beylikdüzü’nde bir ofis projesi 
üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca perakende çocuk markasına 
konsept hazırlama sürecimiz olabilir. Galata Port’ta bulunan 
restoranlarımızın proje görüşmeleri de var.  

Projeleri, teknik bilgimizle donatıp 
estetiğimizle yorumlarken kullanılması 

ve hissedilmesi gerektiğine inandığımız 
șekilde müșterilerimize sunuyoruz.



Yatak ve banyo koleksiyonlarında rahatlık ile lüksü bir arada sunarak yașam 
alanlarına benzersiz tasarımlar sunan Mie Casa markasının kurucuları Uğur Sadi 

Sadioğlu ve Mehmet Mert Sicimli ile markalarının doğuș hikâyesi ve ileriye yönelik 
hedefl eri hakkında gerçekleștirdiğimiz röportajımız sizlerle...

Ev Yaşamına 
Ayrıcalıklı Yaklaşım

dekorasyon

UĞUR SADİ SADİOĞLU, MEHMET MERT SİCİMLİ 
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iecasa ne zamandan beri 
faaliyette? Markanın doğuş 
hikayesi nedir?
Dantela Tekstil şirketinin alt kuruluşu olan 
Miecasa, 2018 yılında tekstil sektöründe 
ilerlemeyi düşünen iki yakın okul arkadaşı 
Uğur Sadi Sadioğlu ve Mehmet Mert Sicimli 

tarafından İstanbul merkezli olarak faaliyete geçmiştir.

Markanın ürün yelpazesinde neler var? Neler 
üretiyorsunuz?
Markamızın ürün çeşitliliği bir hayli fazladır. Başta ana 
grubumuz ev tekstili olmak üzere nevresim takımları, 
yatak örtüleri, havlu, bornoz takımları ve yemek odası 
takımlarında birçok ürün çeşitliğimiz bulunmaktadır. 
Ayrıca yat tekstili ve otel koleksiyonlarımızda 
bulunmaktadır.

M



Ürün kalitenizde dikkat ettiğiniz unsular hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Ürünlerimizin, pamuktan müşteriye kadar uzanan yolculuğunda kumaş, 
nakış, ulaşım ve diğer tüm süreçlerin tamamını sıfır hata prensibi ile 
çalışarak müşteri memnuniyetini yüzde yüz sağlamayı amaçlamaktayız.

Yeni sezonda hangi modeller ile karşılaşacağız?
2021 koleksiyonumuzda alışılmışın dışında kumaş, nakış, renk 
ve modellerle birlikte yeni yılın ilk aylarında satışa başlamayı 
planlamaktayız.

Kişiye özel tasarımlarınızda en sık hangi modeller üzerine 
çalışıyorsunuz?
Nevresim takımları, havlu ve bornoz takımlarımızın tamamı için isme 
özel tasarım çalışmalarımız mevcuttur. Daha çok Milano ve Soho nevresim 
takımlarımız için müşterilerimizin isteği doğrultusunda isim ve soyisimli 
baş harf tasarımları yapmaktayız.

Sıfır hata prensibi ile çalıșarak müșteri 
memnuniyetini yüzde yüz sağlamayı 

amaçlamaktayız.

dekorasyon
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Pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldı ve insanlar 
online alışverişe yöneldi. Bu süreç sizin için nasıl 
geçiyor?
Aslında e-ticaret üzerinden bir satış hedefimiz olmamasına 
rağmen pandemiden dolayı online satışlarının bu kadar fazla 
artması bizimde internet sitesimiz ve diğer e-ticaret siteleriyle 
iş birliği içinde çalışma mecburiyetini doğurdu. Süreç olumlu 
anlamda beklentimizin üzerinde devam ediyor.

Mie Casa’nın ilerleyen dönem hedeflerinden 
bahsedebilir misiniz?
Yurt içi ve yurt dışında moda ve ev tekstilinde öncü olan 
şehirlerde, marka bilinirliğimiz için çalışmalar yürütüp başta 
ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzeri yeni mağazalar açmayı ve PR 
çalışmaları ile bilinirliğimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. 

Nevresim takımları, havlu ve bornoz 
takımlarımızın tamamı için isme özel 

tasarım çalıșmalarımız mevcuttur.



Artcode Mimarlık firmasının kurucusu İç Mimar Gökcan Bulut, Angora 
Villaları’nda transparan geçișler ile ıslak hacimleri dahil ederek iç mekân tasarımını 

gerçekleștirdiği villanın detayları hakkında bilgi veriyor...

Angora Villaları’nda Eşsiz 
İç Mekân Tasarımı

dekorasyon

Gökcan Bulut
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v kavramı, yaşadığımız bugünlerde oldukça 
önem kazanmakla birlikte ihtiyaç doğrultusunda 
sosyalleşebilecek yeni hacimlerle tekrar şekillenmeye 
başladı. Bu bağlamda Angora’da dört kişilik ailemiz 
için yeni tasarlamış olduğumuz villada her bireyin 
kendisine özel yaşam alanlarının yanı sıra evin büyük 

bir bölümünde birbirleri ve yakın dostlarıyla sosyalleşebilecekleri 
keyifli alanları da ev içerisine dahil ettik. İç mimari dokunuşlara ek 
olarak mimari müdahalelerde de bulunduğumuz dört kattan oluşan 
villamızın üst iki katı özel alanlar, giriş ve eksi birinci katı ise sosyal 
alanlar olarak ayırdık.

Bu katta yer alan SPA, sinema salonu ve mahzen gibi alanlarla 
ev sahiplerinin birbirleriyle ve yakın dostlarıyla sosyal anıları 
biriktireceği ortak mekânları hayata geçirdik.
 
Evin geneline hakim olan vizon tonu ve açık renklerin mekân 
içerisindeki yansımasını giriş katta salon oturma bölümü, yemek 
alanı ve mutfak alanı olarak üç ayrı hacmin bir bütün olarak 
çalışmasını amaçladık. Bireylerin birbirleriyle daha uzun ve keyifli 
vakit geçirmeleri için kullandığımız renge ek olarak tasarladığımız 
şömine alanıyla da bu kavramın bütünlüğünün vurgulamak istedik.

Villa içerisinde özel ve sosyal yaşam alanlarını birbirine bağlayan 
seperatör, tüm katların ilişkisini bir arada tutan güçlü bir mimari 
eleman.

Fonksiyona ek, estetik kaygıyı göz önünde bulundurarak 
tasarladığımız özel alanlarda ne istediğini çok iyi bilen aile 
bireylerinin bireysel alandaki ihtiyaçlarına cevap verdik. Genel 
tasarım dilimize hakim olan transparan mekân geçişleri ile ıslak 
hacim alanlarını oda içerisindeki yaşam kurgusuna dahil ederek iç 
mekân da derinlik algısını genişlettik.  

E



Eşsiz Objeler 
ile Fark Yarat
Dekorasyonda son dokunușu, 
sezonun birbirinden farklı dikkat 

çekici ve gösterișli dekoratif 
objeleri ile tamamlayabilirsiniz.

dekorasyon
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irmanızın kısa tarihçesi ile birlikte çalışma 
sahalarından ve hizmetlerinden bahseder 
misiniz?
Bezeme Mimarlık sanat ve zanaat olgularının birleşimi 
olan baba mesleği vitrin dekor tasarımı ile başlayan 
yolculuktan ortaya çıkmıştır. Mağaza vitrin dekoru ve 

tekstil gustosu ile birlikte sahne tasarımı yapan, teşhir birimleri 
tasarlayan, düzenleyen ve 1974 yılından beri bu işlerin imalatlarını 
yapan bir aileyiz. Uzun yıllar yaptığımız işin mutfağından gelerek 
atölyede ve sahada birebir çalışarak tasarım ve uygulamada olan 
birikimleri ile Bezeme Mimarlık kurulmuştur. Firma içeriğimiz 
iç mimarlık konsept tasarımı ve uygulamadır. Bezeme Mimarlık 
kuruluşundan günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında farklı 
projelere imza atmış sektörün prestijli markalarındadır. Mimari 

ve iç mimari sektöründe butik olarak değerlendirilebilecek 
konut, mağaza, ofis, restoran, otel, karma yaşam projeleri, gelişmiş 
sosyal alanlar, kişiye özgü mekân veya ürün tasarımı gibi projeler 
üretiyoruz. Modern çağdaş inşaat teknolojisinin tüm imkânlarını 
kullanarak günümüz konsept tasarım ve uygulamalarıyla 
piyasada yer almaktayız. 

Sektördeki konumunuz ve sizi farklı kılan 
özellikleriniz neler?
Mimarlık ofisimiz sektördeki konum itibariyle konsept proje 
tasarımı, yönetimi ve uygulayıcı mimari ekip olarak işlerimizin 
tümünü sürdürmekteyiz. Her projenin bir çıkış noktası vardır. 
Proje de esas olan felsefedir. Amacıyla birlikte bir düşünceye sahip 
olmasıdır. Tasarım felsefesi, modelleri ve mimari tasarım, insanın 

F
Bezeme Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Eser Doğan ile dönem akımlarını 
yansıtarak imza attığı sıra dıșı projeleri ve bu projelerin hayata geçirilme 

süreçleriyle ilgili keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Sıra Dışı Mimari

dekorasyon

ESER DOĞAN 
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içgüdüsel doğaçlama erkiyle meydana getirdiği doğaya alternatif 
bir varlık alanıdır. Bu varlık alanı bilimden sanata, felsefeden 
tekniğe insanın ortaya çıkardığı her türlü nesne, ürün ya da 
yapıtı içine alan bir kültür dünyasıdır. Böylesi geniş bir dünyayı 
kavramak, tekil varlık alanlarıyla sınırlanmış bilimlerden ziyade 
ancak felsefenin harcı olabilir. Tasarımı kendine özgü varlık 
tarzları ve kategorileriyle birlikte ele alan disiplinin adı estetik 
felsefedir. Tasarım felsefesi; geleceğin insan merkezli, tasarım 
odaklı dünyasının temelini oluşturacak bir estetik biliminin yapı 
taşlarını belirler. Tasarım olarak bilim, sanat ve teknik arasındaki 
ilişkinin yanı sıra mimarlık; kent, resim, müzik ve edebiyat gibi 
belli başlı tasarım modelleri çözümlemektedir. Bizim mesleğimiz 
tüm bu olguları özümseyerek mekân bileşenlerini yan yana 
getirebilmektedir. Biz tasarımlarımızda kişiye ve mekâna özel 
fonksiyonel estetik biçimleri yan yana getirmeye çalışıyoruz. Bazen 
bir müzikten bazen bir kitaptan bazen ise bir manzaradan ilham 
alıyoruz. Ancak bir düşünceyi veya olguyu yorumladığımızda 
altyapısı olan bir tasarım oluyor.  Bu düşünceler sayesinde hayal 
ettiğimizi gerçekleştirdiğimizde her anlamda farklılık yaratan 
işlere imza atıyoruz.



Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz? En keyif alarak tasarladığınız 
projeyi sorsak...
Birçok alanda tasarım ve uygulama yapma şansımız oldu. 
Gerçekleştirdiğimiz proje alanlarımız yurt içi ve yurt dışı olarak alışveriş 
merkezi, restoran, villa, mağaza, ofis, satış ofisi, SPA, sinema, otel ve 
sosyal alan mekânlarına hizmet verdik. Tüm projelerimizi hazırlarken 
keyif alıyoruz. Bu sayede başarılı çalışmalar ortaya çıkıyor. Şu an 
sürdürdüğümüz Galataport içinde yer alan sıradışı bir butik projemiz 
var. 

Tasarımlarınızın geneline hakim olan bir tema olduğunu 
düşünüyor musunuz?
Özgün tasarım yapmak için bir düşünceyi veya olguyu yorumlamak işin 
başında gelir. Proje hazırlık sürecinde her projenin bir çıkış noktası ve 
yorumu oluyor. Tabii yaptığımız proje tasarımlarının genelinde dönem 
akımlarını taşımaya çalışıyoruz. 

dekorasyon

Özgün tasarım yapmak için bir 
düșünceyi veya olguyu yorumlamak ișin 

bașında gelir.
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düșünceyi veya olguyu yorumlamak ișin 
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Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan kıstaslar 
nelerdir?
Başarılı bir mimari projenin en önemli özellikleri; yapılan 
kurgunun doğru fizibilite edilmesi, bulunduğu yere cevap 
verebilmesi, ihtiyaçları karşılarken günümüzün trendlerini 
alışılagelmiş çizgilerin üzerine taşıması, özgün ve tek olmasıdır. 
Kullanım alanlarının fonksiyon bileşenlerini, doğru malzeme ile 
doğru alanlarda yorumlanması en önemli esastır. Hedef odaklı 
olması, belli bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi, faaliyet 
planının, bütçesinin ve yönetim yapısının bulunmasıdır. Projenin 
uygulanma, değerlendirme, raporlama ve yaygınlaştırılmasına 
kadar geçen süreçte projenin koordinasyonunda yer alacak kişiler 
ile projeye doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunacak 
kişilerin rolleri önem arz eder. Projede görev alacak kişilerin 
projenin fikir aşamasından itibaren tüm adımlarda proje 
yöneticileri ya da kurumların yetkilileri ile birlikte hareket 
etmesi önemlidir. Fikirlerimize uygun proje geliştirebildiğimizde 
projemizin uygulanabilmesi ve beklenen sonuçları elde edebilmesi 
için finans akışını iyi yönetilmesi gerekir. Kurgu, yönetim ve 
kaliteli uygulama başarılı bir projeyi ortaya koyar. 

2021 yılında mimari ve dekorasyonda neler 
göreceğiz?
Önümüzdeki dönemlerde daha doğaya yönelik işlenmemiş çevreye 
ve insanlığa zarar vermeden üretilen sürdürülebilir malzeme 
bileşenleri ile doğal yalın çizgiler, modern anlayışın içinde biraz 
art deco dönemi devam edecektir. Geçmiş çalışmalar, günümüz 
anlayışı ve yeni malzemeler ile tekrar önümüze gelecektir. 



Yurt içi ve yurt dıșında müșteri isteklerini mimari trendler ile 
birleștirerek özgün mekânlar yaratan Ișık Mimarlık’ın kurucusu 
İç Mimar Pınar Özcan ile projelerindeki mimari tarzı ve ilham 

kaynakları hakkında keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Her Proje 
Kendi Hikayesi ile Doğar

dekorasyon
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Ișık Mimarlık olarak 
önceliğimiz standartlardan 

ziyade daha özgün tasarımlar 
ortaya koymak.

şık Mimarlık’ın hikâyesinin nasıl 
başladığından ve kendinizden bahseder 
misiniz?
TED Koleji ve ardından Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü’nden mezun olduktan birkaç yıl sonra kendi 
ofisimi kurdum. Kurulduğumuz günden bugüne dek 

villa, ofis, rezidans, otel, AVM ve kafe gibi birçok farklı projeyi hayata 
geçirdik. Her projeyi ayrı bir heyecan ve titizlikle sonlandırdık. 

Markanız ve tasarımlarınızı nasıl tanımlarsınız?
Işık Mimarlık olarak önceliğimiz standartlardan ziyade daha 
özgün tasarımlar ortaya koymak. Kullanıcıların hayatına dokunan, 
onlara daha iyi bir yaşam vadeden projeler hedefleyip uygulamaya 
geçiriyoruz. Estetik, huzurlu,  göz alıcı yaşam alanları…

Proje süreci nasıl ilerliyor?
Müşterimizle birebir iletişim haline girip onların karakterini, yaşam 
tarzlarını, isteklerini, hobilerini, fobilerini, iş hayatı ve günlük 
hayatı gibi özellikleri göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı 
şekillendiriyoruz. Müşteri talepleri ve beğenilerini kendi 
üslubumuzla harmanlayarak her defasında kişiye özel bir mekân 
ortaya koyuyoruz. Bizim işimizin en gurur verici yanı müşterimizle 
oluşturduğumuz samimi dostluklar ve güzel ilişkiler, yaptığımız 
işlerden memnun kalmaları ve bir sonraki işlerinde tekrar bizi 
tercih etmeleridir. İstenileni gerçekleştirmek ve hayalleri gerçeğe 
dönüştürmek paha biçilemez bir mutluluk.

2021 dekorasyon trendleri nelerdir?
Hem fonksiyonel hem doğal malzemelerle daha sıcak ve samimi 
mekânlar ön planda olacak. Yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı 
doğayla ve yeşille bütünleşmiş mekânlar, kış bahçesi, hobi odası ve 
sinema odası gibi sosyal alanların kullanımı tercih ediliyor. Mermer 
detaylar, ahşap doğal malzemeler, vizon, gri, bej gibi pastel tonlar sık 
sık göreceğimiz trendler arasında olacaktır. 

Bugüne kadar hayata geçirirken en heyecan 
duyduğunuz proje hangisidir?
Aslında tüm projelerimde farklı heyecanlar duyuyorum. Her 
projenin kendine has bir hikâyesi oluyor. Özellikle yurt dışı 
projelerinde Türk bir mimar olarak yer almanın gururunu 
yaşıyorum. 

Bir projeye başlarken sizin için en önemli konu nedir?
Yapacağımız alan ile ilgili hayal kurmak, orayı tanımak ve mimari 
bir senaryo oluşturmak işin en önemli kısmı. Müşteri isteklerini, 
tasarım trendleri ve tecrübemizle birleştirerek yaşayan mekanlar 
ortaya koymaktır.

Size tasarımlarınızda neler ilham verir?
Güncel kalmaya, zamandan kopmamaya, günümüz dinamiklerini 
yakalamaya çalışıyorum. Seyahatlerden, sanattan, fuarlardan ve 
farklı fikirlerden ilham alıyorum. 

I



Fonksiyonel tasarımları ve inovatif yaklașımları ile banyo sektörüne kalitesiyle 
değer katan Yılmazlar Banyo Merkezi’nin ürün çeșitliliği, ileriye yönelik hedefl eri 

ve yarım asırlık tecrübesi hakkında merak edilenleri firmanın üçüncü kușak 
temsilcilerinden Mimar Ezgi Yılmaz tüm detayları ile anlatıyor…

Yarım Asırlık Kalite

dekorasyon

EZGİ YILMAZ 

Șirket olarak yurt içi ve yurt dıșında 
birçok kiși ve projeye ürün temin 

ediyoruz. Yașanılan mekânların kalite 
ve konforunun artmasına katkıda 

bulunuyoruz. 

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık mezunuyum. Farklı 
zaman dilimlerinde yurt dışında eğitimler alıp sertifika 
programlarına katıldım. Eğitimimi ve stajlarımı 
tamamladıktan sonra şirketimizde çalışmaya başladım. 
Yılmazlar Banyo Merkezi, bu yolculuğa 1966 yılında 
İstanbul’da başladı. Ben ve abim Berkay Yılmaz, üçüncü kuşak 

olarak bu serüveni layığıyla devam ettirmeye çalı-şıyoruz. Şirket olarak 
yurt içi ve yurt dışında birçok kişi ve projeye ürün temin ediyoruz. Yaşa-
nılan mekânların kalite ve konforunun artmasına katkıda bulunuyoruz. 

S
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Ürün gruplarınız ve yeni ürünleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Seramik, armatür, yer ve duvar kaplama malzemeleri, duşakabin, 
küvet, mutfak ve banyo mobilyalarını zengin ürün çeşitliliği ve 
yüksek stok miktarı ile ihtiyaç sahiplerine sunuyoruz. Yenilikleri 
sürekli olarak takip ediyor, ürün ve teşhirlerimizi düzenli olarak 
yeniliyoruz. Yolculuğumuza da 54 yıldır yarım asırlık yenilikçi 
olarak devam ediyoruz. 

Hangi markalar ile iş birliği içerisindesiniz?
Geberit, Hansgrohe, Bocchi, Duravit, Florim Group, Refin, Qua, 
Huppe, Artemis ve bunun gibi birçok seçkin marka ile iş birliği 
içerisindeyiz.

Türkiye’de banyo sektöründe birçok firma var. Sizi 
diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? 
54 yıllık birikimin ve tecrübenin ışığında hep ileriye gitmeye 
çalışıyoruz. Aynı zamanda şirketimize duyduğumuz gönül bağı 
ve bunun getirdiği ilgi bizi daima motive ediyor. Ticari ilişkileri-
mizde müşterilerimize karşı dürüst ve tutarlı bir yaklaşımla 
en kaliteli ürünleri, en iyi fiyat ve hizmet anlayışı içerisinde 
temin ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarınıza özel çözümler 
üreterek daima en iyisi olmaya çalışıyoruz. Zengin ürün 
yelpazemiz ve teşhir alanlarımız ile her türlü projeye sınırsız 
çözümler sunarak büyümeye devam ediyoruz.

dekorasyon



Standart ürünleriniz haricinde özel 
tasarımlar yapıyor musunuz?
Özel tasarım yapmıyoruz fakat ürün yelpazemiz o kadar 
geniş ki aradığınız şeyi bulmamanıza imkân yok. Aynı 
zamanda çözüm ortaklığı yaptığımız mimarlarımızın 
ilham verici tasarımlarıyla her zevke ve beğeniye hitap 
edebiliyoruz.

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Sektörde zirveye oynamak ve rekabette rol alabilmek 
için daima gelişmek ve yatırım yapmak zorunda 
olduğumuzu biliyoruz. Bunun içinde sürekli yeni 
ürün yatırımı yapmaya devam ediyoruz. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde de duraklamak 
yerine daha yenilikçi ve gerektiğinde risk alan 
bir tutumla planladığımız gibi büyümeye devam 
ediyoruz. Parametrelerin hızla değiştiği bir çağda dijital 
dönüşüme ayak uydurmak şart. Bu sebeple e-ticaret 
sektörüne katkı sağlamak hedeflerimiz arasında. En 
önemli fiziksel gücümüz depolarımızı hızlı hizmet 
anlayışımız ile birlikte geliştirmek ve güçlendirmek. 
Önümüzdeki yıllarda da çok daha yeni ve farklı ürünleri 
müşterilerimize sunarak şirketimizi hep daha ileriye 
taşımayı hedefliyoruz.  



Melek Düvenci Architects’in kurucusu Mimar Melek Düvenci, müșterilerinin 
ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak yarattığı projelerinde 

Haute Couture stili ile çağdaș projelere imza atıyor...

Çağdaş Mimarinin İhtişamı

dekorasyon

MELEK DÜVENCİ
elek Düvenci Architects’in sunduğu 
hizmetlerden ve bugüne kadar 
gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Konut, ofis, restoran, otel ve mağaza alanlarında 
mimari, iç mimari ve anahtar teslim uygulamaları 
yapmaktayız. Projelerin marka kimliği, özel ürün 

tasarımı ve styling çalışmaları da hizmet alanlarımız arasında. The 
Galliard Brasserie ve Huqqabaz yaptığım zincir restoran projelerine 
örnek markalardır. Aynı zamanda dünyanın birçok noktasında konut 
ve otel tasarımı projelerimiz bulunmaktadır. 

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Farklı artistik, sanatsal ve teknik becerilere sahip yaratıcı genç ekibim 
ile tasarımın çeşitli alanlarında özgün hikâyeler yazıyoruz. Yaptığımız 
tasarımlarla insanların yaşam kalitesini ve konforunu iyileştiren, 
kullanımı keyifli, doğaya ve mekânların hikâyelerine saygılı yaşam 
alanları tasarlıyoruz.

Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz? Tasarımlara 
yaklaşımınız nasıl şekilleniyor? 
Her projenin bir hikâyesi, her hikâyenin bir kahramanı vardır. 
Hikâyedeki kahramanın projemize kattığı ruh, bizim tasarımımızı 
şekillendirmemizi ve kimliğini oluşturmamızı sağlıyor. Bu nedenle 
tasarımlarımızın en önemli özelliği birbirlerine hiçbir şekilde 
benzememesidir. 

M
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Bunun yanı sıra projelerimizde sanatı ve sanat eserlerini 
kullanmaya da özen gösteriyoruz. Haute Couture, kişiye özgün 
bir mimari anlayışına sahibiz. Farklı ihtiyaçlara göre çağdaş 
prensiplerle mimariyi, fonksiyonelliği ve estetiği sentezleyerek 
sunmaktadır. 

Müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari 
bakış açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?
Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kendi vizyonumuzu 
tasarıma dahil ederek yeni bir mekân yaratırken fonksiyonellik ve 
estetik değerleri bütçe ile örtüştürerek tüm bu kriterleri bir arada 
sentezlemeye özen gösteriyoruz. Örneğin bir konut tasarlarken 
müşterinin geçmişinden gelen ve kullanmak istediği parçaları 
yeni yapılan dekorasyonda eve ruh ve yaşanmışlık verdiği için 
kullanmak bizim de tercihimiz oluyor.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
İşlevsellik, kullanıcının ve mekân sahibinin neler beklediği 
ile ilgili. Kullanıcı bunun tanımını bize verdikten sonra ideal 
tasarımları yapıyor ve duygularımızı çizgilerle aktararak bir 
tasarım dili oluşturmaya özen gösteriyoruz. Örneğin ticari 
mekânlar oluştururken içinde bulunduğumuz dönemin yaşam 
şekillerini göz önünde bulunduruyor ve yeni eğlence anlayışlarını 
karşılayacak tasarımları mekânlarımızda kullanmaya dikkat 
ediyoruz. Aynı zamanda yeni dünya düzeninde önemli 

dekorasyon
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bir yere sahip olan sosyal medya yaşamının ihtiyaçlarını 
karşılayacak mekânlar oluşturuyoruz. Tabii ki tüm bu yenilikleri 
tasarımlarımıza dahil ederken mekânların ait olduğu kültürel 
değerleri ve estetik anlayışları da kapsamasına özen gösteriyoruz. 

Melek Düvenci Architects’in ileriye yönelik 
hedeflerini öğrenebilir miyiz?
Global dünyaya nazaran toplumumuzda mimar ile çalışma 
kültürü oturmuş bir konu değildir. Bunu bir tehdit olarak değil 
ileriye yönelik faydalanabilecek potansiyel bir konu olarak görüyor 
ve buradan yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz. Müşteriler sürecin 
tümünü üstlenebilecek iş ortakları ile çalışmak istiyor. Biz de 
komple bir sistem paketi sunabilmek için çözümlerimizi ve tedarik 
zincirimizi buna göre oluşturuyoruz. Mimari ekibimizi kolektif ve 
anlayışlı çalışma üzerine şekillendiriyoruz. Bireysel çalışma yerine 
takım çalışmasını öne çıkarıyoruz.

Markamıza yatırım yaparak değerimizi arttırıp, kimlik ve 
farklılaşma üzerine odaklanmak istiyoruz. Sadece bir tasarımcı 
olarak değil aynı zamanda çözüm ortağı olarak iş ortaklarımızın 
uzun vadeli hedeflerini de karşılayacak  hizmetler sunmaya devam 
edeceğiz.Tasarladığımız projelerin uygulamalarını da kendimiz 
yaparak mesleki uygulama kültürümüzü iş ortaklarımıza daha 
fazla sunmak istiyoruz. Global arenada da bunu yaygınlaştırmak 
için çalışıyoruz. 
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10 Design’ın hikâyesi nasıl başladı?
Geon Design, kırk beş yıldır kendi sektöründe öncü 
olan Gürsan Mobilya’nın aksesuar markası olarak 
2020 yılında hayata geçti. Karaköy’de bulunan 
mağazamız yaklaşık kırk yıldır şirket bünyemizde 
bulunuyor. Tarihi bir yapıyla özdeşleşen, yıllar 
içerisinde de nostaljikleşen ve bizler için özel olan 

bu lokasyonu bölgenin değişen çehresine uygun olarak yeniden 
yapılandırmaya karar verdik. Yıllar boyunca şirket merkezimiz ve 
diğer mağazalarımızda hizmet verdiğimiz bireysel ve kurumsal 
müşterilerimizin de bizden daima bu yönde talepleri oluyordu. 
Mekâna kişilik kazandırmanın tek yolu doğru aksesuarlar 
kullanmaktır. Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında pek çok projeye 

imza atan firmamız bu konuda yeterli tecrübeye fazlasıyla sahip. 
Bizler de bu tecrübeden yola çıkarak design markamızı yarattık.

Bünyenizde bulunan ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Ürünlerimizin büyük kısmını çalıştığımız sanatçıların 
tasarımları oluşturuyor. Ülkemizde adından sıkça söz ettiren ve 
tasarımları duayen kabul edilen platformlarda ödül almış pek 
çok tasarımcı ile işbirliği içindeyiz. Tasarımcı imzası taşımayan 
aksesuar gruplarımızda da eşsiz ya da çok az üretilmiş ürünleri 
koleksiyonumuza ekliyoruz. Ürün koleksiyonumuz; heykeller, 
biblolar, vazolar, şamdanlar, sofra grupları, dekoratif aksesuarlar ve 
tasarım saatlerden oluşuyor.

G
Modern ve minimal tasarımların yanı sıra kültürel medeniyetlerden de esinlenerek 
hazırlanan Gürsan Mobilya’nın aksesuar markası G10 Design hakkında merak 

edilenleri markanın kurucusu Atilla Yakupoğlu anlatıyor...

Kültürel ve Minimal 

dekorasyon
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Dekoratif ev aksesuarlarında hangi model ve tasarımlar ön 
planda?
Ülkemizde eskiden tasarım trendleri yurt dışı ile kıyaslandığında çok 
geriden gelirdi. Globalleşen Dünya ile birlikte trendlerin ülkemize girişi de 
çok hızlandı. Bu süreç, dekorasyon anlayışı klasikten  yana olan insanımızı 
da biraz değiştirdi diyebiliriz. Modern ve minimal tasarımlar bizim 
koleksiyonumuzda daha hakim. Ayrıca kültürel medeniyetlerimizden 
esinlenilerek günümüze uyarlanmış özel koleksiyonlarımızda var.

Sektördeki konumunuz ve sektörde sizi farklı kılan 
özellikleriniz neler?
Geon Design markası olarak sektörde yeni olabiliriz fakat kırk beş yıllık proje 
tecrübesi olan ve lojistik ağı çok güçlü olan bir firmayız. En önemli farkımız, 
kalitemizi ve müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz hassasiyeti bilen büyük 
ölçekli referanslarımız. Bunun yanı sıra müşterilerimizi evlerinin her köşesini 
özel hissettiren benzersiz modellerle buluşturma çabamız bizi farklı kılıyor. 

Gelecek dönemde hangi tür ürünler ön plana çıkacak? 
Dünya’nın değişen hızına ayak uyduran, kullanımı kolay, doğal malzemeden 
üretilen ve daha minimal ürünlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. 
Yeni akımlarla birlikte hayatların sadeleşeceği ve bu sadeleşmenin yaşam 
alanlarımıza da etki edeceği kanaatindeyiz. Bir geçiş dönemi yaşanıyor. 
Hepimiz her zamankinden daha fazla evlerimizde vakit geçiriyoruz. Bu 
etkilerle birlikte aksesuarların hayatımızda daha fazla olacağı muhakkak. 
Yormayan tasarımlara sahip, sıcak dokunuşlarla birleştirilen  ve eve huzur 
veren aksesuarlar ön plana çıkacaktır.   
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eslektaşlarımın çok daha iyi anlayacağı bir unsur 
olarak açık fikirli insanlarla çalışıyor olmak 
projeden ne kadar keyif alacağınızla çok doğru 
orantılı bir durum.  D evi de mesleki anlamda 
doyum noktasına ulaştığım projelerimden biri oldu 
benim için. Her projenin her ne kadar kendi ruhu 
olsa da bir mimarın tüm çalışmalarına baktığınız 

zaman ortak bir tat aldığınızı fark edebilirsiniz. O tasarımcının 
tamamen kendinden kattığı parçalar bir nevi kendi çizgisi oluyor. 
Natural tonlar üzerinden dingin mekânlar yaratmak ve temiz 
birleşimler bu anlamda vazgeçemediğim şeyler diyebilirim.

D evinin oldukça ferah ve aydınlık bir yapıya sahip olması benim 
için pozitif bir altyapı oluşturdu. Bu da koyu renkli malzemelerin 
normalde yaratma ihtimali olan baskınlığın ciddi anlamda önüne 
geçmiş oluyor. İskandinav stilinin aydınlık ve dingin yapısını baz 
aldığınızda bu denli basit ve sade mekânların havasını bir iki 
dekoratif malzeme, noktasal renk kullanımları ya da duvar gibi 
düşey elemanlarda boyutlandırma ile ne denli değişebileceğini 
görebiliyoruz. Eskiden olsa her şey takım olarak kullanılırdı. 
Yatak odası takımı, oturma odası takımı gibi. Bir malzemenin 
hâkim olduğu bir mekâna başka bir malzeme giremezdi. Ahşap 
kullanıldıysa ahşap, mermer kullanıldıysa mermer, metal 

M

İç Mimar Mert Caner, ahșap ve metal 
malzemeler ile toprak tonlarını birleștirerek 

iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği dairenin 
detaylarını paylașıyor.

Ahşabın 
Metal İle Uyumu

dekorasyon

MERT CANER 

kullanıldıysa metal malzeme devam ederdi. Artık her şey 
değişti. Farklı malzemelerin ortak bir dili oluşmaya başladı. Aynı 
mekânda oturup konuşan ve üstelik gayet iyi anlaşan büyük 
aileler gibi. Zıtlıklar yaratıldı, farklı karakterler oluşturuldu 
ve bu mekân ruhuna renk katmaya başladı. Birbirlerinin 
farklılıklarından beslenip ahenk yakalayan mobilyalar ve 
objeler artık mekân tanımlamalarına pek gerek duymuyor tekil 
halleriyle. D evine dönecek olursak ahşap ve metal malzemelerin 
ağırlıklı olduğunu ve toprak tonlarının hâkimiyetini göreceksiniz. 
Genel mekânlarda üç boyutlu dekoratif duvar kaplama 
malzemeleri tercih ettik. Nötrlüğü kırması ve yer yer tablo havası 
vererek duvarı kendi içerisinde bölümleyebiliyor olması bizim 
için çok önemliydi. Salon alanında yemek ve oturma kısımlarının 
ayırımlarını mint ve yağ yeşili renklerle oluşturduk. Renkleri 
ve aralarındaki geçişleri uygun yapmak farklı fonksiyondaki 
alanları birbirinden ayırmak istiyorsak asla göz ardı edilemeyecek 
argümanlar bizim için. Modern stili ise art deco ile birleştirmeyi 
oldukça seviyorum. Bunu her şekilde dile getirebilme imkânınız 
var. Heykeller, tablolar, mobilyalar hatta sadece bir sehpanın ayağı 
ile bile mümkün. Mutfak alanları ise artık günümüzde eskiden 
çok daha fazla zaman geçirilen alanlar haline gelmeye başladı. En 
az salon alanı kadar önemsenmeye ve tasarlanmaya başlanan bu 
alanlarda etkinliğin ve hareketliliğin çok daha fazla olması sebebi 
ile çok daha clean cut (temiz birleşimler) çözümler üzerinde 
giderek bol depolama alanı oluşturan sade ve kapalı yüzeyler 
taraftarıyım. Bunu yaparken sergileme alanları oluşturarak 
dolu boş oranlarında dengeleme yarattık. Evin misafir lavabo 
kısmında çok küçük bir alanı maksimum düzeyde geniş ve ferah 
gösterebilmek için duvarlarda panel ve geniş ayna kullanarak 
toprak tonlarının eşliğinde soft ve dingin bir mekân yarattık. Evin 
genel karakterine uygun seramik ve renk seçimleri yaparak eve 
entegre hale getirdik. 

Kolektif House 42 Maslak  A.O.S 55.Sokak No:4/542 Sarıyer/İstanbul   Tel: +90 533 321 95 07
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Projelerinde farklı tarzları bir arada kombinleyerek uyumu yakalayan 
Burcu Demircioğlu Mimarlık’ın kurucusu Mimar Burcu Soylu Demircioğlu 
ile müșterilerinin özel ihtiyaçlarına göre kișiselleștirdikleri projeleri hakkında 

keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Zıtlığın Yarattığı Uyum

dekorasyon

BURCU SOYLU DEMİRCİOĞLU 
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ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1982 yılında İstanbul’da doğdum. Çocukluğunu doyasıya 
sokakta oynayarak geçirmiş son şanslı nesildenim. 
Arkadaşlarım bebekleriyle oynarken ben bahçeden 
kaçarak çevredeki apartmanların yapılışlarını incelerdim. 
O zamanlar hazır beton ya da inşaat sektörünü 

kolaylaştıran birçok şey yok tabii. El ile karılan betonu ve yapılan her 
işçiliği hiç sıkılmadan izleyip hafızama kazıdığımı hatırlıyorum. Bu 
sebeptendir ki daha o yaşlarda mimar olmaya karar vermiştim. Bugün 
çocukluğumda hayalini kurduğum mesleğimi severek yapıyorum. 
Üç küçük çocuğum var özel hayat ve iş dengesini kurmak bir anne 
olarak çok kolay olmuyor. Ancak uzun yıllar birlikte olduğum ekibim 
ve ailem sayesinde herkese yetebilecek enerjiye sahibim bu da benim 
hayattaki en büyük şanslarımdan.

Burcu Demircioğlu Mimarlık’ın kuruluş serüvenini ve 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri öğrenebilir 
miyiz?
2004 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’ni bitirdim ve ardından 
bir süre New York’ta yaşadım. Döner dönmez daha çok tarihi eserler 
ve boğazdaki yalılar ile iş yapan bir ofiste çalıştım. 2010 yılında 
evlenerek eşim ile birlikte aile şirketimizin tüm mimari işlerini 
üstlendim. Yıllar içinde Türkiye’nin çeşitli illeri ve Azerbaycan’da otel, 
ofis, konut ve toplu konut gibi projeler yaptım. 2019 yılında Burcu 
Demircioğlu Mimarlık çatısı altında kendi şirketimi kurdum.

B



dekorasyon

Projelerinizde tasarım stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Bir mimar olarak benim işim teslim edeceğim projeyi teknik olarak 
en doğru biçimde tasarımla birleştirerek mekânı kullanacak kişiye 
özel hale getirmektir. Müşterilerin ihtiyaçlarını esas alarak kendi 
gustomu projenin içine katarım. Tek bir tarza bağlı kalmadan her 
proje için kıyafet değiştirir gibi tasarımlarımı değiştiririm. Farklı 
tarzları bir arada kombinleyerek zıtlıkların ortaya çıkardığı dengeyi 
iyi konumlarım. İyi çözümlenmiş detaylar üzerinden bütüne 
giderim. Bu yaklaşım işin sonunda ortaya çıkabilecek problemleri 
başta görüp önüne geçebilme yetisini de beraberinde getirmektedir.

Bir dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de 
alanı kullanışlı kılması için nelere dikkat ediyorsunuz?
İnsanlar çoğu zaman tekniğe dikkat etmezler. Sadece bir resme 
bakarak tasarım yapmak yine bir resme bakarak yemek yapmaya 
benzer oysa bir yemeği farklı kılan içerisindeki baharatlar ve 
detaylardır. Tasarımı, hayata geçirmekte böyledir. Alanı kullanışlı 
hale getirmek doğru projelendirmedir. Doğru proje yapabilmek 
için ise teknik bilmeniz gerekmektedir. Tasarım ancak bunlarla 
birleştiğinde ortaya doğru ve keyif verici bir iş çıkar.

Sizin de uygulamakta olduğunuz en yeni mimari 
trendler ve sektörü yakın gelecekte bekleyen 
yenilikler neler?
Artık insanlar daha çok bilinçlendi. Doğal olmayan malzemelerden 
uzaklaşma eğilimi tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yükselişte. Önümüzdeki yıllarda doğal malzemeler ve yenilenebilir 
enerji kaynakları projelerin daha çok içinde olacaktır. 
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Yaptığınız tasarımların hayata geçirilmesinde 
görev alan uygulama ekibiniz ve uzmanlıkları 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Mimarlık bir ekip işidir ve ekip birbirini ne kadar iyi 
tanıyıp anlarsa ortaya çıkan işlerde o kadar iyidir. Birçok 
konuda mütevazı olmak iyidir ama ekibimin işlerinin 
ehli olması konusunda mütevazılık etmeyeceğim. 
Yıllar içinde aile gibi olduğum çekirdek kadromuz 
vazgeçilmezlerimdendir. İşi ehline vererek hayata geçirmek 
Burcu Demircioğlu Mimarlık için çok önemlidir. Sırf 
bu yüzden her projede en az beş veya altı farklı mobilya 
firması ile çalışırım. Çünkü herkesin kendini en iyi biçimde 
yansıttığı bir tarzı olduğuna inanırım.

Son olarak firmanızın gelecek planlarından 
bahsedebilir misiniz?
Önümüzdeki yıl için Bakü’de büyük bir projeye başlamaya 
hazırlanıyoruz. Bunun dışında Türkiye’de bir otel ve tarihi 
bir ev renovasyonumuz var. Hepsi birbirinden farklı 
ölçekte ve tarzdaki bu işler için oldukça heyecanlıyız. 2020 
yılı tüm Dünya için bir dönemeç ve bu süreçte ayakta 
kalabilen firmaların güçlenerek yoluna devam edeceklerini 
düşünüyorum.  
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İddialı 
Salonların 
Olmazsa 
Olmazı

Zamanımızın büyük bir kısmını 
geçirdiğimiz salonlarda her zevke 

ve ihtiyaca uygun birbirinden 
șık ve modern koltuk takımları 

dönemin vazgeçilmezleri arasında 
yerini almaya devam ediyor.

dekorasyon
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Mekân tasarımında fonksiyon, denge ve vurgu bağlamında üst düzey mimari 
projelere imza atan İç Mimar Beren Alp firmasının sunduğu hizmetler ile 

projelerindeki tasarım anlayıșı ve ilham kaynaklarından bahsediyor...

İhtişam ve Uyum

Beren Alp 

dekorasyon
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eren Alp İç Mimarlık’ın kuruluşundan 
ve sunduğu hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra piyasada 
hem holding bünyesinde hem de butik mimarlık 
ofisleri bünyesinde çalışma fırsatı elde ettim. Çok 

güzel projelere liderlik etmeme rağmen mesleki olarak aradığım 
tatmini bir türlü bulamadım. Bunun üzerine kendi kurallarım 
ve doğrularımla en büyük önceliği müşteri olan firmamın ilk 
adımlarını attım. Şu anda “yaşamınızı tasarlıyoruz” mottosuyla 
Ankara’nın her yerinde müşterilerimizi hayallerindeki 
mekânlarla buluşturuyoruz. Beren Alp İç Mimarlık olarak mekân 
tasarımı bağlamında oldukça kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. 
Konut, ofis, otel, restoran ve kafe gibi alışılagelmiş mekânların 
yanı sıra güzellik salonu, klinik, okul, kampüs, kütüphane, sosyal 
alan, havaalanı, galeri ve müze gibi birçok alanda tasarım, 3D 
görselleştirme, projelendirme ve anahtar teslim uygulama hizmeti 
vermekteyiz.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Kesinlikle tüm projelerimizi kullanıcı odaklı bir tasarım 
sürecinden geçiriyoruz. Bu süreçte temel tasarım disiplinleri en 
önemli yol göstericilerimiz. Mekânda tercih edilen üslup ne olursa 
olsun fonksiyon, denge ve vurgu bağlamında olabilecek en üst 
olgunluğa çıkarmayı hedefliyoruz. 

B



dekorasyon

Genç ve dinamik bir tasarımcı olarak mimari 
proje yaklaşımınız  ve ilham aldığınız şeyler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Projeler bir bebek gibi ilgi isterler, gelişim ve değişime ihtiyaç 
duyarlar. Tasarımın ortaya çıkış sürecinde durmadan eski 
usul el çizimi sketchlerle ilerliyorum. Kararların tamamen 
oturmasının ardından dijitale ve projeye döküyorum. 
Bir projede bana en çok ilham veren kullanıcılar oluyor. 
Karşımdaki bireyi, aileyi veya topluluğu öncelikle tanımayı 
ve anlamayı hedefliyorum. Hayalleri, kişisel zevkleri, 
keyif aldıkları detaylar, ihtiyaç duydukları fonksiyonlar, 
bugüne kadar tecrübe ettikleri ve bundan sonrası için 
planları onlar için tasarlayacağım yeni mekânda bana 
çıkış noktası oluyorlar. Onların zihinlerinde ki en güzel 
mekân algısını mesleki donanımımla harmanladığımızda 
ortaya nefes kesen mekânlar çıkıyor. Ankara’da, Türkiye’de 
hatta dünyada bu sektörde rekabet her geçen gün artıyor. 
Bu rekabetten beslendiğimi itiraf etmeliyim. Mesleğimizi 
doğru ve iyi icra eden ofisleri yakından takip ediyorum ve 
nasıl daha iyi olurum düşüncesinin peşinden koşuyorum. 
Her yeni projenin bir diğerinden daha iyi olması en büyük 
hedefim diyebilirim.

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz 
nasıl işliyor?
Süreci ana iki parçaya bölüyoruz. Birinci adım tasarım ve 
projelendirme, ikinci adım ise uygulama oluyor. Keşifler 
ve fikir toplantılarımızın ardından kullanıcının isteklerini 
tanımlıyoruz ve tasarım sürecimiz başlıyor. Oldukça iddialı 
olduğumuz 3D görselleştirme ile tasarımlarımızı sunduktan 
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sonra teknik projeler tamamlanıyor. İkinci adımımızda 
bütün tasarımların onaylanmasının ardından anahtar teslim 
uygulamamız başlıyor. Günün sonunda müşterilerimizle aile 
gibi olmamız ise en güzel ödül oluyor.

İlerleyen dönemlerde yapmayı planladığınız 
projelerinizden söz edebilir misiniz?
Her şeyiyle düşünülmüş villa projelerimiz şu an yolda. Sırada 
ise çok heyecanlı olduğumuz oto galeri ve avukatlık ofisi 
projelerimiz var. İlerleyen dönemler içerisinde yapmaya en 
çok hevesli olduğum proje kesinlikle otel ve beach tasarımı 
diyebilirim. 

2021 yılında iç mimaride nasıl tasarımlar ile 
karşılaşacağız?
Her geçen gün luxury tarza ilgi artıyor. Modern - luxury, 
country - luxury gibi farklı üsluplar ile entegre olarak 
karşımıza çıkıyor. Bir süre daha bunun devam edeceğini ön 
görüyorum. Gerek toplumumuzun dünyayı takip etmesi 
gerek mesleğimizin kat ettiği yol sayesinde kullanıcılar 
artık eskiye nazaran iç mekânlarda daha cesur tasarımlara 
açıklar. Bu sayede renk ve doku kullanımları artmış durumda. 
İlerleyen dönemlerde klişe beyaz yerine renkli veya kumaş 
giydirme yapılmış tavanlar, farklı dokuların harmanlandığı 
banyo tasarımları, klasik duvar çıtaları ve oymalar ile 
kullanılan modern mobilyalar, organik formlu koltuklar, 
duvar yüzeylerinden çıkan heykeller ve tek renk kullanılmış 
mekânlar bizi bekliyor olacak. 



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
Türkiye’nin önde gelen Yapı Merkezi, Enka 
İnşaat gibi kurumsal şirketlerinde ulusal ve 
uluslararası büyük ölçekli mimari projelerde, 
ofis ve şantiyelerde görev aldım. Çalıştığım 

projeler arasında alışveriş merkezleri, ofis, konut ve karma 
işlevli ödüllü projeler yer almaktadır. Bu projelerde ülkemizde 
ve yurt dışındaki başarılı işlere imza atmış büyük mimarlık 
ofisleriyle iş birliği içinde çalıştığımız için önemli deneyimler 
elde ettim. 2015 yılında kendi şirketimi kurarak mimari, iç 
mimari proje ve uygulama hizmetlerine devam ettim. 2018 
yılında altyapı çalışmaları başlayan yeni markamız EW ile 
birlikte yeni nesil bir tasarım platformu oluşturdum. 

Ö

İç mimari ve tasarıma kadın ruhuyla yaklașarak hayata geçirdiği zarif projeleri ve 
mimari çizgileri hakkında bilgi veren EW Interiors firmasının kurucusu 

Derya Tașköprü, tasarladığı mekânlarda sanat eserleri ve heykelleri ön planda 
tutarak kullanıcıların kimliğini yansıtıyor…

DERYA TAsKoPRu 

dekorasyon

Ew Interior’un kuruluş sürecinden ve hayata geçirdiği 
projelerden bahsedebilir misiniz?
EW Interior; farklı düşünen, hayata kadın gözüyle bakan yeni bir 
tasarım markası. Arkasında kadın bir mimarın girişimcilik hikâyesi 
var. Kadın dokunduğu her alana ruh verir düşüncesiyle yola çıktık. 
Kadın dokunuşu evrensel “woman” kelimesinin baş harfiyle kendini 
gösterdi. Ev, Ew’e dönüştü. Ew Interior pratik, ekonomik ve keyifli bir 
şekilde iç mimari hizmet veren aynı zamanda tasarım anlayışımıza 
uygun, projelerimizde tercih ettiğimiz tasarımcılara ya da sanatçılara 
ait kaliteli ve özgün ürünlerin satışının gerçekleştiği e-mağazaya sahip 
olan bir platform. Karakterini, duruşunu evine yansıtmak isteyen 
aynı zamanda ailesini de önceliklendirerek ihtiyaç ve isteklerine 
evinde çözüm arayanlara uzaktan yürüttüğümüz bir sistemle iç 
mimari hizmet veriyoruz. Genelde konut iç mimari projeleri üzerinde 
çalışıyoruz.
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olan bir platform. Karakterini, duruşunu evine yansıtmak isteyen 
aynı zamanda ailesini de önceliklendirerek ihtiyaç ve isteklerine 
evinde çözüm arayanlara uzaktan yürüttüğümüz bir sistemle iç 
mimari hizmet veriyoruz. Genelde konut iç mimari projeleri üzerinde 
çalışıyoruz.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Yapının mimarisiyle uyum içinde olan teknik detayları çözülmüş, 
fonksiyonel ve estetik olarak doyum sağlayan mekânlar tasarlamak 
önceliğimiz. Monokrom renkler, nötr tonlar, taş ve toprak renkleri, 
bejler, fazla süslemelerden arındırılmış temiz, net formlar üzerinde 
çalışmayı seviyoruz. Projelerimizde trend odaklı olmayan, zamansız 
ve doğal malzemelerle mekânın kimliğini ortaya çıkarmayı, 
tasarım dili özgün olan mobilyalar kullanmayı tercih ediyoruz. 
Mekânlarda sanat eserlerinin yer almasını önemsiyoruz. Büyük 
parçalarda beyaz, gri, bej, vizon gibi natürel renklerin açık ya 
da koyu tonlarını altlık olarak kullanarak sanat eserlerini ön 
plana çıkarıp aydınlatma tasarımlar, aksesuarlar ve heykeller ile 
kullanıcıların kimliğini ortaya koyuyoruz. Ürettiğimiz mekânlarda 
ulaşmak istediğimiz sonuç yalın, abartısız bir zarafet ve şıklık.

Projelerinizin yaratım sürecinde nelerden ilham 
alıyorsunuz?
En önemli ilham kaynağımız kullanıcılar. Çünkü mekânlar, 
içinde yaşayanlardan ayrı olarak ele alınamayacak bir olgudur 
ve kullanıcıya göre şekillenmelidir. Bu nedenle tasarımda önce 
içinde yaşayacak insanları iyi tanımak, kullanım senaryolarını 
doğru yorumlamak, iyi bir planlama gerçekleştirmek daha sonra 
tüm detaylara karar vermek gerekiyor. Potansiyelinin en iyi haline 
dönüştürülmüş mekânlar içinde yaşayan tüm bireylerin aidiyet 
duygusunu kuvvetlendirmeli, yaşam kalitesini artırmalı ve 
zamansız olmalıdır.
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dekorasyon

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl 
işliyor?
Sıfırdan ev tasarımı isteyenler ya da mevcut evine yeni bir 
enerji katmak isteyenler için iki farklı hizmet seçeneğimiz var. 
Müşterilerimizle çalışmaya öncelikle müşterinin ihtiyacına göre 
sunmuş olduğumuz hizmetlerden birini seçmesi ile başlıyoruz. 
Onları yakından tanımak için detaylı bir form doldurmalarını 
istiyoruz. Bu form süreçte bizi yönlendiren, dönüp dönüp 
tekrar baktığımız kilit sorular içeriyor. Müşteriden mekânın 
fotoğraflarını ve ölçülerini istiyoruz. Tüm bu verilerle bir ön 
çalışma hazırlayarak online bir toplantı yapıyoruz. Müşterinin 
mekânla ilgili kafasındaki soruları, bizim öngörülerimizle ilgili 
geri bildirimleri alıyoruz. Sonra çalışmalarımız netleşmeye 
başlıyor. Projeleri hazırlayıp ürün seçimlerini yaparak 
müşterimizle paylaşıyoruz. Aslında bu süreçte hep iletişim 
halindeyiz. Alternatifli çözümler ve ürünler sunuyoruz. Tüm 
detaylarda karşılıklı anlaştıktan sonra final çalışmalarını 
hazırlayarak teslim ediyoruz. Hazırladığımız projelerde mekâna 
özel tasarlanan çözümler olduğunda, uygulama anlamında talep 
olursa alanında profesyonel teknik ekiplerimizle destek veriyor ve 
süreci yakından takip ediyoruz.

Markanın ileriye yönelik hedef ve planları neler?
İç mimari hizmet konusunda gelen taleplerin hepsine cevap 
verebilmek, aynı zamanda kaliteli bir hizmet sunmak adına 
kadromuzu daha fazla genişleterek yolumuzun kesiştiği tüm 
evlere dokunabilmeyi hedefliyoruz. Markamızın kimliğine 
uygun, özgün ürün tasarımlarımız ile ilgili proje ve ARGE 
çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde modern, zamansız, 
yalın bir konseptte kendi markamıza ait ürünlerin üretimini 
gerçekleştirerek satışa sunmayı planlıyoruz. 

www.ewinterior.com
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eraclass Luxury’nin bünyesinde bulunan 
ürün çeşitliliğinden ve kalitesinden 
bahsedebilir misiniz?
Paslanmaz dresuar, pirinç tepsi ve saksı modelleri, 
biblolar, soyut objeler, el boyaması küpler, tablolar 
ve birbirinden farklı aranjmanları Türkiye’nin her 

yerine ulaştırıyoruz. Ürün uygunluğu, dayanıklılığı, güvenilirliği, 
tasarımı ve stiline ek olarak hedefimiz satış öncesi ya da sonrası 
hizmetler, görseller, dağıtım ve satış kanalları aracılığıyla 
kalitemizi göstermektir. Müşteri memnuniyeti politikası dâhilinde 
faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. Amacımız müşterilerimizin 
yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş, kaliteli, güvenilir ve 
ekonomik hizmetler sunmaktır. Sürdürülebilirlik anlayışımızı 
iş yapış şeklimize başarıyla yansıttığımızı düşünüyorum. 
Müşterilerden gelen olumlu dönüşler, büyüyen ailemiz ve ürün 
kalitemiz garantimizdir. Müşterilerimize karşı dürüst olmaya, 

güven sağlamaya ve etik değerleri korumaya dayalı iş etiğimiz var. 
Bize geri dönüş sağlayan her müşterimizin görüşünü çok önemli. 
Bunları kaydediyor, izliyor, raporluyor ve sürekli iyileştirme 
taahhüdünde bulunuyoruz. Bu şekilde ilerlersek hizmetlerimizin 
kalitesini artıracağının farkındayız. E-postaları gizlilik ilkesine 
uygun olarak değerlendiriyor, objektif ve adil çözümler sunarak 
gelen öneriler doğrultusunda iş yöntemlerimizi güncelliyoruz

Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız 
neler?
Kendini yenileyen ve tutku uyandıran tüm tasarımcılara merakla 
bakıyorum. Hoşuma gitmese de neden yapılması gerektiğini 
sorguluyorum. Modern yaşamda insanlar zamanlarının 
çoğunu kapalı alanlarda ve işte geçirirler. Dekorasyon sayesinde 
yaşadığımız iç mekânın yaşanabilir bir alan haline geleceğine 
inanıyorum.

P
Ev dekorasyon ürünlerinde modern ve lüks tarzı benimseyen 

Peraclass Luxury’nin kurucusu Ünzile İyinesil, tasarımlarındaki öncelikleri ve 
yeni dönem ürünleri hakkında bilgiler verdi.

Lüks Nüanslar

dekorasyon

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
En önemli önceliğim; iletişim kurduğum müşterilerin güvenini 
kazanmaya, başkalarının bana vermesini istediğim özeni 
göstermeye, bilgilerimi güncel tutmaya, araştırma yapmaya ve 
daha fazlasını öğrenmeye çalışıyorum. Tüm bunlar çalışma şevkim 
ve disiplinimle birleştiğinde çok iyi sonuçlar verdi. Her müşteriyle 
kişisel olarak ilgileniyorum. Tasarımlarda bütüncül bir algılama 
üzerinden gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde düşünerek iki odanın 
uyumunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca daha başarılı dekorasyonlar 
da yaratabilirsiniz. Bu nedenle her odayı ayrı ayrı değerlendirmek 
yerine evi eksiksiz bir ürün olarak görüyorum. Ev dekorasyonunda 
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri doğru ve 
uyumlu renkleri seçmektir. Benim tercihin kesinlikle açık ve 
canlı renkler kullanma şeklindedir. Renk seçiminin evin genel 
atmosferini değiştirmede büyük etkisi vardır. Çalışma odası, mutfak 
ve diğer yerlerde rahatlık sağlamak için daha açık renkli dekoratif 
öğeleri tercih ediyorum. Ev dekorasyonu esas olarak kişinin 
kişiliğine bağlıdır. Dekorasyonun insan psikolojisi üzerindeki etkisi 
göz ardı edilemez ve bu doğrultuda etkili dekorasyon çözümleri 
sağlanmalıdır. Bu nedenle skalamı mümkün mertebe geniş tutmaya 
çalışıyorum. Bana göre antikaları ve zarafetleri hiçbir zaman 
kaybolmadı. Bu nedenle antikaları özellikle evin belirli yerlerine 
yerleştirebilirsiniz. Antikaların her zaman herkesin dikkatini 

çektiğinden emin olun. İster oturma odanızda ister yatak odanızda 
simetri kullanarak evinizin şık ve nezih görünmesini sağlayabiliriz 
diye düşünüyorum. Bazı insanlar sıra dışı olmaktan hoşlanır ve 
bu farklılıklar bazen harika tarzlar yaratmalarını sağlar. Dekor 
olarak geometrik şekillerde tercihlerim arasında. Özellikle ev 
dekorasyonunda kullanılan kareler, daireler ve üçgenler çok ilginç 
süslemeler yaratabilir. Ev dekorasyonunda en önemli unsurlardan 
biri, sıklıkla gözden kaçan küçük detaylar olabilir. Bu nedenle kenar 
dekorasyonunun şekline, modeline ve rengine özellikle dikkat 
ediyorum.

İlerleyen dönemlerde markanızda hangi ürün ve 
modeller ile karşılaşacağız?
İnsan psikolojisi genellikle içinde yaşadıkları çevreden doğrudan 
etkilenir. Ev dekorasyonu zevkinize uymuyorsa, bu insanları 
mutsuz eder. Dekorasyonu seçerken zevkinize uygun, insana huzur 
veren ve insanı depresyona sokmayan öğeleri seçmek gerekir. Bu 
algoritmadan ayrılmadan ürün hattımızı dikey yönlü genişletme 
hedefimiz var. Her insanın zevki farklıdır bu neden belirlediğimiz 
ilk hedefte tüm farklı görüşlere hitap etmek istiyoruz. Bu ürünün 
rengi, şekli ve büyüklüğü şeklinde değişecektir. İkinci hedef ise 
yatay yönlü genişleme. Ürünlerimiz şuan mobilya, aksesuar ve 
objeler ağırlıklı ama ilerleyen dönemde halı, perde ve mutfak dizaynı 
kısacası bir evin A’dan Z’ye her şeyi ile ilgilenip tasarlamak.  
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yerine evi eksiksiz bir ürün olarak görüyorum. Ev dekorasyonunda 
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri doğru ve 
uyumlu renkleri seçmektir. Benim tercihin kesinlikle açık ve 
canlı renkler kullanma şeklindedir. Renk seçiminin evin genel 
atmosferini değiştirmede büyük etkisi vardır. Çalışma odası, mutfak 
ve diğer yerlerde rahatlık sağlamak için daha açık renkli dekoratif 
öğeleri tercih ediyorum. Ev dekorasyonu esas olarak kişinin 
kişiliğine bağlıdır. Dekorasyonun insan psikolojisi üzerindeki etkisi 
göz ardı edilemez ve bu doğrultuda etkili dekorasyon çözümleri 
sağlanmalıdır. Bu nedenle skalamı mümkün mertebe geniş tutmaya 
çalışıyorum. Bana göre antikaları ve zarafetleri hiçbir zaman 
kaybolmadı. Bu nedenle antikaları özellikle evin belirli yerlerine 
yerleştirebilirsiniz. Antikaların her zaman herkesin dikkatini 

çektiğinden emin olun. İster oturma odanızda ister yatak odanızda 
simetri kullanarak evinizin şık ve nezih görünmesini sağlayabiliriz 
diye düşünüyorum. Bazı insanlar sıra dışı olmaktan hoşlanır ve 
bu farklılıklar bazen harika tarzlar yaratmalarını sağlar. Dekor 
olarak geometrik şekillerde tercihlerim arasında. Özellikle ev 
dekorasyonunda kullanılan kareler, daireler ve üçgenler çok ilginç 
süslemeler yaratabilir. Ev dekorasyonunda en önemli unsurlardan 
biri, sıklıkla gözden kaçan küçük detaylar olabilir. Bu nedenle kenar 
dekorasyonunun şekline, modeline ve rengine özellikle dikkat 
ediyorum.

İlerleyen dönemlerde markanızda hangi ürün ve 
modeller ile karşılaşacağız?
İnsan psikolojisi genellikle içinde yaşadıkları çevreden doğrudan 
etkilenir. Ev dekorasyonu zevkinize uymuyorsa, bu insanları 
mutsuz eder. Dekorasyonu seçerken zevkinize uygun, insana huzur 
veren ve insanı depresyona sokmayan öğeleri seçmek gerekir. Bu 
algoritmadan ayrılmadan ürün hattımızı dikey yönlü genişletme 
hedefimiz var. Her insanın zevki farklıdır bu neden belirlediğimiz 
ilk hedefte tüm farklı görüşlere hitap etmek istiyoruz. Bu ürünün 
rengi, şekli ve büyüklüğü şeklinde değişecektir. İkinci hedef ise 
yatay yönlü genişleme. Ürünlerimiz şuan mobilya, aksesuar ve 
objeler ağırlıklı ama ilerleyen dönemde halı, perde ve mutfak dizaynı 
kısacası bir evin A’dan Z’ye her şeyi ile ilgilenip tasarlamak.  



&B Interior Architecture’ı bugünlere 
getiren hikâyesinden ve sunduğu 
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
Yaptığım yüzlerce mekânda her seferinde yenilikçi 
tasarımlar gerçekleştirerek on dört yıldır bu çizgide 
ilerledim. B&B Interior Architecture’ın sunduğu 
hizmetlerde en önemlisi, mekân içinde yaşamını 

sürdürecek kişinin hayallerini gerçeğe dönüştürürken profesyonel 
bir bakış açısıyla yaklaşıp kendisini özel hissedeceği özgün 
mekânlar oluşturmak.

Selda Tarhan Design’ın bugüne kadar 
gerçekleştirdiği projeleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
Ev, otel, ofis, kafe ve restoran gibi birçok alanda proje uygulamalar 
ile kişiye ve mekâna özel mobilya üretimi yapmaktadır.

Projelerinizde mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?
B&B Interior Architecture olarak tasarımlarımda minimalist, 
modern lüx, geleneksel ve bazen bohem bir çizgide ilerliyorum. 
Çünkü her mekânın farklı bir ruhu olduğuna inanıyorum.

B

Profesyonel bakıș açısıyla özgün ve yenilikçi mekânlar tasarlayan B&B Interior 
Architecture’ın kurucusu Betül Bilgin ve Selda Tarhan Design’ın kurucusu 

Selda Tarhan birlikte hayata geçirdikleri projeleri ve mimari çizgileri 
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Özgün ve Yaratıcı Tasarımlar

SELDA TARHAN, BETÜL BİLGİN

dekorasyon
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Projelerinizi müşterilerinizin ihtiyaçları ve 
taleplerine göre şekillendiriyorsunuz. Bu 
etkileşimli süreç nasıl işliyor?
Selda Tarhan Design olarak öncelikle müşterinin hayalindekini 
üç boyutlu çizimlerle netleştirip uygulamada da yüzde yüz 
oranında gerçekleştiriyoruz. Müşteri memnuniyeti de en 
büyük önceliğimiz.

B&B Interior Architecture’ın gelecek vizyonu 
nedir?
Dijitalleşen dünyada projelerimizin sunumunu VR gözlüklerle 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda sanat eseri 
hassasiyetiyle kişiye özel eşsiz ve orijinal tasarımlar yapmayı 
planlıyoruz.

Beraber hayata geçirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
B&B Interior Architecture ve Selda Tarhan Design beraber 
iyi bir sinerji oluşturdu. Tasarım ve uygulama aşamasında 
müthiş bir uyum içerisinde ilerliyoruz. Şu anda devam etmekte 
olan iki projemiz var. Kalamış projemiz teslim aşamasında, 
Söğüt projemizin ise çizimleri tamamlandı. Şimdi uygulama 
aşamasına geçiyoruz.  
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tudio 86 Interiors’ın kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
Studio 86 Interiors 2013 yılında Betül Yücel Çöloğlu ve 
Furkan Çöloğlu tarafından kuruldu. İkimiz de Bilkent 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 
mezunuyuz. Yurt dışı master eğitimi ve özel sektörde 
edindiğimiz tecrübenin ardından tasarımlarımızı 

müşterilerimizle buluşturmak için Studio 86 Interiors şirketini 
kurmaya karar verdik.

Studio 86 Interiors’ın sunduğu hizmetlerden ve 
gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir misiniz?

S
Studio 86 Interiors firmasının kurucuları Betül Yücel Çöloğlu ve Furkan Çöloğlu 

iç mimaride önem verdikleri detaylar ve üzerinde çalıștıkları projeler 
hakkında merak edilenleri anlatıyor.

Yeni Nesil Tasarım

dekorasyon

Studio86 müşteriden gelen talepler doğrultusunda bir projeyi fikir 
aşamasından projelendirme ve uygulama aşamasına kadar kendi 
bünyesinde çözen bir iç mimari ofisidir. Bu süreçte önem verdiğimiz 
noktalardan biri kullanıcı ile doğru çözüm ortaklarını bir araya 
getirerek estetik ve fonksiyonel mekânlar tasarlamak.

Projelerinizde en çok önem verdiğiniz detaylar neler 
oluyor?
Malzeme kalitesi, renk seçimleri, estetik ve fonksiyonel mobilya 
detay çözümleri önem verdiğimiz konular arasında. Doğru 
malzemeyi iyi bir işçilikle bir araya getirmek en önemli 
prensibimiz. Bunun yanı sıra mekânın yaşayacak kişiyi yansıtması, 
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yaşadığı veya çalıştığı yere her girdiğinde ona ayrı 
bir mutluluk getirmesi en önemli nokta bizim için. 

Projelerinizi tasarlarken estetik yaşam 
alanları mı yoksa fonksiyonel yapılar mı 
yapmayı ön planda tutuyorsunuz?
Tasarladığımız mekânlarda estetik ve 
fonksiyonelliği ayrılmaz bir bütün olarak 
görüyoruz. Fonksiyonellikten uzak sadece estetik 
kaygıyla tasarlanan mekânların uzun vadede 
kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayamayacağını 
düşünüyoruz. Öte yandan sadece fonksiyonelliğin 
ön planda olduğu estetik detayların düşünülmediği 
mekânların da kullanıcıya keyif ve mutluluk 
vermesi mümkün olmayacaktır.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok 
nelere dikkat ediyorsunuz?
Proje tasarım sürecinde proje sahibinin karakterini, 
yaşam tarzını, istek ve ihtiyaçlarını öğrenmek ve 
iyi bir iş birliği yapmak öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şu an Next Level, Via Twins, YDA Center ve 
1071 Plaza’da ofis projeleri, Sincan OSB’de 
fabrika yönetim binası, Bilkent ve Gölbaşı’nda 
villa projeleri ve Vega Cadde’de restoran projesi 
yürüttüğümüz projeler arasında yer alıyor. 
Hedeflerimizin arasında farklı coğrafyalarda, 
farklı kültür ve tasarım ögelerini hayata 
geçirebileceğimiz nitelikli projeler tasarlamak 
önemli yer tutmaktadır ve bu doğrultuda 
çalışmalarımız sürmektedir. 



Türkiye’nin 
İlk Sanat 
Pazaryeri
Sanatın her alanından farklı 
sesleri ve ifade biçimlerini 
sergilemek üzere herkes 
için ulaşılabilir sanat ortamı 
sunan Art.Ist Sauna projesi, 
Sanat Pazaryeri temasıyla 
açıldı.
UNIQ Expo Kurucusu Alper Eyüboğlu, TTLC 
Sanat Danışmanlığı Kurucusu Dr. Gizem 
Pamukçu Tatlıcı ve McArt.ist Art Incubation 
Center Kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ortaklığı 
ile hayata geçirilen ve farklı disiplinlerden 
sanat yapıtlarını bir araya getiren Art.Ist Sauna, 
çok sayıda davetlinin katıldığı şık bir davetle 
kapılarını açtı.   

davet

ALPER EYÜPOĞLU, GİZEM TATLICI, CEM BÜLENT ÜNAL
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Standart desenlerin dıșına çıkarak birbirinden farklı șık ve zarif sunum aksesuarları 
ile masalara apayrı bir hava katan Elif İpek Hometex’in kurucusu Elif İpek ile 

tasarımlarındaki tarzı, öncelikleri, ürün yelpazesi ve sofra sunumlarında dikkat 
edilmesi gerekenler hakkında keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Küçük Dokunuşlar 
Şık Sunumlar

dekorasyon
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lif İpek Hometex’in kuruluş hikayesini 
öğrenebilir miyiz?
Aslına bakarsanız tekstil geçmişim çok eskilere 
dayanıyor. Ailem, arkadaşlarım kısacası yakın çevrem 
hep tekstille uğraşırlardı. Ailemden gelen bir ticari 
geçmiş de olduğu için herhalde genetik aktarımlarla 
bilinçaltım beni bu işe yönlendirdi. İşimi severek, 

tutkuyla yapıyorum. Elif İpek Hometex’i kısa sürede buralara getiren 
en önemli şey bu olsa gerek. 2011 yılında ilk home office olarak işe 
başladım ve “Evim Kokoş” ile ince ruhlu kadınlara hitap edecek 
ürünler tasarladım. İlk etapta sosyal medya üzerinden satışlarım 
başlamıştı. Sonraki yıllarda İstanbul’un tatlı semtlerinin birinde 
çalışma arkadaşlarımla birlikte atölyemi kurdum. Sevdiklerimizi bir 
araya getiren sofralara zarafet ve şıklığı getirmek öncelikli amacımız 
oldu. 

Koleksiyonlarınızın hikâyesinden bahsedebilir misiniz? 
Koleksiyonlarımızı hazırlarken bizimle işbirliği içerisinde olan sofra 
grubu üretici firmalarının o yılki ürünleriyle uyumlu koleksiyonlar 
oluşturuyoruz. Bunun dışında bireysel müşterilerimizin istekleri 
bizler için önemli olduğundan tasarımlarımızda esneklik bırakmak 
istedik ve kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz. Elif İpek Hometex 
olarak kendi tasarım ürünlerimiz de bulunmaktadır. Bu tasarım 
ürünlerini oluştururken trend ürünlerini göz önünde bulundurarak 
oluşturuyorum.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Sofra grubunda Amerikan servisi, masa örtüsü, peçete ve kokteyl 
peçete dışında havlu ve nevresim takımı da yapıyoruz.

Tasarımlarınızda önceliğiniz neler? Tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Üretim sırasında kullanmış olduğum malzemenin müşteriye 
sunduğu kalite bizim için çok önemli. Kullanmış olduğumuz kumaş 
ve işçiliğin özenli, kaliteli olması da çok önemli.

Şık sofra sunumları nasıl hazırlanır? Nelere dikkat 
edilmelidir?
Sofra dediğin sadeliğiyle şıklığını konuşturmalı. O yüzden abartıdan 
uzak ve ufak dokunuşlarla hazırlanmalı. Kullanacağınız porselen 
takımı masa örtüsü, peçete ve Amerikan servisiyle uyumlu olmalı. 
Bazı sunumlarda tabaklara uygun olmayan Amerikan servisleri 
kullanılmaktadır. Bu tarz sofralar o güzelim tabakları ortaya 
koymayıp güzelliğini kaybettirecektir. Kuracağınız sofranın ruhu 
olmalı. Romantik sofrada aşkı, ailecek oturulacak sofrada sevgiyi, 
arkadaşlarla oturulacak sofrada ise samimiyeti hissetmek o sofranın 
ruhunu doğru yansıttığınızı gösterir. Bu ruhu ortaya çıkaran birçok 
etken vardır. Bu etkenlerden biri de muhakkak ki sofra uyumunda 
saklıdır. 

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen 
ve modeller ile karşılaşacağız?
Önümüzdeki dönem ilkbahara özel çalışmalarımızı hayata 
geçireceğiz. İç açıcı ve baharı içimizde hissettiren imgeler 
desenlerimizde olacaktır.  

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Ürünlerimi doğa dostu, sürdürülebilir özel kumaşlar ve benzersiz 
tasarımlarla oluşturup her evin ruhuna hitap etmek istiyorum. 
Müşterilerimin olumlu geri dönüşleri beni ve ekibimi bu konuda 
oldukça besliyor.  

E



irmanızın kurumsal kimliği ve vizyonu 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
CAD Mimarlık olarak benimsediğimiz kurumsal 
hedefimiz insanların kendilerini mutlu 
ve konforlu hissettiği mekânlar yaratmak. 
Vizyonumuz ise sektör de güvenilir ve özgün 

tasarımlarla bilinen, insana, doğaya ve hayvanlara duyarlı, 
gülümseme ile hatırlanan projelere imza atmak.

Sektörde sizi farklı kılan özellikleriniz neler?
İlk olarak müşterilerimizin isteklerini iyi analiz ederek 3 
boyutlu düşünebilmek diyebilirim. Çünkü her proje, proje 

F

Konseptin, mekânın karakterini ve hikâyesini yansıttığını dile getiren 
CAD Mimarlık’ın kurucusu Cansu Alper, özgün tasarım anlayıșı ile gerçekleștirdiği 

projelerindeki öncelikleri ve firmasını sektörde farklı kılan özellikleri hakkında 
sorduğumuz soruları yanıtlıyor...

Hikâyesi Olan Mekânlar

dekorasyon

sahibinin zevkini, ruhunu, kısaca kişiliğini yansıtır. Bunları doğru 
analiz etmek ve anlamak projenin ilk ve en önemli aşamasıdır. 
Aynı zamanda planlı ve disiplinli çalışma prensibine sahip 
olduğum için proje sahipleri projelendirme ve şantiye süreçlerin 
de güven duygusunu hissederler. Bunun da beni tercih edilen ve 
piyasada farklılaşmamı sağlayan bir iç mimar haline getirdiğini 
düşünmekteyim.

Mimari projelerinizde nelere odaklanıyorsunuz? 
Öncelikleriniz nelerdir?
Tasarlanacak iç mekânda konsept ve boyutsal algı ilk odak 
noktalarımdandır. Kısaca detaylandırmak gerekirse konsept, mekânın 

CANSU ALPER

karakterini ve anlatılmak istenen hikâyeyi yansıtır. Boyutsal algı 
ise mekânda bulunan kişilerin hissetmesini istediğimiz duyguların 
algılanmasına neden olur.

İç mimari projelendirme hangi aşamalardan oluşur?
Öncelikle proje sahipleri ile görüşerek mekân konsepti belirlenir. Bu 
yapılan genel görüşmenin ardından mekân keşifi yapılarak gerekli 
ölçüler alınır ve bu ölçüler 2 boyutlu çizim ortamında projelendirilir. 
İhtiyaçlara yönelik gerekli olan mekân senaryolandırma çalışmaları 
yapılarak tefriş ve detay planları çizilir. Bu aşamada tercih duyulursa 
tekrar proje sahipleriyle görüşülür ve gerekli onaylar alınarak 3D 
görselleştirme aşamasına ulaşmış oluruz. Bu aşamada müşterilerimize 
konsepti oluşturan malzeme, renk, mobilya ve oransal ilişkiler gibi 
detayları çeşitli alternatif seçenkleri ile 3D görsel olarak sunarız. 
Alternatifler içinden yapılan seçimler ve tercihler doğrultusunda 
revizasyonlar yapılarak projeyi nihai aşamasına getirmiş oluruz.

Her tasarımınız kendine özgü. Ancak bütün 
projelerinizin ortak bir noktası olduğunu söyleyebilir 
miyiz?
Evet, söyleyebiliriz. Çünkü her projemde ortak nokta olarak 
belirlediğim unsurlar var. Bunlar; kalite ve estetik. Bu unsurlara 
sabit kalarak her projeme bir projeden fazlası olarak yaklaşırım. 
Her tasarım için gereken konularda çeşitli araştırmalar yapıp farklı 
detaylar ve dokunuşlar yakalamaya çalışırım. Bu yaklaşımın da 
tasarımlara özgünlük kattığını düşünmekteyim.

Bugüne kadar yaptığınız en heyecan verici projeniz 
hangisiydi?
Mesleğime olan sevgim içimde hiç eksilmediği hatta günden güne 
katlanarak arttığı için başladığım her projede ilk gün hissettiğim 
heyecanı yaşamaya devam ediyorum. Bu yüzden benim için 
başladığım her proje sonlandırdığım ana kadar en heyecan verici 
projem diyebilirim.  
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Kendilerine has tasarım üslubu ile cesur ve farklı projelere 
imza atan Mai Design Studio’nun kurucuları İç Mimar 

Zeynep Özkaynak ile İç Mimar Elvan Alkaya bugüne kadar 
gerçekleștirdikleri projeleri, tasarım süreçleri ve mimari 
yaklașımları hakkında sorduğumuz soruları yanıtlıyor...

Zamansız ve Cesur Projeler

dekorasyon

ZEYNEP ÖZKAYNAK, ELVAN ALKAYA
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ai Design Studio’nun sunduğu 
hizmetlerden ve bugüne kadar 
gerçekleştirdiği projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Konut, ofis, restoran, klinik ve butik 
otel gibi mekânların projelendirme 
ve uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. 

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok farklı 
şehirde projeler tamamladık. Ağırlıklı olarak konut ve 
ofis projeleri yürütmekteyiz. 

Mai Design Studio’da tasarım süreci nasıl 
gerçekleşiyor? Konsepti nasıl ve neye göre 
belirliyorsunuz?
Tasarıma başlamadan önce tasarlayacağımız mekânı 
kullanacak kişileri tanımaya çalışıyoruz. İnsan odaklı 
bir tasarım stüdyosuyuz. Tasarladığımız mekânların, 
kullanıcısını yansıtması ana hedefimiz. Bununla 
birlikte dünyada iç mimari alanda yaşanan gelişmeleri 
takip ediyor ve tasarladığımız alanlarda bunlara yer 
vermeye özen gösteriyoruz. 

M



Konsepti belirlerken mekânın kullanıcısı ve kullanım 
amacı ön plana çıkıyor. İnsanların içinde kendilerini daha 
rahat hissedeceği zamansız tasarımlar oluşturuyoruz.

Tasarımlarınızda nasıl bir bakış açısına 
sahipsiniz? Projelerinizde önem verdiğiniz 
kriterler neler?
Her yeni işimize yeni bir heyecan ve şevk ile başlıyoruz. 
Kendimize has tasarım üslubumuzdan da ödün 
vermeden her projemizi kullanıcımıza özel tasarlıyoruz. 
Dolayısı ile farklı stillerdeki beklenti ve beğenileri kendi 
mimari potamızda eritip müşterilerimize öyle sunuyoruz. 
Tasarımlarımızda yeni malzemeler kullanmayı çok 
seviyoruz. Bunun yanında yeri geldiğinde eskiye dönmek 
de hoşumuza gidiyor. Sözgelimi, kimi müşterilerimizin 
ayrılmak istemediği bazı parçalar olabiliyor. Bunları 
dönüştürüp tasarımımızın bir parçası haline getirmek 
son derece keyifli olabiliyor. Tasarımlarımızda renk 
kullanımı önemli bir yer tutuyor. Yeri geldiğinde canlı, 
yeri geldiğinde de koyu tonları gerek duvar ve zeminde 
gerekse seçtiğimiz tekstillerde cesurca kullanmaktan 
çekinmiyoruz. Aydınlatma elemanları hem işlevsellikleri 
hem de formları ile tasarımlarımızın en can alıcı 
noktalarında yerlerini alıyor. 

dekorasyon

Aydınlatma elemanları hem ișlevsellikleri 
hem de formları ile tasarımlarımızın en 

can alıcı noktalarında yerlerini alıyor. 
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İlerleyen dönemlerdeki hedeflerinizden ve 
gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Halihazırda dört proje birden yürütüyoruz. Pandemi döneminde 
insanlar kullandıkları mekânları yenilemeyi ya da değiştirmeyi 
istemeye başladılar. Hepimizi etkileyen bu süreç yaşam biçimlerimizi 
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insanların içinde kendilerini daha mutlu hissedeceği ve yeni normale 
daha rahat alışabilecekleri yaşam alanları oluşturacağız. Çocuklar 
belki de bu süreçten en çok etkilenenler. Aynı zamanda birer anne 
olarak çocukların ihtiyaçlarını çok iyi anlıyoruz. Markamızın altında 
çocuklar için bir koleksiyon oluşturmayı hedefliyoruz.  

Konsepti belirlerken mekânın kullanıcısı ve kullanım 
amacı ön plana çıkıyor. İnsanların içinde kendilerini daha 
rahat hissedeceği zamansız tasarımlar oluşturuyoruz.

Tasarımlarınızda nasıl bir bakış açısına 
sahipsiniz? Projelerinizde önem verdiğiniz 
kriterler neler?
Her yeni işimize yeni bir heyecan ve şevk ile başlıyoruz. 
Kendimize has tasarım üslubumuzdan da ödün 
vermeden her projemizi kullanıcımıza özel tasarlıyoruz. 
Dolayısı ile farklı stillerdeki beklenti ve beğenileri kendi 
mimari potamızda eritip müşterilerimize öyle sunuyoruz. 
Tasarımlarımızda yeni malzemeler kullanmayı çok 
seviyoruz. Bunun yanında yeri geldiğinde eskiye dönmek 
de hoşumuza gidiyor. Sözgelimi, kimi müşterilerimizin 
ayrılmak istemediği bazı parçalar olabiliyor. Bunları 
dönüştürüp tasarımımızın bir parçası haline getirmek 
son derece keyifli olabiliyor. Tasarımlarımızda renk 
kullanımı önemli bir yer tutuyor. Yeri geldiğinde canlı, 
yeri geldiğinde de koyu tonları gerek duvar ve zeminde 
gerekse seçtiğimiz tekstillerde cesurca kullanmaktan 
çekinmiyoruz. Aydınlatma elemanları hem işlevsellikleri 
hem de formları ile tasarımlarımızın en can alıcı 
noktalarında yerlerini alıyor. 

dekorasyon

Aydınlatma elemanları hem ișlevsellikleri 
hem de formları ile tasarımlarımızın en 

can alıcı noktalarında yerlerini alıyor. 
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New Line Architects’in kurucusu Gökhan Kulöz en güncel 
teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği yenilikçi projeleri ve 
tasarım așamaları hakkında merak edilenleri anlatıyor…

Kalitenin Özgün Yorumu

dekorasyon

www.newlinearchitects.com

ew Line Architects’in kuruluşu ile misyon ve 
vizyonundan bahsedebilir misiniz?
2009 yılında kuruldu ve tasarım disiplinlerinin her alanında yapılan 
çalışmalarla ödüller alan bir tasarım stüdyosudur. Projelerimizde 
tasarımı farklı ölçeklerde bütünsel olarak algılayıp ilk aşamadan 
yaşamın başladığı ana kadar olan tüm süreçleri başarıyla götürmeyi 
hedefliyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler neler?
Demir Country Projesi, Demir Life Projesi, Yalova Ticaret Odası Binası, Yalova Hilton 
Otel Projesi, Divan Residence 41-05 Projelerimizin mimari ve iç mimari tasarım 
uygulamalarını gerçekleştirdik.

Projelerinizin tasarım süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?
Projelerimizin tasarım süreçlerinde ekibimizle birlikte senaryolar yazıyoruz ve 
bunlar üzerine tartışıyoruz. En iyi senaryoyu aralarından seçip birlikte geliştiriyoruz.
 
Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?
Müşteriyi en iyi şekilde anlamak ve onu tasarım konusunda doğru yönlendirmek en 
iyi sonuçları getirmektedir. 

İleriye yönelik hedefleriniz ve gerçekleştirmeyi planladığınız 
projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
İsmimiz gibi alışılagelmedik yeni ve farklı şeyler deneyimleyip tasarlamak istiyoruz. 
Bunun yanı sıra Dünya çapında farklı tasarımlara imza atan bir firma haline gelmek 
istiyoruz. 
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Guss Design İç Mimarlık’ın kurucusu Yüksek İç Mimar Cengiz Durmuș, 
dekoratif aynalar ile parlak siyah lake kullanarak modern ve șık 

bir hava yarattığı dairenin detaylarını paylașıyor...

Görkemli Şıklık

dekorasyon

CENGİZ DURMUȘ
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v sahipleri olan sanayi alanında faaliyet gösteren 
beyefendi ve mesleğine ara vermiş öğretmen 
hanımefendinin mevki olarak bu mahallede yaşama 
istekleri geçmişlerine kadar dayanıyor. Geçmişteki 
evlerinin de bu mahallede yer alması nedeniyle çevre 
olarak vazgeçilmezleri diyebiliriz. Guss Design İç 

Mimarlık’n tasarlamış olduğu bu evde yaşam 2020’nin Temmuz 
ayında başladı. Üç kişiden oluşan ve keyifli hobilere sahip olan 
bu ailenin on beş yaşlarında delikanlı bir de oğulları bulunuyor. 
Konya’nın gözde projelerinden biri olan Tago Mimarlık tarafından 
tasarlanmış 50.000 m2 üzerinde yer alan lüks sitenin 2012 
yılında lansmanı yapıldı ve proje 2015 yılında teslim edildi. 
Cephesi ile dikkat çeken site pek çok farklı planın bulunduğu 382 
daireden oluşuyor. 5+1 plan düzenlerinden en iyisi olarak tabir 
edebileceğimiz bu evin modern dış görüntüsü ile bütün bir tasarım 
meydana getirmek için Guss Design İç Mimarlık ofisi olarak 2019 
Kasım ayında çalışmalara başladık. Üç kişilik bir aile için fazlasıyla 
oda olmasından dolayı farklı tasarım ve düzenlemeler ile ruhu 
kaybetmeden sıcak bir ev ortamı sağlamayı amaçladık. Projenin 
tasarım sürecine, ailemizin ilgi alanları ve kişisel yaşam alanlarının 
yön verdiğini söyleyebiliriz. Pandemi sürecinde başladığımız bu 
projede dönemin getirdiği zorluklar ve sosyalleşme imkânlarının 
kısıtlanması sebebi ile her aile bireyi için daha konforlu ve sosyal 
olanaklara sahip alanlar ortaya çıkarılması bu proje için en önemli 
unsurlardandı. 

E



Dairenin hemen girişinde kullanılan aynalar ile mekânda 
şeffaflık ve genişlik hissi uyandırmayı amaçladık. Bunun 
yanı sıra kare bir forma sahip salonu, üç bölümde işleyerek 
kullanıcılara farklı fonksiyonları rahatlıkla kullanma fırsatı 
sunduğumuzu söyleyebiliriz. Yemek, oturma ve şömine alanı 
olarak bölümlendirdiğimiz alanlar günümüz lüks anlayışı 
ile sadelik paralelinde tasarlandı. Site içerisinde 38.000m’lik 
yeşil alana kuş bakışı bakan bir balkona çıkan mutfağın ilk 
tasarımında standart bir mutfak tezgah alanı yer alıyordu. 
Hanımefendinin günlük vaktinin bir çoğunu geçireceğini 
düşündüğümüz bu alanda şık ve fonksiyonel bir çalışma alanı 
sunmak için ada mutfak tasarlanırken misafirlerinin konforu 
için de rahat oturumlu bir köşe planlandı. Duvar ve tavan 
dekorlarında yapılan değişikliklerle evin genelinde hakim 
olan sadelik ve şık görünüm bu bölüme de taşındı. Mekan 
cephesi nedeni ile güneşi kucaklayan mutfak camları ferahlığı 
kısıtlamamak için kalın tekstil perdelerden ziyade ferah ve ışık 
geçirgenliği yüksek perdeler tercih edildi. 

Mutfak ile aynı balkona açılan yaşam odası kullanıcılarına 
gerekli olan her şeyi içerisinde bulundurması için tasarlanırken 
televizyon ünitesi arkasında kullanılan mermerin soğuk etkisini 
yumuşatmak amacıyla mekânda ahşap detaylara ve mermer 
içine yerleştirilmiş elektrikli şömineye yer verildi. Böylece 
mekânda istenilen sıcaklık sağlandı. Bununla beraber tavan 
planları tamamen değiştirilerek kullanılan dekoratif aynalarla 
geniş şeffaf bir görüntü ortaya çıkarıldı. 

dekorasyon

Gelelim bu dairenin bizim için en özel mekânı olan genç odasına. 
Evin delikanlısının sosyal yetenekleri ve zevkleri doğrultusunda 
“Harry Potter” temalı ikili bir alan meydana getirdik. Bu oda gizli 
bir kapı ile ikiye ayrılmış ayrı işlevlere sahip tek bir alan aslında. 
Odaya girdiğinizde sizi önce bir uyku alanı, hemen ilerisinde de bir 
çalışma alanı karşılıyor. Odanın içinde yer alan duvara gizlediğimiz 
kapıdan geçtiğinizde ise Harry Potter temalı bir dinlenme, hobi 
alanı görüyorsunuz. Harry Potter filmlerinde yer alan duvara 
gizli perondan esinlenerek gizlediğimiz bu kapı, kullanılmadığı 
zamanlarda bulunduğu duvarın bir parçası oluyor. Piano ve lego gibi 
ilgi alanlarına sahip delikanlı için bu keyifli oda içerisinde hobileriyle 
ilgilenebileceği harika alanlar ortaya çıkardık. Oyun alanın 
duvarlarında İtalyan sıvaya yer verirken, televizyon arkasına yetenekli 
bir ressam aracılığıyla “Hogwarts” görselinin işlenmesi ile temanın 
tamamlanmasında önemli bir etki oluşturuldu.

Evin bir diğer kısmı olan ebeveyn odasında ise küçük sayılabilecek 
bir giyinme odası mevcuttu. Projemiz dahilinde ev sahiplerinin 
isteği doğrultusunda işlevlendirilmeyen boş odalardan biri evin 
hanımefendisi için giyinme odası olarak planlandı. Yine ebeveyn 
odası içerisinde yer alan ebeveyn banyosu iptal edilerek odanın 
hemen yanında bulunan ana banyoya dahil edildi. Ana banyo 
içerisinde kazanılan bu alan daire içerisindeki eksiklerden biri olarak 
düşünülen hamam konsepti için kullanıldı. 

Daire genelinde zeminde açık renk tonları tercih edilerek ferahlık 
sağlanması amaçlanan mekânın mobilyalarında ise parlak siyah lake 
kullanılarak kontrast sağlandı. Bu sayede mekanda modern ve şık bir 
hava yakalandı. Tezgahlarda kullanılan uyumlu siyah granitler ise 
ev için planlanan lüks ve şık görünümü tamamlayan bir görsel elde 
edilmesini sağladı. 
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asa Di Denim by Sinem Akay markasının 
kuruluş hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
Casa Di Denim by Sinem Akay markası 2017 yılında 
Sinem Akay tarafından kurulmuştur. Eğitimini 
Floransa, Polimoda’da tamamladıktan sonra Calvin 
Klein’da staj yapan Sinem Akay,  uzun bir süre kendi 
aile şirketi olan Erak Giyim Sanayii’de çalıştı. Denim 

ile yıllarca iç içe olan, jean kokusuyla doğup büyüyen Sinem 
Akay, gittiği yurt dışı denim fuarlarıyla da kendisini geliştirip 
artık hayata denim dokunuşlarıyla renk katmaya karar vermişti. 
Bunların ışığında Casa Di Denim by Sinem Akay markası doğdu. 

Sizlere Sinem Akay’ın markayı nasıl kurmaya karar verdiğini onun 
cümleleriyle aktarmak isteriz.

“Açıkçası bu fikir, yakın bir arkadaşımın hazırda var olan 
e-ticaret sitesine benden özel ürün istemesiyle başladı. Hızlı bir 
beyin fırtınası ile tekneden tekneye misafirliğe gidenlerin hediye 
konusunda zorlandığını düşününce bu ihtiyacı gidermek için 
aileden gelen denim işini tekne sofralarına, hediyelik eşyalara, 
aksesuarlara dokundurmayı tercih ettim. Çıkan ürünlere gelen 
talep ve olumlu geri bildirimler sonrasında “Casa Di Denim by 
Sinem Akay” ortaya çıktı.”

C
Sinem Akay’ın denim kumașı, ev dekorasyon ürünleri ve sofra tekstilinde 

kullanarak alıcılarla bulușturduğu Casa Di Denim by Sinem Akay markasının 
kuruluș hikâyesi, ürün çeșitliliği ve gelecek dönem hedefl eri hakkında merak 

edilen her șeyi markanın İletișim Direktörü Umay Șekerci anlattı.

Tasarımlara Denim 
Dokunuşu

dekorasyon

Denim kumaşlardan harika tasarımlar yapıyorsunuz. Tasarımları 
nasıl oluşturduğunuzdan ve ürün yelpazenizde neler olduğundan 
bahsedebilir misiniz?
Kendi içimizde bir tasarım ekibimiz mevcut. Ürünlerin tasarımında şıklık ve estetiğin 
yanı sıra rahat kullanım öncelikli hedefimiz. Her yaş grubuna hitap ederek unisex 
ve zamansız tasarımlar yaratmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin çoğunda ise recyle 
kumaşları kullanmaya özen gösteriyoruz. Çanta, şal gibi kişisel aksesuarların yanı 
sıra pet ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, ağırlıklı olarak da sofra ve mutfak tekstili 
alanında tasarımlar yapmaktayız.

Bugüne kadar ürettiğiniz tasarımlar hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Ürünlerimizin önceliği kullanışlı olmasının yanı sıra denim dokunuşlarını ön plana 
çıkartmak. Birbirinden farklı baskı ve nakışlarla denimden amerikan servislerimiz, çok 
amaçlı sepetlerimiz, yastıklarımız, önlüklerimiz, şaraplıklarımız, bardak altlıklarımız 
ve diğer ürünlerimizle kullanan kişilerin keyif almasını amaçlarken bir yandan da 
göze hitap edip, farklılık katmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar uzmanlık alanımız olan 
denim kumaşlar ile iç ve dış mekân kullanımına uygun ürünlerimiz mevcut. Zaman 
zaman uzmanlık alanımızın dışına çıkarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda 
denim dışı kumaşları, koleksiyonlarımıza Datça Badem Çiçeği Festivali’ne özel badem 
ağacı çiçeklerinin zarifliğini keten ve yine denim kumaşla buluşturarak dahil ettik.

Tasarımlarınızı satın almak isteyenler nereden Casa Di Denim by 
Sinem Akay markasına nereden ulaşabilirler?
Markamızın ürünlerini satın almak isteyenler www.casadidenim.com adresi 
üzerinden alışverişlerini yapabilirler. Aynı zamanda şehir içi ve şehir dışı tasarım 
mağazalarında yer almaktayız. Yine bize ulaşmak isteyenlerin özel sorularını 
Instagram sayfamız “casadidenim” aracılığıyla da yanıtlıyoruz.

Yeni sezonda hangi ürünleriniz ön planda olacak?
Her yeni yılda,  o seneye özel yaşamlarımızı temsil eden koleksiyonlar ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin bu sene, Badem Çiçeği, Koi Fish ve Chakana 
koleksiyonumuz ön plandaydı. En önemlisi ise hazırladığımız koleksiyonların 
genellikle derin bir hikâyesi oluyor ve ona göre isimlendiriyoruz. Yine bu sezonda 
da öncelik özel tasarım ve fonksiyonel ürünlerimizde. Amacımız daha çok 
çeşitlilik yaratmak. Ev ve tekne aksesuarlarının yanı sıra denim kumaşın kişisel 
kullanımlarımızda ne kadar rahat olduğunu kanıtlamak hedeflerimiz arasında.

Casa Di Denim by Sinem Akay markasının gelecek dönem planları 
neler?
Türkiye’de şu anda görüşmeler halinde olduğumuz firmalar var. Hedefimiz daha çok 
kişiye ulaşıp farklı mekanlara neşe katmak. Yurt içi ve yurt dışında denim kumaş ile 
yaptığımız ürünleri tanıtmak istiyoruz. 
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kişiye ulaşıp farklı mekanlara neşe katmak. Yurt içi ve yurt dışında denim kumaş ile 
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irmanızın hikâyesi nasıl başladı?
Öğrenim hayatım süresince ve eğitimim bittikten 
sonra çeşitli şantiye ve ofislerde çalışma ya da staj 
yapma imkanım oldu. Bu süreç içerisinde her zaman 
kendimi gözlemledim, neyi nasıl yaparsam daha iyi 
olabileceğimi, kendime neler katabileceğimi elimden 

geldiğince aramaya ve bulmaya çalıştım. Hi Design Studio aslında 
bir fikir olarak öğrencilik yıllarımdan beri mevcuttu. Fakat bu 
fikri somut bir noktaya getiren, hayal gücümdeki tasarımları 
gerçekliğe dönüştürmek için kendi özgün alanımı yaratma 
arzusuydu ki bu arzu çabaya, emeğe ve azime dönüşerek Hi Design 
Studio’yu oluşturdu. Bu zorlu yolda en başından beri benimle 
birlikte yürüyen ve her anlamda destekleyen yol arkadaşım 
ile birlikte bu sonuca ulaştık. Hi Design Studio; kendi özgün 
alanımda, kendimi ileri götürerek, sınırlarımı kendim belirleyerek 
ve gerektiğinde belirlediğim sınırları genişletip geliştirerek ortaya 
çıkaracağım tasarımların en iyi sonuç olacağını anladığım bir 
dönüm noktasıydı. Bu sonuca ulaşmadan önce ilk olarak nerede 
olmak istemediğimi, hayal gücümü nerede en verimli şekilde 
kullanamayacağımı anladım ve bu beni olmasını istediğim yere, 
yani Hi Design Studio’ya getirdi. Bu yüzden Hi Design en başından 
beri şu düşünce üzerine temellerini attı. Olmak istediğiniz yerleri 
ve hayalini kurduğunuz şeyleri en verimli şekilde gerçekliklere 
dönüştürüyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden ve 
tasarımlarınızdaki mimari çizginizden bahsedebilir 
misiniz?
Hi Design Studio olarak danışanları, hayallerindeki tasarımlarla 
buluşturmak amacıyla birçok alanda hizmet vermekteyiz. 
Danışanların talepleri doğrultusunda mağaza, restoran, kafe, konut 
ve ofis gibi alanlarda iç mimari çalışmalar yapmakta ve farklı 

tasarımlar ile çözümler sunmaktayız. Tasarımlarımızda klasik ve 
modernin harmonisini trend olan mobilyalar, modern ve yenilikçi 
malzemeler ile birleştirerek hayata geçirmekteyiz. Genellikle 
koyu tonları tercih ediyor ve tasarımlarımızın içinde aykırı 
renkler kullanıyoruz. Mobilya, duvar kaplaması, boya vb. gibi 
tasarım elemanları ile bu zıtlığı yakalıyoruz. Yoğunluk ve kargaşa 
unsurlarını tasarımlarımızdan uzak tutmak amacı ile minimalizm 
akımını tasarımlarımızda benimsiyoruz. Bütün bu materyalleri 
harmanladığınız zaman ortaya çıkan özgün tasarımlarımızı 
danışanlarımızla buluşturuyoruz.

Bir mimarlık şirketi olarak danışanlarınıza en 
temel adımdan son dokunuşlara kadar yardımcı 
oluyorsunuz. Bu süreçte danışanlarınız ne gibi 
hizmetlerden faydalanıyor?
Hi Design Studio bünyesinde danışanlarımızın talepleri 
doğrultusunda iç mimari tasarım, projelendirme, uygulama 
hizmetleri ve anahtar teslim proje hizmetleri verilmektedir. 
Bununla birlikte danışmanlık ve mobilya tasarım hizmetleri 
de sunmaktayız. Bizim için danışanlarımızın mutluluğu ve 
memnuniyeti her zaman ön planda olduğu için isteklerine en 
doğru ve hızlı şekilde oluşturuyoruz.

Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve mekânı daha 
verimli kullanabilmek için yapılabilecek en kolay 
mimari değişiklikler nelerdir?
Tasarlanan hacimleri ekonomik olarak kullanmak son zamanlarda 
en çok görülen iç mimari ve tasarım problemidir.  Artan nüfusla 
birlikte geçmişte küçük sayılan metrekareler günümüzde artık 
standart sayılmaktadır. Bu durumlarda iç mekânların olabilecek en 
verimli şekilde kullanılması için profesyonel bir hizmet alınması 
çok önemlidir. Tasarımı yapılan mekânda kullanılan materyallerin  
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birçok fonksiyona hizmet vermesi gerekiyor. Öncelikle mekânlara özel 
olarak tasarlanmış veya seçilmiş mobilyaların doğru yerleşimlerle 
kullanılması çok önemlidir. Bununla birlikte merdiven boşluklarının 
depolama alanı olarak kullanılması, kullanılan masanın birden fazla 
işleve hizmet etmesi gibi kullanışsız dediğimiz alanların kullanışlı hale 
getirilmesiyle mekân hacimlerinden alınan verim artırılmalıdır. 

Mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar önemli? 2021 
yılı dekorasyon trendlerinde nelerle karşılaşacağız?
Trendleri takip etmek ve mekânlara uyarlamak tasarımlarımızı güncel 
tutarak çok iyi sonuçlar elde etmemizi sağlar. Ancak trendleri tamamen 
uygulamak da doğru değildir. Daha çok dönemin trendlerinden etkilenmek, 
bunları soyutlamak ve danışanların zevkleriyle birleştirerek mekanlara 
entegre etmenin daha iyi sonuçlar çıkartacağını ön görmekteyiz. 2021 yılı 
dekorasyon trendlerinde alışa gelmedik dokunsal, biyofilik tasarımlar, 
masif ahşaplar ve sürdürülebilir malzemeler ile sıkça karşılaşacağız. 
Bununla birlikte endüstriyel tarz,  kıvrımlı mobilyalar, geometrik desenler, 
nötr renkler, toprak renkleri ve Art Deco sanat akımının görülmesi 
bekleniyor.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Projeye başlamadan önce ilk olarak bu hacmin en doğru yerleşimini ve 
kullanım şeklini arıyoruz. Bana göre kullanım, sirkülasyon ve ergonomi 
estetikten daha önemli. Bunu sağladıktan sonra tasarımı da beraberinde 
getiriyoruz. Hacmi kimin için tasarladığımıza, mekânın doğal ışığına, 
danışanlarımızın istek ve bütçesini göz ardı etmemeye, malzeme 
birleşimlerine, renk kombinasyonlarına dikkat ediyoruz. En sonunda da 
ortaya o alan için yapılabilecek en uygun çözüm çıkmış oluyor. 

Hi Design Studio’nun ileriye yönelik hedeflerini ve 
gerçekleştireceği projeleri öğrenebilir miyiz?
Öğrencilik zamanlarından beri tasarımlarına hayran olduğum mimarlar 
ve iç mimarlar ile bir projede yer almayı hedefliyoruz. Şuan sadece 
Türkiye’de hizmet vermekteyiz ancak bunu Avrupa’ya taşımak en büyük 
hedeflerimizden biri. Büyük hacimli mekânlarda kendimizi daha iyi ifade 
edeceğimizi düşünüyoruz. Otel, havaalanı veya müze gibi mekânlarda 
çalışmayı hedefliyoruz. Kişisel olarak da uygulamaktan keyif aldığım 
mimari ve iç mimarisi ile büyük bir Amerikan evi tasarlamayı istiyorum. 
Zamanla büyümekte olan bir ofisiz ve ufukta iyi projeler gözükmektedir. 

SANTRA KONUT PROJESİ
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ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 
Aynı zamanda Haliç Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü’nde Yüksek Lisans yapıyorum. Okuduğum 
yıllarda staj da yapıyordum. Okul bittikten sonra staj 
yaptığım yerde çalışmaya devam ettim. İstanbul’un 
en iyi semtlerinde kentsel dönüşüm projelerinde yer 

aldım. Daha sonra Yalova’da kendi inşaat ve mimarlık firmamı 
kurdum. Özel tasarım villalar yapıp satmaktayım. Bir yandan da 
mimari proje, iç tasarım işleri yapmaktayız. İşine tutkuyla bağlı ve 
sürekli hareketli bir mimarım.

Gizem İlhan Mimarlık olarak bugüne kadar 
gerçekleştirdiğiniz projelerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Kadıköy, Göztepe ve Bağdat Caddesi’nde birçok projeye imza atma 
şansım oldu. Yurt içinde İstanbul, Sapanca, Malatya, Yalova ve 
Balıkesir’de yurt dışında ise Cezayir ve Costantine’de projelerim 
bulunmaktadır. Birçok şehirde farklı işler yaptığım için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. Büyük projelerde yer alma şansım oldu. 
Hastane, villa sitesi, apartman sitesi, otel, sanayi yapıları, residence, 

özel tasarım villa ve öğrenci yurt projelerini gerçekleştirdim. Ayrıca 
yurt içi ve yurt dışı öğrencilerine mentörlük yapmaktayım.

Tarzınızı ortaya koyarken kendi alanınızdaki 
trendlerden mi yoksa alanınız dışından mı (doğa, 
tarih, kültür) daha çok ilham alıyorsunuz?
Bakmayı bilirsek her şey bize ilham verir. Butterflytouch’ı 
projelerime dokundururum. Benim işimin asıl hikayesi kelebeğin 
hayatında saklı. Kelebek, tırtıl olarak dünyaya gelir. Çevresine 
üç, dört gün boyunca hiç durmadan ipek koza örmeye başlar. 
Kozanın içine kendilerini hapsederler. Benim için bu çabaları 
azmi, gayreti mücadeleyi ifade eder. Artık tırtılın bu yorgunlukla 
ölmesi beklenirken krizalit haline dönüşür. Üç hafta sonra 
kozadan çıkması lazım ve bunu kendi gücüyle yapması gerekiyor 
eğer yapamazsa dışarı çıktığında uçamaz. Ama olağanüstü olay 
gerçekleşir ve muhteşem kanat renkleriyle harika kelebeğimiz 
oluşur. Çok narin ve etkisi olmayan gibi görünen kelebek aslında 
ne kadar güçlü ve azimli. Projelerimize de butterflytuoch etkisiyle 
estetik, umut ve güzellik katıyoruz. Her projede tırtıl gibi ürkek, 
heyecanlı ama kelebek gibi muhteşem sonucuyla gururla 
uçuyoruz.
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Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım olarak 
eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Trend malzemeleri müşterinin ruhuyla yoğurup uyum içerisinde sunuyoruz. 
İnsanların hayallerindeki tabloyu tasarlıyoruz. Böylece sıkılmadan ve eskimeden 
uzun süre yaşamlarını keyifle sürdürebiliyorlar.

Gizem İlhan Mimarlık olarak vizyonunuzdan ve gelecek 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
On yıllık mimarlık kariyerimde yurt içi ve yurt dışında iz bırakabilecek projelere 
imza atma fırsatı buldum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır ve umarım her 
bir şehirde bir eser bırakabilirim.  

mimargizemmgizemilhan



izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Mimari Restorasyon 
Bölümü’nden mezun oldum.2012-2014 
yılları arasında Haliç Üniversitesi’nde İç 
Mimarlık okudum. Mezun olduktan sonra 
birkaç yerde çalıştım daha sonra kendi işimi 

yapma fırsatı doğdu.2016 yılında kendi şirketimi kurdum. 
Kısa zamanda çalışmalarımız tanındı, beğenildi ve güzel 
projelerde çalışma fırsatımız oldu.

S
İç Mimar Aysun Doğan Öksüzoğlu zarif ve sade tasarım anlayıșı ile 

gerçekleștirdiği projeleri ve mimari yaklașımları hakkında 
sorduğumuz soruları yanıtlıyor…

İncelikli Tasarımlar 

dekorasyon

AYSUN DOĞAN ÖKSÜZOĞLU 

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?
Birçok daire, villa, ofis, restoran, mağaza ve otel projelerimiz oldu. 
Ancak genel olarak daire projelerimiz oluyor. Hepsi keyifli güzel 
gidiyor. İyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü zamansız, 
faydacı, ergonomik ve zarif bir yaklaşım içindeyiz. 

Mimari projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Projelerimdeki karakteristik çizgimi zarif, sade, şık ve zamansız olarak 
tanımlarım.
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Danışanlarınızın ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru 
okuma noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Danışanların ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilmek için öncelikle 
bana görsel göstermelerini talep ediyorum. Amacım karşı tarafın 
zevkini tespit etmek. Hangi renkleri sevdiğini birkaç görselde 
hemen analiz edebiliyorum. Çizimlerimizde de revizemiz çok 
olmaz, genelde beğenilir.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım 
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı zamansız çizgiler ve 
renkler kullanmaktır. O yüzden tasarımlarda sade olmaya 
çalışıyorum. Sadelik en güzel gösteriş ve zamansızlık diye 
düşünüyorum.

Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Şu an Avrupa’da bir otel projemiz var. Onun dışında Almanya’da 
ünlü bir dizaynır ile sahibi olduğu otelin lobisini yaptık. 
Kendisinin de zevkiyle birlikte ortaya çok hoş bir tasarım çıktı. 
Sonrasında da bizi ileriye götürecek birkaç projemiz daha var. En 
kısa zamanda bunları hayata geçirmeyi umuyoruz. 
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elt Home Design’ın kuruluş 
hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Melt Home Design sıfırdan bir ev dizayn 
etmek isteyen iki gencin bu tutkularını 
insanlarla paylaşma çabasından meydana 
geldi diyebiliriz. Bir süre sonra bu 

paylaşımlarımız insanlardan öyle güzel geri dönüşler aldı ki 
eşimle olan bu tutkumuz bir marka haline geldi. Yani Melt 
Home Design, bir ticari girişimden ziyade tutkuyla ortaya 
çıkan bir marka.

M
Melt Home Design’ın kurucuları Meltem Ișık Yıldırım ve Osman Yıldırım, ürettikleri 

dekoratif ev aksesuarlarında uzak doğu tarzını yansıtan Blue Blanc stilini 
kullanarak yeni bir tasarım dili oluștururken dekorasyonda 

yenilikçi ve güçlü bir estetik duruș sergiliyor…

Etnik Tasarımlar 
MELTEM IȘIK YILDIRIM, OSMAN YILDIRIM

dekorasyon

Dekoratif ev aksesuarları sunduğunuz markanızın ürün 
çeşitliliği hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlk olarak ülkemizde büyük bir eksik olduğunu düşündüğümüz 
Bleu Blanc ürünlerini kendi atölyemizde üretmekle yola başladık. 
Daha sonra Bleu Blanc ürünlerimizle kombinlediğimiz yeni ürünler 
tasarladık. Melt Home Design olarak şu anda mikron kaplama ev 
aksesuarı ürünlerimizden altın yaldızlı el yapımı porselenlere ve 
doğal mermer sunum ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. 
Kısacası bir evi güzelleştiren birçok dekoratif ev aksesuarı ve sunum 
ürünü kataloğumuzda mevcut.



??????

Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizler için ne belirleyici 
oluyor?
Daha önce de belirttiğimiz gibi biz bu işe başlarken bir tutku ile yola 
çıktık bu yüzden koleksiyonlarımızı tasarlarken ticari kaygılardan daha 
çok estetik kaygı ile hareket ediyoruz. İçimize sinmeyen bir ürünü asla 
mağazamıza koymuyoruz. Bu bağlamda çoğu ürünümüzde sezonluk 
oluyor. Yani ürünlerimiz her yerde her zaman bulunabilen fabrikasyon 
ürünler değil. Her sezonda kataloğumuzu yeniden oluşturuyoruz. 
Kısacası bizim için yeni sezon demek sadece mevsim değişikliği demek 
değil. 

El yapımı Bleu Blanc koleksiyonunuzda ilham kaynağınız 
ne oldu?
Biz klasik ve uzak doğu stilini harmanlamayı çok seviyoruz. Bleu Blanc 
de bunun en güzel yansıması aslında. Bleu Blancler evinizde yemek 
masasından yatak odasına, balkondan mutfağa hatta banyoya kadar her 
yerde kullanabilirsiniz. Bleu Blanc koleksiyonunun çıkış noktası uzak 
doğu ancak bu stil bizim kültürümüze de hiç yabancı değil. Özellikle 
Akdeniz ve Ege coğrafyasında mavi beyaz tasarımlar birçok yerde 
karşımıza çıkıyor. Kısacası biz klasik Bleu Blanc stiliyle kendi kültür 
öğelerimizi harmanlayıp yeni bir tasarım dili oluşturmak amacıyla yola 
çıktık. 

Bu sezon koleksiyonlarınızda hangi trendler ve ürünler 
karşımıza çıkacak? 
Biliyorsunuz ki dünyamız çok zorlu bir süreçten geçiyor. İnsanlık bir 
yılı aşkın süredir bir virüsün esiri olmuş durumda. Ancak inanıyoruz 
ki tünelin ucundaki ışık göründü ve güzel günler çok yakın. Biz de yeni 
sezon koleksiyonumuzda insanların yeniden bir araya gelişini konu 
edindik. Yeniden davetler ve kalabalık sofralar kurulsun istiyoruz. 
Bu nedenle sizler için yeni sezon koleksiyonumuzda sofra sunum 
ürünlerine ağırlık vereceğiz. Yalnızca Melt Home Design ürünlerini 
kullanarak mükemmel bir davet masası kurmak mümkün olacak.

Markanızın gelecek hedefleri neler? 
Melt Home Design olarak kısa zamanda büyük yol aldık ve ürünlerimizi 
online mağazalarımız yoluyla Türkiye’nin her yerine ulaştırdık ve çok 
güzel geri dönüşler aldık. Kısa ve orta vadedeki hedefimiz pandemi 
sürecinin bitimiyle beraber yurt dışında belli noktalarda showroom 
açmak ve ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırmak. 



ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Çorum doğumluyum, ortaokul ve liseyi Çorum’da 
tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul’a gittim 
ve İEG Mimarlık serüveni orada başladı. Üniversiteye 
yeni başladığım yıllarda birinci sınıfın ilk dersinden 
itibaren İEG Mimarlık’ın heyecan ve hayalini içimde 
taşıyordum. Üniversite bittikten sonra Doğuş Holding 

ve Rönensans Holding gibi büyük firmalar da çalışarak hem 

önemli projelerde yer aldım hem de kendimi yetiştirme fırsatı 
buldum. Daha sonra Mart 2019’da İEG Mimarlık’ın temellerini 
attım. İlk etapta küçük tadilatlar yaparak başladığımız bu süreç 
Türkiye’nin birçok yerinde ofis, eczane, konut, mağaza, dükkan, 
showroom, muayenehane, otel ve villa gibi projelerde tasarım, 
uygulama ve danışmanlık hizmeti vererek büyümeye devam etti. 
İstanbul’da kurmuş olduğumuz firmamızın bir şubesi de şu an 
Ankara Beytepe’de bulunmaktadır. 

Ö

Güven, kalite ve kusursuz ișçiliği felsefe edinen İEG Mimarlık’ın kurucusu 
Ethem Güney yürüttüğü proaktif stratejileri ile müșteri memnuniyetini sağlayarak 

sektöründe fark yaratan özgün projelere imza atıyor...

Müşteri Öncelikli Projeler

dekorasyon

ETHEM GÜNEY 

Kısa sürede bu kadar bașarılı projelere 
imza atmamızın sırrı; güven, kalite ve 

zamanında teslimat anlayıșı ile hareket 
etmemizdir.

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahseder misiniz?
Kurulduğumuz günden bu yana toplamda 82 başarılı projeye imza 
attık. Henüz devam eden yedi projemiz daha var. İlk kurulduğumuz 
günlerde küçük daire tadilatları ile başladık sonrasında anahtar teslim 
villalar, toplu konutlar,seramik-mermer cephe işleri ve otel işleri gibi 
projelerle büyüyerek devam etti. Büyük küçük demeden her noktada 
mimari uygulama ve tasarım hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yakın 
zamanda bünyemize kattığımız mobilya ve mermer atölyelerimiz 
ile büyümeye devam ediyoruz. Bu noktada da İEG Design adı altında 
hem ev dekorasyon ürünleri hem de iç mimarlık ve mobilya tasarımı 
hizmetleri verdiğimizi belirtmek isterim. 

Kısa sürede birçok projeye imza attınız. Başarınızın 
sırrını ve sektörünüzde sizi farklı kılan unsurları anlatır 
mısınız? 
Kısa sürede bu kadar başarılı projelere imza atmamızın sırrı; güven, 
kalite ve zamanında teslimat anlayışı ile hareket etmemizdir. Son 
zamanlarda sektörümüzde yaşanan en büyük sorun güven meselesidir. 
İnsanların evleri için yaptıracağı tadilatlar çoğu zaman hüsran ile 
sonuçlanmaktadır. Başta yapılan anlaşma ile iş tesliminde çıkan sonuç 
birbirini tutmamaktadır. Bu nedenle İEG Mimarlık olarak biz güven 
ilkesi ile hareket ettik ve karşı tarafın isteklerini dinleyerek verdiğimiz 
sözleri yerine getirdik. Bu da bize olan güveni güçlendirdi ve adımızın 
kısa sürede yayılmasını sağladı. Tadilat ya da mimarlık hizmeti almak 
isteyen kişilerin en büyük sıkıntısı ustalar ile yaşadığı zaman, kalite, 
temizlik ve güler yüzlülük olmuştur. Biz bütün bu olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için her işi yazılı bir sözleşme ile belirledikten 
sonra hizmet vermeye başladık. Zamanında teslimat, kusursuz işçilik 
ile birleşince oluşan güven ortamı bizleri İEG Mimarlık ailesi olarak 
büyütmeye ve marka haline getirmeye vesile olmuştur. 

Müşteriler ile çalışma yolunuz ve prensipleriniz 
nelerdir?  
Müşterilerimizin yaptırmak istedikleri tadilat, proje veya uygulama 
hakkında uygun not ve analizleri hazırlıyoruz. İEG Mimarlık ekibi 
olarak yaptığımız bu analizler sonucuna göre müşterimize üç boyutlu 
çizimlerimiz ile birlikte yapılacak tüm işleri tek tek kendisine yazılı 
bir şekilde gösterip onaylatıyoruz. Sonrasında sözleşme aşamasına 
geçiyoruz. İşe başladığımız günden itibaren yapılan işler hakkında 
müşterimize günlük olarak rapor sunuyoruz. Müşterimize işi teslim 
ettikten sonra da İEG Design’dan bir hediye ediyoruz. 

Pandemiden sonra sektörünüzde değişen talepler neler 
oldu? Bu ihtiyaçlara nasıl cevap veriyorsunuz?
Pandemi ile başlayan süreç sektörümüzün yönünü ciddi manada 
değiştirdi. İnsanların temiz hava ve doğayla olma isteği kaçınılmaz 
oldu. Bu istek doğrultusunda artık yüksek katlı daireler yerini villalara 
bıraktı. Küçük bir bahçe aranır hale geldi. Bu doğrultuda İEG Mimarlık 
olarak villa, hobi bahçesi ve havuz  projelerimize daha da ağırlık 
verdik. Villalarımızı 650.000 TL’den başlayan fiyatlar ile iki ayda, 
hobi bahçelerimizi ise 85.000 TL’den başlayan fiyatlar ile üç ya da dört 
haftada teslim ettik. Muğla, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çorum illerinde 
hala devam etmekte olan villa projelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, kış 
aylarında özellikle yazlık bölgelerde bulunan konut tadilat projelerimiz 
büyük bir hızla devam etmektedir

İleriki süreçlerde firma olarak hedefleriniz nelerdir? 
Hedeflerimiz öncelikle tüm Türkiye’de proje, uygulama ve tadilat 
konusunda hizmet almak isteyen müşterilerimize güven ilkesini ön 
plana koyarak ulaşmak ve sektörde oluşan güven problemini İEG 
Mimarlık olarak kaldırmak istiyoruz. Ayrıca sadece Türkiye’de değil 

yurt dışında da büyük projelere imza atıyoruz. Şu anda 
Kazakistan ve Fransa’da devam etmekte olan şantiyelerimiz 
bulunmaktadır. Bunların haricinde 2021 yılı hedeflerimiz 
içerisinde başta Rusya ve olmak üzere farklı ülkelere hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. Amacımız; Türkiye’de ve yurt dışında 
tüm tadilat, mimarlık, proje işlerine ulaşabilmek ve müşteri 
memnuniyeti sağlayarak markamızı bir dünya markası haline 
getirebilmektir. Kısa süre önce ev dekorasyon ve mobilya 
tasarımı hizmeti veren İEG Design’ı da bünyemize ekledik. 
2021 hedeflerimizde firmamıza lojistik hizmetini de ekleyerek 
büyümeye devam edeceğiz. İEG Mimarlık en küçük su 
tesisatı işinden anahtar teslimi projeye, hiçbir işi birbirinden 
ayırmadan güven prensibi ve güler yüzlü ekibiyle sektörde 
fark yaratmaya devam edecektir.  

iegmimarlik
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Kısa sürede bu kadar bașarılı projelere 
imza atmamızın sırrı; güven, kalite ve 

zamanında teslimat anlayıșı ile hareket 
etmemizdir.

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahseder misiniz?
Kurulduğumuz günden bu yana toplamda 82 başarılı projeye imza 
attık. Henüz devam eden yedi projemiz daha var. İlk kurulduğumuz 
günlerde küçük daire tadilatları ile başladık sonrasında anahtar teslim 
villalar, toplu konutlar,seramik-mermer cephe işleri ve otel işleri gibi 
projelerle büyüyerek devam etti. Büyük küçük demeden her noktada 
mimari uygulama ve tasarım hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yakın 
zamanda bünyemize kattığımız mobilya ve mermer atölyelerimiz 
ile büyümeye devam ediyoruz. Bu noktada da İEG Design adı altında 
hem ev dekorasyon ürünleri hem de iç mimarlık ve mobilya tasarımı 
hizmetleri verdiğimizi belirtmek isterim. 

Kısa sürede birçok projeye imza attınız. Başarınızın 
sırrını ve sektörünüzde sizi farklı kılan unsurları anlatır 
mısınız? 
Kısa sürede bu kadar başarılı projelere imza atmamızın sırrı; güven, 
kalite ve zamanında teslimat anlayışı ile hareket etmemizdir. Son 
zamanlarda sektörümüzde yaşanan en büyük sorun güven meselesidir. 
İnsanların evleri için yaptıracağı tadilatlar çoğu zaman hüsran ile 
sonuçlanmaktadır. Başta yapılan anlaşma ile iş tesliminde çıkan sonuç 
birbirini tutmamaktadır. Bu nedenle İEG Mimarlık olarak biz güven 
ilkesi ile hareket ettik ve karşı tarafın isteklerini dinleyerek verdiğimiz 
sözleri yerine getirdik. Bu da bize olan güveni güçlendirdi ve adımızın 
kısa sürede yayılmasını sağladı. Tadilat ya da mimarlık hizmeti almak 
isteyen kişilerin en büyük sıkıntısı ustalar ile yaşadığı zaman, kalite, 
temizlik ve güler yüzlülük olmuştur. Biz bütün bu olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için her işi yazılı bir sözleşme ile belirledikten 
sonra hizmet vermeye başladık. Zamanında teslimat, kusursuz işçilik 
ile birleşince oluşan güven ortamı bizleri İEG Mimarlık ailesi olarak 
büyütmeye ve marka haline getirmeye vesile olmuştur. 

Müşteriler ile çalışma yolunuz ve prensipleriniz 
nelerdir?  
Müşterilerimizin yaptırmak istedikleri tadilat, proje veya uygulama 
hakkında uygun not ve analizleri hazırlıyoruz. İEG Mimarlık ekibi 
olarak yaptığımız bu analizler sonucuna göre müşterimize üç boyutlu 
çizimlerimiz ile birlikte yapılacak tüm işleri tek tek kendisine yazılı 
bir şekilde gösterip onaylatıyoruz. Sonrasında sözleşme aşamasına 
geçiyoruz. İşe başladığımız günden itibaren yapılan işler hakkında 
müşterimize günlük olarak rapor sunuyoruz. Müşterimize işi teslim 
ettikten sonra da İEG Design’dan bir hediye ediyoruz. 

Pandemiden sonra sektörünüzde değişen talepler neler 
oldu? Bu ihtiyaçlara nasıl cevap veriyorsunuz?
Pandemi ile başlayan süreç sektörümüzün yönünü ciddi manada 
değiştirdi. İnsanların temiz hava ve doğayla olma isteği kaçınılmaz 
oldu. Bu istek doğrultusunda artık yüksek katlı daireler yerini villalara 
bıraktı. Küçük bir bahçe aranır hale geldi. Bu doğrultuda İEG Mimarlık 
olarak villa, hobi bahçesi ve havuz  projelerimize daha da ağırlık 
verdik. Villalarımızı 650.000 TL’den başlayan fiyatlar ile iki ayda, 
hobi bahçelerimizi ise 85.000 TL’den başlayan fiyatlar ile üç ya da dört 
haftada teslim ettik. Muğla, İzmir, Ankara, İstanbul ve Çorum illerinde 
hala devam etmekte olan villa projelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, kış 
aylarında özellikle yazlık bölgelerde bulunan konut tadilat projelerimiz 
büyük bir hızla devam etmektedir

İleriki süreçlerde firma olarak hedefleriniz nelerdir? 
Hedeflerimiz öncelikle tüm Türkiye’de proje, uygulama ve tadilat 
konusunda hizmet almak isteyen müşterilerimize güven ilkesini ön 
plana koyarak ulaşmak ve sektörde oluşan güven problemini İEG 
Mimarlık olarak kaldırmak istiyoruz. Ayrıca sadece Türkiye’de değil 

yurt dışında da büyük projelere imza atıyoruz. Şu anda 
Kazakistan ve Fransa’da devam etmekte olan şantiyelerimiz 
bulunmaktadır. Bunların haricinde 2021 yılı hedeflerimiz 
içerisinde başta Rusya ve olmak üzere farklı ülkelere hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. Amacımız; Türkiye’de ve yurt dışında 
tüm tadilat, mimarlık, proje işlerine ulaşabilmek ve müşteri 
memnuniyeti sağlayarak markamızı bir dünya markası haline 
getirebilmektir. Kısa süre önce ev dekorasyon ve mobilya 
tasarımı hizmeti veren İEG Design’ı da bünyemize ekledik. 
2021 hedeflerimizde firmamıza lojistik hizmetini de ekleyerek 
büyümeye devam edeceğiz. İEG Mimarlık en küçük su 
tesisatı işinden anahtar teslimi projeye, hiçbir işi birbirinden 
ayırmadan güven prensibi ve güler yüzlü ekibiyle sektörde 
fark yaratmaya devam edecektir.  

iegmimarlik
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Serhatlı İnșaat firmasının kurucularından Turhan Serhatlı ve Buket Serhatlı, 
Bodrum Yarımadası’nın en köklü yerleșim merkezlerinden biri olan Turgutreis’te 

doğayı merkeze alarak hayata geçirdikleri Veranda Turgutreis projesi 
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Tabiatın Mimariyle 
Buluşması

dekorasyon



Serhatlı İnșaat firmasının kurucularından Turhan Serhatlı ve Buket Serhatlı, 
Bodrum Yarımadası’nın en köklü yerleșim merkezlerinden biri olan Turgutreis’te 

doğayı merkeze alarak hayata geçirdikleri Veranda Turgutreis projesi 
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İç mimari yaklașımımızda mimarinin 
izinde ilerleyen, yalın, net ve doğayı 

merkezine alarak onu öne çıkaracak 
sadelikte bir tasarım prensibini 

benimsedik.

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Buket Serhatlı, eşim Turhan Serhatlı. İkimiz 
de mimarız. Serhatlı İnşaat, otuz beş yıldır birlikte 
büyüttüğümüz firmamız. Genelde büyük ölçeklerde 
proje, tasarım ve taahhüt işleri yaptık. Ancak son yıllarda 
daha çok butik konut projeleri yapmaktan keyif alıyoruz. 
Yarı İstanbul’da yarı Bodrum’da yaşıyoruz ama son on beş 

yıldır Bodrum’da projelerimize ağırlık verdiğimiz için ve Bodrum’da 
yaşamayı da çok sevdiğimiz için zamanımızın büyük bir kısmını 
orada geçiriyoruz.  

Veranda Turgutreis projenizi yapmaya nasıl karar 
verdiniz? Oluşum sürecinden bahsedebilir misiniz?
Bodrum Yarımadası’nı ikimiz de çok seviyoruz ve kendimizin içinde 
yaşamayı hayal ettiği bir ev tasarlama fikriyle yola çıktık. Doğanın 
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her yaşam alanından deneyimlenebileceği zarif bir evdi. Turgutreis 
ise gerek marinası gerek sanat etkinliklerinde merkez olması gerek de 
dört mevsim canlı kalması ile bizim için hep ön plandaydı. Tabii bir 
de Bodrum’da güneş en güzel buradan batar diyebiliriz. Bizim için çok 
doyurucu bir manzaraya sahipti. Derken belki de Bodrum’un en güzel 
gün batımı panoramasına sahip hayalimizdeki o arsa karşımıza çıktı 
ve biz de burada nasıl doğanın içinde yalın çizgileri olan ama zengin 
yaşam olanakları sunan bir ev hayal ediyorsak onu kaleme almaya 
başladık. Her bir detayı ve üretimiyle özenle ilgilendik. İşte Veranda 
Turgutreis projemiz böyle bir hayal ile ortaya çıktı. Ustalık eserimizdir 
diyebiliriz.  

Ö
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Doğayla iç içe, konforu ve sadeliği bir arada sunduğunuz 
projenizin detayları hakkında bilgi verir misiniz?
Manzara bizim için o kadar etkileyiciydi ki hem her evden kesintisiz 
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belirgin özelliği, tek kat gibi görünen ama birbiri içine geçmiş üç katlı bir 
ev tasarımı olması diyebilirim. Böylece topoğrafyanın yapısına saygımızı 
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ev içi mekânların birbirine geçmesine olanak sağladık hem de yalın bir 
yaşam alanı sunduk. Hem kalabalık aile ve arkadaşlara rahatça yer açmak 
hem de kişisel alanlara önem vermek temel prensiplerimizdendi. Bunu da 
ev içinde mekânların geçişini rahat tutarak ama her odaya müstakil bahçe 
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m2 bahçe alanı sunarak ve güneşin saatlerine göre farklı gölge alanları 
yaratarak gerçekleştirdik. Güneşin her saati evde farklı bahçelerde vakit 
geçirebileceğiniz değişen gölgelik alanlar sunabildik. Böylece coğrafyanın ve 
doğanın sunduğu bu zenginlikten faydalanabildiğimizi düşünüyoruz.

İç ve dış mekân tasarımında çıkış noktanız ne oldu? Nasıl 
bir konsept yaratmak istediniz?
Projemizde yaklaşımımız, iç ve dış bütünlüğünü sağlayan bir yapı 
kurgulamaktan yana oldu. Doğadan ayrılmayan, onunla bütünleşen ve ona 
saygı duyan bir tasarım anlayışı ile yola çıktık. Bu yaklaşımımızla, öncelikle 
arazideki doğal eğime uygun olarak yapımızı farklı kademelerde yaşam 
alanları sunacak şekilde planladık. Farklı kotlarda sunduğumuz yaşam 
alanları, konut içerisinde eş zamanlı kullanıma uygun birçok bağımsız alan 
yaratmamıza olanak sağladı. Bu da kullanıcıların istedikleri mahremiyeti 
sağlayabilecekleri esnek bir kullanım yarattı. İç mimari yaklaşımımızda 

dekorasyon

mimarinin izinde ilerleyen, yalın, net ve doğayı merkezine alarak 
onu öne çıkaracak sadelikte bir tasarım prensibini benimsedik. 
İç mekân tasarımında malzeme seçimlerimiz ahşap ve mermer 
gibi doğal malzemelerden yana oldu. Projemizde, tüm zemin 
döşemelerinde ve banyolarda büyük ebatlı mermer plakalar 
kullanarak doğal malzemenin estetiğini öne çıkarmak istedik.

Tasarımda öncelikleriniz neler oldu? 
Projeyi tasarlarken birincil önceliğimiz, bulunduğu çevre ile 
bütünleşen ve oraya ait olabilen bir yapı tasarlamaktı. Bu esasla 
doğayla bütünleşmeyi ve bulunduğumuz eğimli arazinin bir 
parçası olmayı istedik. Farklı kademelerde oluşturduğumuz 
bahçeler, gölgelikli alanlar ve pergolalar sayesinde güneş ve 
gölgeyi de tasarımımızın önemli bir parçası olarak ele aldık. Bir 
diğer önceliğimiz de arazimizden görünen deniz ve günbatımı 
manzarasını, tüm villaların kesintisiz olarak görebileceği bir 
yerleşim yapmak ve mümkün mertebe tüm iç mekânları bu eşsiz 
manzaradan faydalandırmak oldu. Mimari yaklaşımımız, sade ve 
net çizgiler ile doğanın önüne geçmeyen bir tasarım anlayışından 
yana oldu. Planlamadaki önceliğimiz ise arazideki eğim ile 
sağladığımız uyum sayesinde farklı kotlarda yaşam alanları 
oluşturarak kullanıcıların kendi müstakil alanlarını yaratmaktı. 
Bu sayede kalabalık aileler veya farklı yaş grupları için alternatif 
kullanımlar sunmuş olduk.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizi öğrenebilir 
miyiz? Buna benzer herhangi bir projeyle daha 
karşılaşacak mıyız?
Bu proje bizim için kişisel mimari geçmişimizden, iki mimar 
olarak hayallerimizden çok fazla unsur taşıyor. O nedenle başka 
projeler yaratma konusunda acele etmedik ve biraz buranın 
tadını çıkarmak istedik. Şimdi ise tercihimiz yine Bodrum 
yarımadasında ve Turgutreis’ten yana olacak gibi görünüyor. 
Tasarlamaya başladığımız iki projemiz var ancak detayları henüz 
netleşmiş değil.  
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ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Rusya’da Ural bölgesinde doğdum, büyüdüm. 
Çocukluğumdan beri resim sanatı ve akademik çizim, 
hayatımdan hiç ayrılmadı. Lisede, devlet sanat okulunu 
bitirdikten sonra Güney Ural Devlet Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi’nde Şehir Planlama Bölümü’nden 
mezun oldum. Üniversitede okuduğum yıllarda stajımı 

Çek Cumhuriyeti’nde Prag Teknik Üniversitesi’nde yaptım. Yedi yıl 
önce hiç beklemediğim bir anda İstanbul’da bir inşaat firmasından 
teklif geldi. Böyle bir fırsatın kaçırılamayacağını düşünüp tüm 
düzenimi değiştirdim. Sanırım hayatım için verdiğim kararlar 
arasından en doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. 

Danışanlarınıza sunduğunuz hizmetler ve bugüne 
kadar gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Müşterinin tercihlerine göre projeyi şekillendirmek önceliğimdir. 
İlk aşamada müşterinin genel ve kişisel ihtiyaçlarını anlayıp 
elimdeki projeye uyumlu hale getirmeye çalışırım. Yaptığım 
projeler arasında en çok cephe tasarım projeleri oluşturmak ilgimi 
çekmiştir. Cephe faktörü aslında bir ürünün dış kabuğu yani 
ilk göze çarpacak bir etken olduğunu düşünürsek bu ilk etkiyi 
yaratmak bana ilham veriyor. Aslında şehir planlamacı gözünden 
bakacak olursak bahsettiğimiz dış kabuk yani cephe elemanı 
yıllar geçtikçe bize şehrin görünümünü ve çizgisini yansıtırken 

B

Mimar Anastasia Sergici kendi ismi ile kurduğu mimarlık firmasında kullanıcı 
isteklerini ön planda tutarak gerçekleștirdiği cephe tasarımı ve iç mimari 

projelerinde keskin hatlı geometrik formları kullanarak çarpıcı 
yapılar ortaya çıkarıyor...

Sanat ve Tasarım İç İçe

dekorasyon

ANASTASİA SERGİCİ 

şehrin hangi aşamalardan geçtiğini de ifade edebilecek bir unsur. 
Hem geçmişi hem geleceği yalın bir ifade ile bize aktardığını da 
düşünebiliriz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğim projeleri örnek 
verecek olursam, İstanbul’daki Göztepe semtinde yer alan konut 
binalarını ele alabiliriz. Bunun yanında bazı ofis merkezleri ve 
oteller için de cephe tasarımları oluşturdum. İç mimari projelerime 
gelecek olursak, çoğunlukla iç mekân projelerimi yurt dışında 
gerçekleştirdim. Müşterinin tercihlerine göre hareket ederek 
hem lokal hem mekâna uygun etkenler düşünerek buna göre 
bir tasarım oluşturmak ilk hedeflerimdendi. Mesleğimizin en 
zorlayıcı tarafı mekânı yaratırken kullanıcıların istekleri ile yaşam 
şekillerini anlayıp kendilerini rahat hissedecekleri ve kişiliklerini 
yansıtacakları mekânlar yaratmaktır. Bana göre iyi tasarım 
oluşturmak, insanları tanımak için yapılan psikolojik bir analiz 
veya çözmeyi sevdiğim bir bulmaca gibidir. Bu nedenle de projeye 
başlamadan hepsini yakından tanımaya ve yaşam felsefelerini 
anlamaya çalışıyorum.

Projelerinizde mimari çizginizi nasıl 
yansıtıyorsunuz?
Her odanın antik bir parçaya ihtiyacı olduğu kadar, siyah bir 
dokunuşa da ihtiyacı vardır. Çok ünlü bir yabancı tasarımcının 
sözleri. Bu sözün benim bakış açımı ve tasarımlarımı en iyi şekilde 
yansıttığını düşünüyorum.

Mekân tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
İlham; çevremizde, içimizde ve her yerde. Bu şekilde baktığımızda 
ilhama ulaşmak çok zor değil, sadece bakmayı bilmek gerek. 
Aslında iç mekândaki trendleri ve yabancı ünlü mimar ve 
tasarımcıların projelerini sürekli takip ediyorum. Bunun da 
benim için çok büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim. 
Seyahat etmeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi çok severim. Tüm 
projelerimi ele alırken akılda kalıcı olmasına ve bu mekânların 
ziyaretçiler için uğrak yer olmasına özen gösteriyorum.

Tasarımlarınızda dikkat ettiğiniz kriterler ve 
öncelikleriniz neler oluyor?
Mekânı tasarlarken önceliğim mekânın genel yapısı ve kullanım 
amacıdır. Projelerimi önce fonksiyonelliği sonra ise kullanıcı 
isteklerini dikkate alarak şekillendiririm. Kişiye özel, müstakil 
konut, toplu konut projeleri de olsa temiz, geometrik ve keskin 
hatlı olan mekânlar vazgeçilmezim. Her projede sanat ve tasarımın 
iç içe olmasına önem veriyorum. Bu projelerin kullanıcılar için 
doğru tasarım olmasına özen gösteriyorum ama bununla birlikte 
kendimden de büyük bir katkı sağlıyorum. Örneğin;  mobilya, 
kumaş ve aksesuar seçimlerinde de aynı tasarım mantığını devam 
ettiriyorum. Sürekli yeni tasarımlar keşfedip yeni ürünler üretmek 
benim için bir yaşam tarzı, vazgeçilmez bir yoldur. 

İleriye dönük hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Bu zamana kadar toplu konut, ofis, mağaza ve müstakil konut 
gibi farklı binalar üzerinde çalışma fırsatım oldu. Gelecekte 
bir otel projesi üzerinde çalışmayı çok isterim. Bunun dışında 
her projemde özel ürün tasarlamayı da seviyorum. Bu zamana 
kadar mükemmeli yakalamayı çalıştım. Aslında ürün tasarımı 
mekânda küçük gözükse de etkisi büyük olan bazen mekânı 
tanımlayan bazen içinde kaybolan kısacası ele aldığımız duruma 
göre detaylandırılan bir tasarımdır. Mekânları oluştururken 
alanı dramatik bir şekilde değiştiren ürünler yaratmayı, alanı 
şık, özel ve unutulmaz yapan detaylar eklemeyi seviyorum. 
Gelecekte bu tasarladığım ürünler için bir koleksiyon oluşturmayı 
düşünüyorum. Bunlara zamansız ve sanat ürünleri de diyebiliriz. 
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izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
1997 yılında Burdur’un Bucak ilçesinde doğdum. 
Mimarlık benim çocukluğumdan bu yana hayallerimi 
süsleyen tek meslekti ve çok şükür ki gerçek oldu. 2015 
- 2019 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi 
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi’nde 

lisans eğitimimi tamamladım. Eğitim hayatım boyunca çeşitli 
projelere katıldım. Kıbrıs Büyük Konuk Belediyesi ile beraber Eko 
Köy Doğal Kerpiç Projesi ve Muğla-Reşadiye köyündeki Rölöve 

Restorasyon çalışması bunlardan bazıları. Şimdi ise kendi işimi 
yapıyorum bir yandan da yüksek lisansa hazırlanıyorum. Mesleki 
eğitimimin yanında iç mimarlık eğitimi de alarak iç dekorasyon 
alanında kendimi geliştirdim. Çünkü hedefim yapmış olduğum 
mimari yapıların iç mekân tasarımını da hayal edip bir bütün 
haline getirmek. Mezun olduktan birkaç ay sonra 2020 yılında 
memleketimde kendi ofisimi kurdum. Yaptığım çalışmalardaki 
asıl hedefim yatay mimari. Lüks villa ve müstakil projelerin iç ve 
dış tasarımlarını yapıp modern bir mimari ortaya çıkarıyorum. 

S

Estetik ve modern çizgilerle fonksiyonelliği ön plana çıkardığı tasarımlarında asıl 
hedefinin yatay mimari olduğunu belirten Özcan Mimarlık’ın kurucusu 

Mimar Șeref Özcan, danıșan istekleri ile kendi hayalleri doğrultusunda șekillenen 
lüks ve özgün projelere imza atıyor... 

Fonksiyonel ve Estetik Mimari

ȘEREF ÖZCAN
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Şuan yaptığım çalışmalarla da yatay mimariyi insanlara sevdirmek ve 
benimsetmek istiyorum.

Özcan Mimarlık’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği 
projelerden bahsedebilir misiniz? Hangi tip projelerde 
çalışıyorsunuz?
Yatay mimariyi bu kadar çok severken tabii ki ilk projemde anahtar 
teslim 250 m2 olan lüks villa projesiydi. Projeyi yaparken her zaman 
müşterilerimin isteklerini tam anlamıyla dinlerim. Çünkü istekleri 
benim için önceliktir. Bu projemde de arsanın konumu ve çevresiyle 
olan ilişkilerindeki analizlerini alıp eskiz çalışmaları yaptım ve 
müşterimin istekleriyle birleştirerek işlevsel ve estetik bir tasarımla 
ilk projemi tamamladım. Sadece iç tasarım yaptığım çalışmalarda 
oluyor. Mesela bir diğer projem lüks bir ofis tasarımıydı. Kullanışlı 
alan, uygun renk tonlamaları ve modern aksesuarlarla müşterimin 
de isteklerini göz önüne alarak işlevselliği ve estetiği ile ön planda 
olan lüks ofis projesi tasarladım. Ofisimde dikey mimari çalışmaları 
yaptığımda oluyor ancak ağırlıklı olarak lüks villa, ofis ve müstakil 
ev projelerine yer veriyorum. Çünkü yatay mimaride kendimi daha 
hâkim ve başarılı hissediyorum. Şuan lokasyon olarak daha çok 
Antalya ve Burdur’da çeşitli projeler alıyorum. Ancak kendimi sadece 
bu bölgelerle sınırlı tutmuyorum diğer şehirlerden gelecek olan 
projelere de açığım. Genel olarak kendimi özetleyecek olursam yatay 
mimari çizgisinde daha büyük ve kapsamlı projeler ile kendimi ileriye 
taşımak istiyorum.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz? Mimari 
çizginizi nasıl tanımlarsınız?
İham kaynağım, hayallerim. Küçüklüğümden bu yana hep hayaller 
kurarım. Bir şeyi görmeden de hayal gücümle gözümde canlandırıp 
tasarlayabilirim. Bunu yaparken de gerçekçi olmak tabii ki önemli 
ama kendimi sınırlandırmıyorum. Mesela benim için bir ev 3 oda 1 
salon + 140 m2 değildir. Nasıl bir tasarım, konfor ve kaliteli yaşam 
alanı olabilir? Yani oraya nasıl bir ruh verebilirim. Bunu hayal gücümle 
ortaya çıkarırım. Hayallerim doğrultusunda şekillenen ve ruh 
kazanan işlevsel ve estetik bir mimari oluşturmak benim çizgim.

Projelerinizde estetik yaşam alanları mı yoksa 
fonksiyonel yapılar mı yapmayı ön planda 
tutuyorsunuz?
Yapmış olduğum tasarımların estetik yaşam alanları olması ön 
planda. Fakat bir tasarım yaparken sadece estetik olması yeterli değil. 
Çünkü fonksiyonellik olmadan yapılan estetik eksik kalır. Tasarımı 
oluştururken fonksiyonellik ve estetik yapı kavramları bir bütündür.  
İkisinin birbirinden ayrılabilir kavramlar olduğunu düşünmüyorum. 
Çalışmalarımda işlevsel bir plan çizerken “nasıl estetik hale getiririm?” 
diye düşünüp tasarımlarıma yön veririm. Tek bir noktaya değil her 
noktaya önem veriyorum.  Özetle, fonksiyonelliği oturmuş bir yapıyı 
estetik ve modern mimari çizgilerle ön plana çıkarırım.

2021 yılı için mimaride beklediğiniz tasarım trendi 
nedir?
Bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinin 2021 trendini 
etkileyeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecinden dolayı insanların 
site ve toplu yaşam alanlarından uzaklaşma istekleri doğdu. Bununla 
birlikte aile bireyleri müstakil ev ve kendilerine ait olan bahçelerinde 
zaman geçirmek istiyor. Bu yüzden benimde özel ilgi alanım olan 
yatay mimarinin öne çıktığı bir trend olacağını düşünüyorum. Bu 
süreçte insanların sağlığı, ferah yaşamaları ve taleplerini karşılamak 
için mimari hizmetlerimi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğim. 
Özcan Mimarlık olarak yaşam alanlarınızı hayallerinizin ötesine 
taşımak için her zaman yanınızdayız.

Özcan Mimarlık olarak vizyonunuzdan ve gelecek 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Vizyonumu size üç anahtar kelime ile açıklayayım; başarı, 
girişimci ve yenilikçi. Özcan Mimarlık’ı ileriye taşıyacak ve 
hep güncel kalmasını sağlayacak ilkelerim bunlardır. Mimari 
projelerimi çağı yakalayan yenilikçi tasarımlarımla, estetiği ve 
işlevselliği bütünleştirerek firmamı yatay mimari başta olmak 
üzere uzman olduğum tüm alanlarda çok daha ileriye taşımak.  



ess Design Co’nun kuruluşundan ve 
sunduğu faaliyetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Lisans eğitimimi Maltepe Üniversitesi Mimarlık 
bölümünde tamamladım. Aslen Bodrumluyum. 
Kariyerim için de turizm ve mimarlık alanında cok 

gelişmiş bir bölge olan Bodrum’da olmayı tercih ettim. Mimar Emre 
Kunt ile iş deneyimim oldu. Swiss Otel Bodrum Hill şantiyesi ve 
Ritz Carlton Hotel Istanbul renovasyon projeleri gibi büyük ölçekli 

projelerde yer aldım. Sonrasında çocukluk hayalim olan kendi 
markam Ness Design Co’yu kurdum. Ness Design Co; dinamik 
ekibiyle mimarlık, iç mimarlık ile danışmanlık hizmetleri veren ve 
gün geçtikçe gelişen bir firma olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar yaptığınız işlerden bahsedebilir 
misiniz? Hangi tip projelerde çalışıyorsunuz?
Yer aldığı her projede müşterileriyle empati kurabilme sonucu 
doğru tasarım anlayışını benimsemiş olan firmamız profesyonel 

N

Ness Design Co Kurucusu Mimar Nesil Ergen mesleki kariyeri ve tasarımlarındaki 
tarzından bahsederken en son hayata geçirdiği 

villa projesinin detaylarına değiniyor...

Detaylardaki Güzellik

dekorasyon

NESİL ERGEN 
Bu projeyi benim için özel kılan 

unsurlar özellikle renklerin uyumu ve 
eve kattığı sıcaklık oldu.

nessdesignco

ekibi ile özgün ve fonksiyonel yaşam alanları yaratmaktadır. Bugüne kadar 
çeşitli konut, villa, otel, ofis, mağaza vb. mekânların mimari, iç mimari 
projelerinde tasarım ve uygulama alanlarında yer almıştır.

Çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Tasarımlara 
yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?
Ness Design Co firması olarak müşterilerimizle aramızda her zaman sağlam 
bağlar kurmayı ve empati geliştirmeyi hedefliyoruz. Ev sahiplerinin yaşam 
tarzlarını, zevklerini ve isteklerini doğru şekilde anlamak projelerimizin 
doğru yönlenmesini ve şekillenmesini sağlıyor. 

En son gerçekleştirdiğiniz villa projenizden bahsedebilir 
misiniz?
Gümüşlük’te bulunan Villa Grena sitesindeki 250 m2’lik villada çalışmak 
çok keyifliydi. Bu projeyi benim için özel kılan unsurlar özellikle renklerin 
uyumu ve eve kattığı sıcaklık oldu. Salondan deniz manzarasına açılan bu 
geniş doğramaları desteklemesi için mekâna daha fazla derinlik ve ferahlık 
kattığını düşündüğümüz aynalar yerleştirdik. Ayrıca tv unitesi ve şömineyi 
de kapsayan bookmatch mermer uygulamamızla güzel bir ambiyans ve 
yansıma yakaladık.  
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ork of Arch Studio’nun kuruluş 
hikayesinden ve sunduğu hizmetlerden 
bahsedebilir misiniz?
10 senelik kariyer yolculuğunun sonunda 
edindiğim tecrübe ve birikim ile 2019 yılında 
kurduğum Work of Arch Studio, iç mimari 

tasarım, uygulama ve proje yönetimi alanlarında hizmet veren, 
tecrübeli ve donanımlı bir mimarlık ofisidir. 

Ofis, konut, mağaza ve otel gibi projelerde, tasarım ve uygulama 
alanlarında farklı ölçek ve ihtiyaçlara yönelik hizmet verdiğimiz 
gibi, birden çok disiplinlerin de dahil olduğu yerli ve yabancı 
projelerde, proje yönetimi hizmeti de vermekteyiz.

Projelerinizdeki mimari kimliğinizi ve tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Üstlendiğim projelerde tasarımlarımın zamansız ve sürdürülebilir 
olmasına, farklı ölçeklerde sanat ile yollarının kesişmesine çok 
önem veriyorum. Bir tasarımı başarılı kılan diğer önemli noktaların 
ise kaliteli işçilik, doğru detay çözümü, doğru malzeme seçimi ve iyi 
bir ekip çalışması olduğuna inanıyorum. 
Bu nedenle, Work of Arch olarak üzerinde çalıştığımız projelerde de 
zamansız ve sürdürülebilir tasarımları, bu detaylarla yakalamaya 
özen gösteriyoruz. 

Çok araştırıyor, ikonik parçaları ve popüler akımları takip ederken 
kültürümüzden, bulunduğumuz coğrafyanın da zenginliklerinden 

W
Work of Arch Studio’nun kurucusu Aslı Eğilmezler, farklı tarz ve konseptteki 

koleksiyon ürünlerinden ve detay çözümü ile kaliteli ișçiliği sentezleyerek ortaya 
çıkardığı zamansız projelerinden bahsediyor… 

Ergonomik, 
Estetik ve Zamansız

ASLI EĞİLMEZLER

dekorasyon
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faydalanmaya, eski ile yeniyi buluşturmaya özen gösteriyoruz. 
Bunun dışında tabii ki müşterimizin tarzı ve öncelikli ihtiyaçları da 
tasarımlarımızı oluştururken göz önünde bulundurduğumuz bir başka 
anekdot…

Kendi projelerinizde ihtiyaçlarınızdan doğan özel 
ürünler üretiyorsunuz. Ürettiğiniz tasarımlarınızdan 
ve bu süreçte nelere dikkat ettiğinizden bahsedebilir 
misiniz?
Markamıza ait, farklı tarz ve ürün gamına sahip, ergonomi ve estetiğin 
ön planda tutulduğu iki koleksiyonumuz var. 
Bunlardan biri; Piece of Arch Collection. Sizin de bahsettiğiniz 
gibi kendi ihtiyaçlarımızdan doğan bir koleksiyon aslında. 
Tasarımlarımızda hayal ettiğimiz fakat ne yazık ki birçok parçayı 
piyasada hazır olarak bulamamamızdan dolayı kendi tasarım 
ürünlerimizin olduğu bir koleksiyon çıkartmaya karar verdik. 
Koleksiyonun çıkış parçası olan frank demir kulplarımız, sıcak demiri 
dövme yöntemi ile yapılan organik formlu ürünlerdir. Kulplarımızı, 
organik formlu demir ayaklı puflarımız, mini yan sehpalarımız ve 
Phillip Jeffries markasının duvar kâğıtlarını kullandığımız, farklı 
formlardaki tepsilerimiz takip etti.

Latince dönem anlamına gelen Tempus koleksiyonumuz ise bu 
topraklardan çıkan ve tamamen bu toprakların insanini yansıtan, 
antik terekota çömlekler, küpler ve cam vazolardan oluşuyor. Tempus 
koleksiyonumuzu şekillendirirken asıl amacımız, yüzyıllardır 
bu topraklarda üretilmesine ve kullanılmasına rağmen ne yazık 
ki hakkettiği değeri görmeyen bu ürünleri, modern mimariye 
kazandırmak. İki koleksiyonun tüm ürünlerine hem Work of Arch 
Instagram hesabından hem de işbirliğimiz doğrultusunda Silk & 
Cashmere mağaza ve onlinedan ulaşabilirsiniz.

Son olarak Work of Arch Studio’nun ileriye yönelik 
hedeflerini öğrenebilir miyiz?
Geçmiş yıllarda birçok A+ luxury markaların Türkiye mağazalarının 
yapımında ve yurt dışı flagship mağaza projelerinde proje yöneticisi 
olarak çalışma fırsatım oldu. Buradan edindiğim tecrübelerle ve 
yaratıcılığına güvendiğim ekibimle Work of Arch Studio olarak sadece 
proje tasarımı alanında değil, uygulama ve proje yönetimi alanlarında 
da özellikle Avrupa ve Orta Doğu gibi yabancı platformlarda kendimize 
yer edinmek birincil önceliğimiz.  



ektör dışında olanlar ve sizleri 
tanımayanlar için mesleki anlamda 
kendinizden ve hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
İç mimarım, Mey=y Interiors stüdyosunun 
kurucusuyum. Tasarımlarımda benim için önemli 
olan kullanıcıyı tam olarak anlayabilmek sonrası 

zaten benim ve kullanıcının istekleriyle harmanlanıyor. Mey=y 
Interiors’un mottosu “kalıpların dışına çıkmak”. Bana göre de 
tasarım bu noktada kendini belirliyor ve özgün tasarımlar ortaya 
çıkıyor. Hedefim; mekânları esnek, değişime açık ve ihtiyaçlara 

göre tasarlamak, konseptlerle sınırlı kalmadan gelişen tasarımlar 
yapmak. Böyle olunca yapılan tasarımlar ileriye yönelik oluyor.

Mey=y Interiors’ın danışanlarına sunduğu hizmetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mey=y Interiors, proje danışmanlığı ve uygulama olarak iki 
aşamalı hizmet veriyor. Proje aşamasında mekâna uygun gerekli 
analizler yapıldıktan sonra kullanıcıya uygun tasarıma başlanıyor 
ve üç boyutlu görüntülerle sunum gerçekleştiriliyor. Devamında 
da eğer bizimle çalışmak istenmezse uygulama aşamasında taşere 
ettiğimiz bir firmayla projelerimizi devam ettiriyoruz. 

S
Mey=y Interiors stüdyosunun kurucusu İç Mimar Ahsen Çimen, kullanıcı odaklı 

ve ihtiyaçlara göre tasarladığı projelerinde alıșılmıș kalıpların dıșına çıkarak 
etkileyici ve ikonik projelere imza atıyor...

Alışılmışın Ötesinde

dekorasyon
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Farklı fonksiyonlarda olan yapı tasarımlarınız var. 
Projelerinizi tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Bu işi severek yapıyorum böyle olunca da bıkmadan usanmadan 
mesai harcayabiliyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. 
Bildiğim şey şu ki gördüklerimizi farkında olmasak da 
içselleştiriyor olmamız. Bunun insan ruhundaki etkisini 
düşününce aslında önemli bir rol oynadığımı düşünerek işimi 
yapıyorum.

Tarzınızı ortaya koyarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Bazen hatalarımdan ilham alıyorum ve bu beni daha çok 
heyecanlandırıyor. Sanat ürünlerini incelemekten zevk alıyorum. 
Bazen bir kıyafetten bazen bir ürün tasarımından veya bir 
fotoğraf pozundan, doğa olayından, doğadan bazen de albüm 
kapağından. İlhama açık olunca istediğin herhangi bir şeyden 
alabiliyorsun.

Sizi diğer mimarlık firmalarından ayıran özellikler 
nelerdir? 
Bizi diğer firmalardan ayıran özellik, farklı olmak ve işlevselliğin 
yanı sıra ikonik olmak. Bu işe sanat gözüyle bakıyorum. 
Sürekli görsellerle zihnimi besliyorum. Yeni bir ürün ortaya 
koymak gördüklerinin, duyduklarının, dokunduklarının ve 
yaşadıklarının  harmanlanmasıdır. İşin maddi boyutundan çok 
manevi boyutunu dikkate alınca da kaliteli ürünler ortaya çıkıyor 
diye düşünüyorum. 



San Francisco’da kaldığı dönemlerde Apple, Google ve GAP gibi dünyaca 
ünlü firmaların genel merkezlerinin proje tasarımlarında görev alan Mimar 

Ahmet Yücesan ile kendi ismiyle kurduğu mimarlık firmasının kuruluș hikâyesi, 
gerçekleștirdiği projeleri ve tasarımlarındaki mimari tarzı hakkında 

keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. 

Ahmet YUcesan 

dekorasyon
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hmet Yücesan Design’ın kuruluş 
hikâyesini ve sunduğu hizmetleri 
öğrenebilir miyiz?
Mimarlık ve iç mimarlık mesleğinin de 
birçok meslekte olduğu gibi çırak – kalfa 
- usta yolculuğundan ibaret olduğunu 
düşünüyorum. Benim için teori ve pratik 

bilgilerin tecrübe ile harmanlanması çok önemliydi. Çok 
derin bir mesleğin içerisinde olduğumu biliyor, eğer bir 
gün kendi firmamı kurmak istersem birçok açıdan hazır 
olmam gerektiğini fark ediyordum. Bilkent Üniversitesi 
ile başlayan eğitimimi American River College, California 
State University ve Harvard University ile devam ettirdim. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde California eyaletinde 
Sacramento ve San Francisco şehirlerinde üst düzey 
mimarlık firmalarında uzun yıllar deneyim kazanma 
fırsatım oldu. Bu süreçler sonrasında kendimi hazır 
hissettiğimde Ahmet Yücesan Architectural Design isimli 
firmamı kurdum. Firmamızın sunduğu hizmetler öncelikle 
mimari, iç mimari ve çevre tasarımı üzerine. Hem proje 
hem de danışmanlık bazında müşterilerimizin keyifli 
mekanlarda yaşamalarına rehberlik ediyoruz. 

A

Tasarımdaki önceliğim 
mekânı kullanacak 

kișinin kendisini özel 
ve mutlu hissetmesini 

sağlamak.



dekorasyon

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 
projelerden bahsedebilir misiniz?
California’daki ilk iş deneyimim çok büyük ölçekli 
malikaneler tasarımı üzerine olmuştu. Çok geniş araziler 
içerisinde tasarlanan mega evler diyebilirim. Uzmanlık 
alanlarımız bin ile beş bin metre kare zemin oturumlu 
tek ailelik konutlardı. Sonrasında çalıştığım mimarlık 
firması ise üniversite kampüsleri ve hastaneler üzerine 
konsantre olmuştu. Daha sonra San Francisco şehrine 
taşındım ve ticari mekânlar üzerine yoğunlaşan 
bir mimarlık firmasında çalıştım. Silikon vadisi ve 
San Francisco Körfez bölgesinde çok keyifli ofisler 
tasarlıyorduk. AT&T, Hitachi, GAP, Banana Republic, 
Apple ve Google gibi bir çok firmanın ofis alanlarını ve 
genel merkezlerini tasarlıyorduk. 

Projelerinizde iç mimari stilinizi nasıl 
tanımlarsınız?
Stilim aslında müzik gibi sürekli hareketli. 
Projelerimdeki ögeler notalara dönüşür ve bir ritim 
oluştururlar. O yüzden oval formları kullanmayı çok 
seviyorum. Hem çağdaş hem de klasik çizgilerimde 
oval formlarla enerji sirkülasyonunun devamlılığını 
sağlayabilmeye önem veriyorum. 

Bir projede olmazsa 
olmazlarımın bașında 

denge ve armoni gelir. Hem 
mimari hem de iç mimari 
tasarımlarımda bu iki öge 

esastır.
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Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?
Ruhun okşanması diyebilirim. Örneğin bir otel tasarımında 
ruhunun okşanması gereken kişiler oldukça fazladır. Proje 
sahibinden resepsiyoniste, otel misafirlerinden House Keeping 
ekibine kadar herkesin tasarlanan mekânda huzurlu olması 
gerekir. Tasarımdaki önceliğim mekânı kullanacak kişinin 
kendisini özel ve mutlu hissetmesini sağlamak.

Bir projede olmazsa olmazlarınız nelerdir? Hangi 
tarz sizin vazgeçilmeziniz?
Bir projede olmazsa olmazlarımın başında denge ve armoni 
gelir. Hem mimari hem de iç mimari tasarımlarımda bu iki 
öge esastır. Projede ki her şeyin birbirleriyle dengeli bir şekilde 
uyumlu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Tarz konusuna 
gelince, aslında her tarzın farklı ve güzel dinamikleri olduğuna 
inanıyorum. Harmanlamayı çok seviyorum. Ama favorilerimi 
sıralamak isteseydim Roma mimarisini listenin ilk sırasına 
alabilirdim. Sonrasında Rococo, Art Deco, Victorian, Dutch 
Colonial , Spanish Colonial ve post modernizmi ekleyebilirim. 

Farklı sektörlerde kullanılması için ticari 
alanlar ve kişiye özel şekillenen yaşam alanları 
tasarlıyorsunuz. Estetik ve işlevselliği bir arada 
sunmak noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Çok sevdiğim tasarımcılardan Alvar Aalto’nun çok sevdiğim 
bir sözünü paylaşmak istiyorum: “Size söylemek isterim, büyük 
bir opera binası veya bir şehir merkezi yapmak kişiye özel bir 
ev yapmaktan çok daha kolaydır.” Bu söze bayılıyorum. Genele 
hitap etmek çok daha kolay gözüküyor öte yandan spesifik 
kişiye hitap etmek ise farklı olabiliyor.  Sonuç olarak bir mimarin 
ve tasarımcının amacı insanlar için cennet gibi mekânlar 
yaratmak olmalıdır. O yüzden de tasarlanacak mekânların 
kullanıcılarını çok iyi dinlemek ve anlamak gerekiyor.  İşte o 
zaman işlevsellik ve estetik harmoni içerisinde dans edebiliyor. 



ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Lisans eğitimim bittikten sonra on sene boyunca 
iki farklı firmada yurt içi ve yurt dışı projelerinin 
satış, tasarım ve uygulama görevlerinde yer aldım. 
Sonrasında kendi firmamı kurdum. Kısa zaman 
zarfında yüzlerce kaliteli bina, daire ve villa projesinde 

hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. İş haricinde basketbol ve 
doğa yürüyüşlerine vakit ayırmaya özen gösteriyorum. Ayrıca spor 
ekipmanları koleksiyonu yapmaya çalışıyorum. 

Firmanız ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Veronna Sprezzatura ekibi olarak bireysel daire ve villa projelerinin 
yanı sıra üst segment kentsel dönüşüm ve villa sitelerine dair 
çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Modern, daima yaşayan ve ruhu 
olan mekânlar yaratmayı hedefliyoruz. Her koşulda ilham verecek 
yaşam alanları oluşturuyoruz. 

B
Estetik ve fonksiyonelliği ön planda tutarak fark yaratılmıș projelere imza 
atan Veronna Sprezzatura Design’ın kurucu ortaklarından Erdem Erok ile 

gerçekleștirdikleri projeleri, tasarımlarındaki mimari kimlikleri ve gelecek dönem 
planları hakkında özel bir röportaj gerçekleștirdik.

Göz Alıcı Tasarımlar 

dekorasyon

Projelerinizdeki tasarım kimliğinizi nasıl 
tanımlarsınız?
Estetik ve fonksiyonellik kaygısı olan, çözüm odaklı 
detayları dikkat çeken, üzerinde düşünülmüş ve 
fark yaratılmaya çalışılmış, kişiye özel projelere 
kimlik kazandıran, vizyoner bir firma olarak 
tanımlanabileceğimizi düşünüyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Ağırlıklı olarak Kadıköy bölgesinde bina bazında ya da 
özel projeler yapıyor olsak da Riva’dan Tuzla’ya, Silivri’den 
Zekeriyaköy’e birçok villa projesi, mekân ve mahal 
bazlı çalışmalar yaptık. Bursa, İzmir ve Bodrum’da da 
projelerimiz devam etmektedir. Yurt dışında ise Hollanda 
ve Fransa’da çalışmalar yapmaya başladık. 
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Modern, daima yașayan ve ruhu olan 
mekânlar yaratmayı hedefl iyoruz. Her 
koșulda ilham verecek yașam alanları 

olușturuyoruz. 

Veronna Sprezzatura Design’ı diğer 
firmalardan ayıran özelliği nedir?
İçinde bulunduğumuz sektöre özel gelişmelerin takibini 
heyecanla yapıyor ve sürekli güncel kalmaya çalışıyoruz. 
Uygulamalarımıza da bunu yansıtma azmindeyiz. Her yeni 
projede daha masaya oturmadan düşüncelere dalıyoruz. 
Hangi mekanda, ne tarz bir tasarımla, hangi renklerle 
ve nasıl materyallerle kombinasyonlar yapabileceğimiz 
konusunda hep bir beyin fırtınası içerisindeyiz. 

Dekorasyon anlamında evlerde hangi 
uygulamalar ve görünümler geride kaldı?
Dekorasyon, işlevinin yanı sıra en keyifli anlarımızın 
ve anılarımızın arka planını oluşturan önemli bir fon. 
Bu fonu öyle bir şekilde hazırlamalıyız ki sadece bugün 
değil seneler sonra bile anı olarak saklanan bir fotoğrafa 
bakarken arka plan dikkat çekmeli, üzerine konuşturmalı. 
Bir dekorasyon seneler sonra bunu yaşatıyorsa başarılı 
olmuştur. Günümüzde artık baktığımız tüm alanları 
görebilmek ve daha derin yaşamak hepimizin hedefi oldu 
diyebiliriz. Yaptığımız görsel paylaşımlarda bile sadece ön 
plan değil arka plan ve zeminde ne olduğu, ışığa hatta çekim 
açısına bile takılabiliyoruz. Bundan yola çıkarak eskisinden 
daha ön planda olan doğru aydınlatma ve belli dekorasyon 
stilleri belirlenerek oluşturulmuş tasarımlar, karma stillerle 
yakalanan yeni dekoratif kurgular günümüzün yenilikleri 
arasında. Özgünlük ve doğala ithafta bulunan tüm dekoratif 
yaklaşımlar günümüzün güncesi diyebiliriz.

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde 
kullanmak için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?
Her mekânın kendi ruhu ve dinamikleri var. O mekânda 
yaşayacak olanların da. Tasarımların merkezine insanı 
koyarak ilerlemeye gayret ediyoruz. Tarz, yaklaşım ve talepler 
önemli. Hayali ile gelen her ev sahibi hayalini yaşayabilmeli. 

Son olarak gelecek dönem planlarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
Yıllar boyu mimari ve materyal alanında birçok yeniliği 
üç kıtada ve onlarca ülkede yerinde takip ederken yeni 
normalde sanal fuarlara katılıyoruz. Yenilikleri kendi 
tasarım anlayışımız ile harmanlıyoruz. Yaşayanlar ile 
bütünleşen mekânlar ana çizgimiz. Trendi takip eden 
değil oluşturan olmak için yeni ve düşünülmemiş olanı 
sunuyoruz. Bu konuda sektörden de çok olumlu ve cesaret 
verici dönüşler alıyoruz.  



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Biz İstanbul’da iki ortaklı bir tasarım ofisiyiz. 
Ben Gizem Türkeli, 1987 İstanbul doğumluyum. 
Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde okuduktan 
sonra 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık bölümünden mezun oldum. Ardından 

bir mimarlık ofisi ve büyük bir perakende grubunda 
mimar olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında kendi 
mimarlık ofisimi kurdum. 2020 yılında ortağım Uğur Koç 
da bana katıldı ve artık çalışmalarımıza beraber devam 
ediyoruz.

Ö

Gizem Türkeli Architects’in kurucusu Gizem Türkeli ve ortağı Uğur Koç ile 
gerçekleștirdikleri projelerindeki tasarım tarzları ve ilham kaynakları üzerine 

özel bir röportaj gerçekleștirdik.

Yalın ve Zamansız Mekânlar

Ben Uğur Koç, 1983 Ankara doğumluyum. Gazi Anadolu 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimime İstanbul’da 
Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde devam ettim. 
2006 yılında henüz öğrenciyken farklı mimarlık ofislerinde 
çalışarak başladığım meslek hayatıma 2020 yılı itibariyle Gizem 
ile kendi ofisimizde devam etmekteyim.

Gizem Türkeli Architects’in kuruluş hikâyesini 
anlatır mısınız?
Bizim hayalimiz hep kendi tasarım ofisimizi kurmaktı. Piyasada 
başta perakende olmak üzere farklı sektörlerde birçok projeye 

GİZEM TÜRKELİ, UĞUR KOÇ 

dekorasyon
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dahil olma fırsatı bulup belli bir tecrübe edindikten sonra artık kendi 
tasarım anlayışımız ile bize ait projeleri hayata geçirmenin zamanının 
geldiğini düşünerek 2017 yılında bu hayalimizi gerçekleştirmek için bir 
adım attık. Yaptığımız işler ve aldığımız olumlu dönüşler bu inancımızı 
doğrular nitelikte, bu anlamda çok mutluyuz.

İç mimarideki ve tasarımlarınızdaki tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Yalın çizgileri seviyoruz. Abartıya kaçmadan malzemeyi doğru 
ve yerinde kullanarak gözü yoran etkenlerden arındırılmış rafine 
mekânlar kurguluyoruz. Mekânların işlevselliği bizim için en önemli 
kriterlerden biri. Esas amacımız kullanıcının tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan, sade fakat bütünlüğü ve ruhu olan mekânlar tasarlamak.

Mekânları tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Dinlediğiniz bir müzik, okuduğunuz bir kitap, gördüğünüz yerler. 
Kısacası hayata dair her şey olabilir. Bize göre ışın sırrı; iyi bir gözlemci 
olmak ve farkındalık.

Zamansız ve işlevsel mekânlar yaratmanın sırrı nedir?
Zamansızlık ve işlevsellik mesleğimiz adına en büyük iki iddia 
sayılabilir. Bu tılsımı yakalamak için ciddi bir bilgi birikimi, geçmiş 
ve gelecek tasarımları bütünüyle anlama yolunda gayret göstermek 
gerekiyor. İyi bir gözlemciyseniz hayatı maddi ve manevi özümseyerek 
tasarlayacağınız mekânlara bu duyguyu yansıtabiliyorsunuz. Duygusu 
olan bir mekân ise zamansız oluyor.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?
İletişim hayattaki en önemli konulardan biri. Tabii ki müşteri 
ilişkilerinde de öyle. Bizce müşteri memnuniyetinin sırrı, müşterinizi 
doğru tanımak ve tam anlamak. Onun isteklerine hatta kendisinin bile 
tarif edemediği ihtiyaçlarına cevap verip hayatına değer katabilmek. 
Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu sonuca ulaşmak için üstün çaba 
sarfediyoruz. Her iş sonunda aldığımız tepkiler de bizi mutlu ediyor.  
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ncelikle bize kendinizden ve firmanızın 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden 
bahsedebilir misiniz?
2009 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü’nden mezun olup akabinde Milano Scuola 
Politecnica Di Design’da yüksek lisansımı tamamladım. 
2011 senesinde kurduğum firmamda konut, ofis, mağaza 

projelerinde tasarım, uygulama ve proje danışmanlık alanları ile 
ilgilenmekteyiz. 

Ö
İç Mimar Elif Arslan, tasarımlarında kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini ön planda 

tutarak fonksiyonel, zamansız ve sürdürülebilir projelere imza atıyor…

Tasarımın Özündeki 
Sürdürülebilirlik

Mimari tasarımlarınızda karakteristik çizginizi ve 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Memphis Group kurucularından olan İtalyan mimar - tasarımcı 
Ettore Sottsass öğrenciliğimden beri beni çok etkilemekte. Onun farklı 
renkleri bir araya getirişi, renklerle oynaması, parlak renklere vurgusu 
ve fütüristtik yaklaşımı her zaman tasarımlarda çıkış yolu olmuştur. 

İç mimaride doğru tasarımın püf noktaları neler?
Hem müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan fonksiyonel hem aynı dilin 

dekorasyon

ELİF ARSLAN

konuştuğu, her malzemenin birbiri ile uyumlu hareket ettiği 
bütünlük hem de mekânların ölçeklerini göz önünde tutarak 
detayların çözümlendiği zamansız tasarımı yakalamaktır.

Kişiye özel tasarımlarınızda danışanlarınızın ihtiyaç 
ve taleplerini doğru karşılayabilme noktasında nasıl 
bir yol izliyorsunuz?
Öncelikle müşteriyi çok çok iyi tanıyıp ne istediğini, önceliklerini, 
bu tasarımla birlikte hangi fonksiyonlara ihtiyaç duyduğunu 
anlamak gerekiyor. Bunun için belirli soru ve cevaplarla sık yapılan 
toplantı, malzeme tablosu ve görsel sunumlarla amaca yaklaşmaya 
çalışıyoruz. Ardından yapılan 3D sunumları ile tasarımımız 
netleşmiş oluyor.

Pandemi süreci ile beraber yaşam alanlarımızda 
daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu durum 
değişim isteğini de beraberinde getirdi. Bu durumda 
pandeminin iç tasarıma ne gibi etkisi oldu?
Hepimizin evden çalışmak durumunda kaldığı karantina 
döneminde bazılarımız ofis ortamını özlerken bazılarımız da 
evden çalışmanın daha etkili olduğunu düşünüyor. Bu durumda 
merdiven altları ya da oturma odası köşeleri artık yeni çalışma 
alanları olarak tasarlanabiliyor. Ofis sandalyesi, aydınlatma 
ve masa seçimleri de önem kazanıyor.  Artık evimizde depo 
ya da kullanılmayan odalarda black out perdeler ve rahat ofis 
mobilyaları kullanılıp, ses izolasyonu ön plana çıkıyor. Eskiden beri 
hep konuşulan herkesin evinde küçük bir bahçesi olmalı trendi de 
geri dönüyor. İnsan ruhuna iyi gelen ama geri planda tuttuğumuz 
bitkiler ile yaşamaya başlıyoruz. Yediğimizi yetiştirmek ayrı bir 
keyif ve bize özgürlük sağlıyor. Böylelikle bahçemizde daha çok 
oksijen üretmiş oluyoruz. Trend olan bitki duvarlarının iç mekâna 
faydaları da bu aşamada belli oluyor. Tüm bu evrimleşme süreci ile 
bizleri tabiat ile uyumlu tasarımlar bekliyor.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Her zaman oluşturduğumuz ve oluşturmakta olduğumuz tasarım 
çizgisini koruyabilmek. Müşterilere, içinde bulunmaktan keyif 
aldıkları ve alacakları zamansız mekânlar tasarlayabilmek. 
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Genel Müdürlüğe geldiği günden bu zamana kadar sayısız bașarıya imza atan ve 
Tepe Home’a getirdiği yeniliklerle fark yaratan Tepe Home Genel Müdürü 
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Șirket olarak değișime açık, sürekli 
eğitime ve bireysel gelișime önem veren 

bir bakıș açısına sahibiz.

eni yılda Tepe Home’da bizleri neler 
bekliyor?
Tepe Home’da alışveriş deneyimini farklı ve özel kılmak 
için girişimlerimizi ve teknolojik yatırımlarımızı 
artırıyoruz. Şirketimizin her bölümünde dijital 
dönüşüme yönelik yatırımlarımızı hızlı aksiyon alarak 
hayata geçiriyoruz. Web sitemizde yaptığımız sürekli 

ve yenilikçi geliştirmelerle müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini 
kolaylaştırırken müşteri memnuniyeti odaklı bakış açımızla, 
aldığımız geri bildirimlere göre stratejilerimizi şekillendiriyoruz.

Siz göreve geldiğinizden beri Tepe Home’da 
birçok yenilik yaşandı. İlkelerinizden ve gelecek 
hedeflerinizden bahseder misiniz?
Tepe Home ailesi olarak çalışanlarımızla birlikte dört ana ilkeyi 
benimsiyor ve kurum kültürümüzün merkezine alıyoruz. 
İlkelerimizin başında insana saygı duymak yer alıyor. Şirket 
içi ve dışı iletişimimizin saygılı, güven temelli olmasına özen 
gösteriyoruz. Eşitliği ön planda tutarak tüm çalışanlarımızın 
fikirlerine önem veriyoruz. İkinci temel prensibimiz, müşteri 
memnuniyetini artırmak. Müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini 
kolaylaştırmak için çözüm odaklı bir yaklaşımla, güler yüzlü 
bir iletişimi hedefliyoruz. Üçüncü ilkemiz, daima daha iyinin 
arayışında olmak. Şirket olarak değişime açık, sürekli eğitime ve 
bireysel gelişime önem veren bir bakış açısına sahibiz. Dördündü 
ilkemiz dürüst ve ahlaklı olmak. Etik ve insani değerleri her şeyin 
üstünde tutarak sosyal yaşama, doğaya saygılı, dürüst bireyler 
olarak aynı çalışma ortamını paylaşıyoruz. Kurum kültürümüzü 
bu temeller üzerinde kurarak kurumumuzun ve çalışanlarımızın 
geleceğine yatırım yapıyoruz. Her geçen gün daha fazla tüketiciye 
ulaşıyor, satış noktalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. 
Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı daha da 
hızlandırarak toplu satış projelerinde iş birliklerimizi sürdüreceğiz. 
Online mağazamızda ürün çeşitliliğimiz hızla artırırken online 
hizmet kalitesini artıran yenilikçi yaklaşımlarla da yatırımlarımızı 
yönlendireceğiz.

Tepe Home aile anlayış ile uzun yıllardır hizmet 
veriyor. Çalışma arkadaşlarınız ile aile ortamında 
olmanızın katkıları nelerdir?
Tepe Home ailesi olarak gerek benimsediğimiz ilkelerle gerekse 
şirket içi iletişimimizle güçlü bir kurum kültürü oluşturduk. Hep 
birlikte aynı amaç için güven ve bağlılıkla büyük bir motivasyonla 
çalışıyoruz.  Ekip ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmeyerek 
dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Birbirleri ile empati kuran, 
koordineli, motivasyonu yüksek ve mutlu çalışanların olduğu bir 
şirket kültürü oluşumu içindeyiz. Hepimiz ortak değerler için emek 
veriyor ve ortak bir hedefe doğru koşuyoruz. Durum böyle olunca 
başarı da bunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

2021 yılın mobilya ve ev dekorasyonunda bizleri neler 
bekliyor?
2021’de de müşterilerimizin istek ve taleplerini merkeze alan 
bakış açımızla şık ve fonksiyonel çözümler sunmaya devam 
edeceğiz. Tekil ürünlerde canlı renkleri kullandık. Tasarımsal 
öğelerin öne çıktığı ve oldukça geniş ürün yelpazesi içeren 2021 
koleksiyonlarımızın da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. 

2020 yatırımlarınızı sürdürerek yeni mağazalar 
açtınız. 2021’de yeni mağaza hazırlığınız var mı?
Yurt içi ve yurt dışı mağazacılık alanında daha fazla tüketiciye 
ulaşmak amacıyla yeni satış noktaları açma hedefimiz 2021 yılı 

Y
için de geçerli. Ankara’da Kentpark ve İstanbul’da Buyaka AVM 
mağazalarımızı çok yakında açıyoruz. İlerleyen süreçte Antalya, 
Bursa, Samsun, Trabzon, Bodrum, Adana ve Mersin’de mağaza açma 
hedeflerimiz bulunuyor. Ayrıca, 2020 yılında büyüme ivmesi ile 
farklı bir kulvarda hizmet vermeye başlayan online mağazamıza özel 
ürettiğimiz ürünleri fiziki olarak görmek isteyen müşterilerimiz için 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de Corner mağazalar açacağız. Alışverişin 
yine online olarak yapılacağı bu mağazalarda çok farklı bir konseptle 
tüketicilerimizle buluşacağız.

Siz mobilya tercihinizi nasıl tanımlarsınız? Tepe Home 
markasında sizi en çok yansıtan koleksiyon hangisi?
Modern, aynı zamanda fonksiyonel mobilyaları tercih ediyorum. 2020 
yılında lansmanını yaptığımız Natura koleksiyonu, modüler olma 
özelliği ile fonksiyonel detaylar içeriyor. Doğadan ilham alan modern 
yaklaşımı ile dekorasyonda benim tercih ettiğim tarzı oldukça başarılı 
şekilde yansıtıyor. Çalışma masası ve kitaplık gruplarımızda tercihim 
ise Lavoro koleksiyonu.

Salgın ile mücadelede hassasiyetiniz ile dikkat çeken 
çalışmalara imza attınız. Yeni güncellemeler olacak mı?
Maksimum düzeyde aldığımız tedbirleri uygulamaya devam 
ediyoruz. Hem fabrikamızda hem genel müdürlüğümüzde hem 
de satış noktalarımızda günlük alışkanlıklarımızı pandemi 
kapsamında yeniden şekillendirdik. Aldığımız önlemlere ek olarak 
çalışanlarımızın araçlarına da ateş ölçüm cihazları koyduk. Aynı 
ciddiyetle çalışanlarımızın ve müşterilerimizin hassasiyetlerini 
önemseyerek ve sağlıklarını her şeyden önce tutarak gerekli tüm 
önlemleri alıyor ve operasyonlarımızı güven içinde sürdürüyoruz. 

Dijital platformları bünyenize entegre eden dünya 
vizyonu ile hareket eden bir marka bilinciniz var. 
Gelecek projeleriniz nelerdir?
Satışta teknolojinin önemi her geçen gün artarken dijital alt 
yapılarımızı, satış, pazarlama tekniklerimizi bu gelişmeleri yakından 
takip ederek şekillendiriyoruz. Dijital dönüşüme ilişkin stratejimizi 
çok yönlü olarak değerlendirerek tüm departmanlarımızı yeni projeler 
geliştirerek en etkin şekilde bu sürece dahil olmaya teşvik ediyoruz. 
Lojistik süreçlerimizi denetlemek ve daha iyi kontrol sağlamak 
adına siparişleri eve kadar izleyebileceğimiz bir sistemi uygulamaya 
aldık. Tepe Home mağazalarında ücretsiz olarak sunulan mimari 
danışmalık hizmetimizle müşterilerin isteklerine göre belirlenen 
Tepe Home ürünlerinin bilgisayar ortamında mekânlara özel 3 
boyutlu projelendirme hizmetine devam edeceğiz. Aynı zamanda 
artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ürünleri evlere yerleştirebileceğiniz 
bir uygulamamız tamamlandı. Online mağazamızda, otuz altı 
kişilik büyük bir kadro ile web sitemizi ziyaret eden müşterilerimize 
eşlik ediyor, tüm sorularını anlık olarak cevaplıyor, böylece kolay ve 
farklı bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. İleri dönemlerde de; müşteri 
memnuniyetini artıran, online mağazamızı her geçen gün geliştiren, 
sunduğumuz ürünleri özelleştiren, kalitemizi ve verimliliğimizi 
yükselten yepyeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz. 
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ncelikle kendinizden ve By Beril 
Design markanızı kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz? 
1997 Balıkesir doğumluyum. Üniversiteye kadar 
Balıkesir’de yaşadım. Daha sonra Bahçeşehir 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 

kazanınca İstanbul’a taşındım. Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurt 
dışı eğitimi sınavlarını kazanarak eğitimimin iki yılını Toronto, 
Kanada’da geçirdim. İstanbul’a geri döndüğümde hayallerimin 
ve kariyer planlarımın inşaat mühendisliği üzerine olmadığına 
karar vererek 2018 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı bölümüne geçiş yaptım. Eğitimime burada 
devam ediyorum. ByBeril’in kuruluş hikayesine gelecek olursak, 
dekorasyona ve sofra sunumuna her zaman ilgim vardı. Çoğu 
zaman istediğim kriterlerde ürünleri bulamayışım ve çevremin de 
zevkimi beğendiğini, ilgi gösterdiğini fark edince kendi markamı, 
ByBeril’i oluşturma kararını aldım.

Tasarımlarınızdaki tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Sunumlarda benim için şıklık ve özgünlük ön planda. Farklı 
tarzlara ve zevklere hitap ederek tasarımlarımı oluşturuyorum.

Ö

Tarihin mistik ve etnik dokusundan 
ilham alarak tasarladığı sunum 

ürünleriyle sofra dekorasyonunda fark 
yaratan By Beril Design’ın kurucusu 
Beril Çanakçı markasına dair merak 

edilenleri anlatıyor...

Zarif Detaylar 
Seçkin Sofralar

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
ByBeril markası olarak kokteyl peçetesi, masa örtüsü, runner, 
amerikan servisi, peçete ve peçete halkası gibi sofra ve kahve 
sunumlarında kullanılan ürünlerin satışını yapmaktayım. 
Ürünlerimin şıklığı kadar kalitesi de benim için önemli bir 
detaydır. Ürünlerimi satışa çıkarmadan önce çeşitli kumaş 
ve iplikleri detaylı bir şekilde analiz ediyorum. Bu analiz, 
kumaşın dokuma sıklığı, kumaşın tasarımlarım ile uyumu, 
ipliklerin kalitesi ve oluşan ürünün yıkama sonrasındaki 
durumu ile ortaya çıkıyor. Her ürünümü satışa çıkarmadan 
önce evimde kullanıp deneme sürecinden geçiriyorum. 
Onayımdan geçen ürünleri müşterilerime sunuyorum.

Ürünlerinizi hangi malzemelerden 
üretiyorsunuz?
Kullanılan malzeme koleksiyonuma ve ürünün nakışına göre 
farklılık gösteriyor. Daha önce de değindiğim gibi ürünün 
şıklığının yanı sıra kalitesi ve göze hitap şekli önemli bir rol 
oynadığından genellikle ithal keten çeşitleri ve fay kumaşı 
tercih ediyorum.

dekorasyon

BERİL ÇANAKÇI 

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Çocukluğumdan beri Mısır uygarlığı ve mitolojisine ilgim 
vardı. Piramitlerin ve hiyeroglif yazıların gizemi, Mısır tarihinin 
mistik ve etnik dokusunu ilham alarak tasarımlarımı ve marka 
kimliğimi oluşturdum. Aynı zamanda hayvanlara olan sevgim ve 
doğaya olan hayranlığımı da ürünlerime yansıtıyorum. Gelecek 
koleksiyonlarımda da bu izleri görebilirsiniz.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Yeni oluşan bir marka olduğum için tasarım bazında henüz 
özel bir istek gelmedi. Talep olması durumunda neden 
olmasın. Koleksiyondaki masa örtüsü ve runner gibi ürünleri, 
müşterilerimin istedikleri ölçüye göre üretiyorum.

Gelecek dönem tasarımlarınızda hangi renk, model 
ve desenler ile karşılaşacağız? 
Yeni koleksiyonum “Equestrion Style” olarak da bilinen binicilik ve 
at figürlerinin ön planda olduğu figürlerden oluşuyor. Bu temaya 
uygun siyah, krem, kahve ve lacivert renk ve desenler ön planda. 
Buna ek olarak ekose desenler bu koleksiyonda da ön sırada yerini 
alacak. 
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Aslında her birimiz büyük zevklerle değil içinde sürpriz bulunduran küçük șeylerle 
daha çok mutlu oluyoruz. Biraz belirsizlik, biraz plansızlık ve biraz yavașlamak 
bize çok iyi geliyor. Hatta yavașlamak da yetmiyor bir süre tamamen durmak 

içimizdeki serotonin metre nerede yükseliyorsa orada nokta koymak gerekiyor. 
2021’de markaların tüketiciye yakınlașmak için kullanacakları șifre de iște tam bu; 

basitleș, kolaylaș ve keyif al. 

Yeni Yıl Doğası

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com
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rtık daha fazlasını değil daha kullanışlısını 
vermek değerli. Hedef, kullanıcıyla dost 
olmak ve marka bağımlılığı yaratmaksa 
en sofistike sistemleri bile anlaşılır hale 
getirerek sunmak, göz boyayan değil 
gerçekten işe yarayan fikirler geliştirmek 

gerekiyor. Tüketicinin kalbine girmiş markaların da 
ortak özelliği bu zaten. Deneyimler, ürünü arındırmak ve 
anlamlandırmak için kullanılıyor. Çünkü mükemmelliği 
azaltarak yakalamak çok daha zor. Kalitenin sesi sonuna 
kadar açık, lüzumsuz bir ilaveye ise kesinlikle geçit yok.
Dolayısıyla 2021’de kalabalık, karışık ve yorucu olmak 
yerine rahatlatıcı, kolaylaştırıcı ve dengeleyici olma 
beklentisi insanların hem birbirleriyle hem de yaşam 
alanlarıyla olan ilişkilerinde ilk sıraya yerleşecek. Tüm 
trendlerin içinde doğaya ve doğal olana yakınlaşma 
dürtüsünün bulunması da bu yüzden. 

2021 Dekorasyon Trendleri neler olacak?
Pantone Renk Enstitüsü: Her yıl teknoloji, moda ve medya 
trendlerini araştırıyor ve buna göre zamanın ruhunu 
en iyi anlatan etkileri tespit ediyor. 2020 yılı hepimiz 
için kargaşalı bir şekilde sona ererken Pantone Renk 
Enstitüsü, önümüzdeki yılı en iyi yansıtacak rengi 
açıkladı. Tarihinde ikinci kez, bu yılın karmaşıklığına 
uygun bir kararla iki renk açıklayarak “ultimate gri” ve 
“canlı sarı” olduğunu söyledi. 

A
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Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, bu 
renk kombinasyonunun tasarımlarda ihtiyaç duyulan umut 
ve pozitifliğe hitap ettiğini söyledi. Birbirinden bağımsız bu iki 
renk, güç ve umut mesajını ifade etmek için farklı unsurların 
nasıl bir araya geldiğini vurguluyor. Karar, sadece dünyanın 
durumdan değil aynı zamanda moda ve sanat alanlarında olup 
bitenler tarafından da etkileniyor. Ancak, bu yılki en büyük etki 
pandemiye ait. Pantone’un açıklamasına göre sarı renk iyimserlik 
ve canlılığı gri renk sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını 
yansıtıyor.

2021’in favori renklerini dekorasyonda nasıl 
kullanabiliriz?
Kişinin tarzı, hayata karşı tavrı ve duruşu o kişinin dış 
görünümüne olduğu gibi yaşam alanlarını kurgulama biçimine 
de yansıyor. Gri rengini duvarınızda uygulayarak sofistike bir 
atmosfer kurgulayabilirsiniz. Grinin aklımıza gelebilecek her 
tonunu en şık salonlardan en havalı yatak odalarına kadar 
her yerde görmeye başladık. Gri renginin duvar boyası olarak 
kullanılmaya başlaması çok hızlı bir şekilde kabul edilen, sevilen 
ve aynı zamanda da benimsenen bir durum oldu. Gri duvar 
boyası renkleri, kullandığımız odanın dekorasyon özelliklerine 
göre belirlenir. Genelde açık tonları tercih edilse de modern ev 
dekorasyonunda bol bol farklı tonlarının da tercih edildiğini 
göreceğiz.

Yaşam Alanlarımızda Canlı Sarı
Yoğun sarılar, 2021 dekorasyonunda trend olması beklenen 
renklerden. Vitamin sarısından hardal-limon sarısına kadar 
sarının tüm tonları 2021 dekorasyonu için dikkat çekici 
unsurlardan. Sarı, krem ve somon renkleri arasında değişen bir 
koltuk veya kanepe girdiği mekâna canlılık katacak ve ortamın 
enerjisini yükseltecektir. Vintage stilindeki kurgular ile retro 
mobilyalara çok yakışan bu rengi kullanırken sarının ton sür ton 

2021’de duvar heykel 
uygulamalarını, dekoratif 

büstleri, geometrik 
mumlukları, mermer 

görünümlü doğal 
saksıları ve seramik 

obje modellerini tercih 
edeceğiz.
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ve aynı zamanda da benimsenen bir durum oldu. Gri duvar 
boyası renkleri, kullandığımız odanın dekorasyon özelliklerine 
göre belirlenir. Genelde açık tonları tercih edilse de modern ev 
dekorasyonunda bol bol farklı tonlarının da tercih edildiğini 
göreceğiz.

Yaşam Alanlarımızda Canlı Sarı
Yoğun sarılar, 2021 dekorasyonunda trend olması beklenen 
renklerden. Vitamin sarısından hardal-limon sarısına kadar 
sarının tüm tonları 2021 dekorasyonu için dikkat çekici 
unsurlardan. Sarı, krem ve somon renkleri arasında değişen bir 
koltuk veya kanepe girdiği mekâna canlılık katacak ve ortamın 
enerjisini yükseltecektir. Vintage stilindeki kurgular ile retro 
mobilyalara çok yakışan bu rengi kullanırken sarının ton sür ton 

2021’de duvar heykel 
uygulamalarını, dekoratif 

büstleri, geometrik 
mumlukları, mermer 

görünümlü doğal 
saksıları ve seramik 

obje modellerini tercih 
edeceğiz.

renklerine de perde veya halı gibi diğer dekorasyon unsurlarında yer 
vererek etkisini artırabilirsiniz.

Yeni Klasikler: Vintage ve Kıvrımlı Mobilyalar
Eskiye ve yaşanmışlıklara olan özlem dekorasyonda da kendini 
gösteriyor. Eski ile yeninin buluştuğu farklı ve dikkat çeken mekânlar 
yaratmanın yolu ise geleneksel motiflerin yalın tasarım çizgisiyle 
bir araya geldiği vintage dokunuşlardan geçiyor. Modern ve klasik 
tarzı buluşturan vintage detaylar, mobilyalardan halı ve aksesuarlara 
kadar kullanacağınız dekorasyon öğelerinde kendilerini gösteriyor. 
Çiçekli dokular, süslemeler ve pastel tonların dikkat çektiği vintage 
tasarımlar modernizme klasik ve zamansız bir yorum katıyor.

Maksimalizm, 2021’de amiral gemisi bir dekor trendi olma yolunda 
ivmesini sürdürüyor. Yuvarlak kıvrımlar ve şaşırtıcı derecede güçlü, 
cesur renkler ile şekilli mobilyalar, oturma odasında maksimalist bir 
dekor tarzı oluşturur. 2021’de yuvarlak şekiller, eski esintiler ve Art 
Deco içeren kavisli mobilyaların daha da popüler olması bekleniyor. 
2021 için güçlü ve yeni bir iç dekorasyon trendi, Art Deco stilinden ve 
vintage dünyasından ilham alıyor.

Mermer ve Pirinç Zarafeti
Görsel zenginliği ve estetik duruşu ile dekorasyon dünyasına damga 
vuran mermer trendi, geçen yıl fazlasıyla alıştığımız gri ve antrasit 
tonlarını bu yılda daha cesurca kullanabileceğimizi ispat ediyor. 
Önceki yıllarda güç ve iddialı görünümü simgeleyen siyahlar, 
çoğunlukla cam ve cilalı mermerlerde karşımıza çıktı. 2021’de ise 
antrasit ve siyahlar daha yumuşak ve organik formlarla kullanılıyor. 
Parke ve ahşap yüzeylerde antrasit ve mat cilalar, duvarlarda mat ve 
hafif tekstürlü boyalar, mekânlar küçük bile olsa parlak yüzeylere 
göre daha az iddialı oldukları için diğer malzemelerle daha kolay bir 
araya gelecekler. Ev dekorasyonunuza uygun mermeri; banyo, mutfak, 
masa, konsol ve sehpalarda kullanarak bu trende katılabilirsiniz.
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Doğal Materyaller İle Doğa Evinizde
Son yıllarda devam eden doğallığa dönüş trendi yeni sezon 
dekorasyon modasında devam edecek. Pamuk, ipek, keten, rattan 
ve yün gibi doğal malzemelerin kullanımı artarak teknoloji ile 
birleştirilecek. Antibakteriyel ve yüksek emiş gücüne sahip olan 
kumaşlar özellikle salon takımlarında ve oturma gruplarında 
popüler bir hal alacak.

Afro Dekor Trendi 
Afro Dekor trendi 2021’de desenler, malzemeler ve renkler 
aracılığıyla giderek daha fazla ortaya çıkacak. 2021 koleksiyonları 
için büyük dekorasyon markalarının bundan ilham alacağını 
söyleyebiliriz. Juju hatlar, duvarları süslemek için modaya 
oldukça uygun. Gelecekte yerel tasarımcılarla yapılan 
kapsül koleksiyonları ile Afrika’dan ilham alan yeni tasarım 
koleksiyonlarını bekleyebiliriz.

Betondan Dekoratif Objeler 
Günümüzün mimari çizgisi daha akışkan ve özgür biçimlere 
doğru ilerlerken, farklı disiplinlerin bir araya gelerek 
oluşturdukları bu heykelsi biçimler şüphesiz ilgi odakları ve 
mimarinin yeni göz bebekleridir. Doğal taşı farklı geometrilerde 
keserek, incelterek veya form kazandırarak obje ve aksesuar 
alanında daha sık görmeye başlayacağız. Tasarımcıların 
malzemeye yeni form, işlev ve farklı bir bakış açısı kazandırmak 
gayretinde olduğu global bir tasarım platformundayız. 

2021’de duvar heykel uygulamalarını, dekoratif büstleri, 
geometrik mumlukları, mermer görünümlü doğal saksıları ve 
seramik obje modellerini tercih edeceğiz. Geometrik ve modern 
bir görüntü vererek yapılan bu tasarımlar insanı yeni yılda da 
cezbedecek. Bu parçaları açık bir duvar rafında, vitrinde veya 
tezgahta sergilenecek dekoratif öğeler olarak kullanabiliriz.  
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karma

Bir Tek Dileğim Var...
 “2021” Yeni Yıl Yapılacaklar Listesi

arvin’in evrim kitabımda şöyle der; “Güçlüler ya da 
başarılılar değil daima en iyi uyum sağlayanlar hayatta 
kalırlar.”

Biz de eski yılda bazı şeyleri bırakıp çıkardığımız tüm 
dersler ve kazandığımız yeni özelliklerle yeni yıl harika bir giriş yapalım.

Mesela artık hayatınızda olmaması gereken karakterler kimler olmalı 
desem, ilk 10 şöyle oluşur sanırım.

▪ Hayatınıza şırınga ile stres enjekte eden insanlar.
▪ Sizi kendi çıkarlarına meze yapan insanlar.
▪ Saygıdan bihaber insanlar.
▪ Sizi üzmekten bıkmayan insanlar.
▪ Yalan söyleyip Pinokyo gibi burnu uzamayan insanlar.
▪ Arkanızdan konuştuğunu bildiğiniz vatandaşlar.
▪ Sizi aslında zerre umursamayan ama sizi seviyor taklidi yapanlar.
▪ Kurtulmak istediğiniz hayat biçimine sizi sürüklemeye çalışan insanlar.
▪ Amaçlarınıza ulaşmanızın önünde duran arkadaşlar.
▪ Zamanınızı çalıp geleceğinizi değersizleştirenler.
 
2021’e girerken birçok konuda kendimize sözler veririz. Artık 
yapmayacağım, onlar eskidendi, çok değiştim, kesin karar aldım deriz 
ancak birçoğu yine hayatımızda var olmaya devam eder... Yeni yıla 
girerken hadi gelin, kendinize bir iyilik yapın ve...

• Ajanda tutmaya başlayın,
• Güne su içerek başlayın,

D

Ne 2020 idi ama! Olmayan șey kalmadı, neler gördük, neler yașadık? 
Bin yılda bir olan pandemi bile bize denk geldi diye düșünebilirsiniz 

ama her șerden bir hayır çıkarmak gerekiyor aslında...

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

• Duruşunuza dikkat edin,
• Fazla olan ne varsa hayatınızdan çıkarın,
• Yeni hobiler edinin,
• Sabahları spor yapın,
• Kahvaltıyı atlamayın,
• Bakımlı olun,
• Yürüyüşler yapın,
• Hedefler belirleyin,
• İlham aldığınız birileriyle konuşun,
• Beslenme şeklinizi sağlıklı gıdalara çevirin,
• Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın,
• Hayır demeyi öğrenin,
• Doğada zaman geçirin,
• Önceliklerinizi belirleyin,
• Sizi motive eden kişilerle zaman geçirin,
• Pozitif konulu kitaplar okuyun,
• Kendinize en az 10 dakika eğlence zamanı ayırın,
• Yeni şehirler ya da ülkeler görün,
• Yeni bir spor branşı deneyimleyin,
• Dijital detoks yapın,
• Akşam yemeğinden sonra boğazınızı tutun,
• Uyku rutininiz olsun düzenli uykuya alışın,
• Planlı çalışın,
• Nezaket yaşam tarzınız olsun,
• Ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlayın,
• Zayıf yönlerinizi güçlendirin.
 
2021 sizin yılınız olsun!   
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SMMM’lerin devlet ile șirketler arasında köprü görevi 
gördüklerini belirten Serbest Muhasebeci Mali Müșavir 

Büșra Eri Toptepe ile SMMM’nin görev ve sorumluluklarından 
ekonomideki önemine, meslekteki zorluklardan șartların nasıl 

iyileștirebileceğine dair pek çok konuyu konuștuğumuz 
özel röportajımız sizlerle…

Ekonomi ve Ticaretin 
Temel Taşıyız

röportaj

BÜȘRA ERİ TOPTEPE 

Ekonomi açısından șöyle bizler 
devlet ile șirketler arasında köprü 
görevi görmekteyiz. Ekonomi ve 

ticaretin temel tașıyız.

ncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kendinizden 
bahsedebilir misiniz?
Sakarya Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Sakarya 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptım. 
Ayrıyeten hukuk alanında bizim işlerimizi ilgilendiren mali 
müşavirlik mesleğini icra etmekteyim. Ankara‘da Maidan İş 
ve Yaşam Merkezinde ofisim bulunmaktadır.

Mali müşavir olmak için hangi eğitimleri almak ve 
sonrasında hangi aşamalardan geçmek gerekiyor?
İlk adım SMMM staja giriş sınavı için başvuru yapmanızdır. Ancak 
başvuru yapabilmeniz için de sizden bir takım ön şartları yerine 
getirmeniz beklenmekte. Bunlardan en önemlisi lisans düzeyinde 
dört yıllık bir İİBF bölümünden mezun olmak gerekir. Sonrasında 
staja başlatma sınavıyla yolculuğunuz başlıyor. Ardından üç yıllık staj 
sürenizi tamamlandıktan sonra mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı 
olanlar SMMM ruhsatını almaya hak kazanıyorlar.

SMMM görev ve sorumlulukları nelerdir?
Kuruluşların veya kişilerin vergi beyannamelerini düzenlemekle 
yükümlüdürler. Finansal bilgileri tutar, denetler ve şirket 
kuruluşlarında her türlü mali konularda danışmanlık hizmeti verir.

Büronuzda danışanlarınıza hangi alanlarda hizmet 
sağlıyorsunuz?
Her türlü mali ve vergi konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Muhasebe uygulamaları, vergi mevzuatı ve SGK-İş mevzuatı 
konularında danışmanlık yapıyoruz, şirket ana sözleşmelerini hazırlıyor, 
şirket kuruluşu yapıyor, ticaret odası, vergi dairesi, SGK ve diğer resmi 
makamlardaki işlemleri sonuçlandırıyoruz.

Mali müşavirlerin mükellef ve ekonomi açısından önemi 
nedir?
Bizler iş insanlarının en yakın danışmanlarıyız. Şirketlerle kader 
ortağıyız. Bu kader ortaklığı şirketin kuruluşuyla birlikte başlar. Bizim 
için her yeni kurulan şirket yeni doğan bir bebek gibidir. Şirketlerin 
büyüyüp başarılara imza atmasında payımızın olduğunu bilmenin 
verdiği manevi haz müthiş. Bazı duyguların ederi değeri yoktur. Bu 
duygu da bizim için öyle bir duygu. Belki de bu kadar ağır sorumluluk 
gerektiren mesleği icra etmemde ki en büyük sebeplerden biri bu. 
Mükellefler açısından mali müşavir çok önem arz eder. Seçim yaparken 
çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bir mali müşavirin yaptığı hata 
şirkete idari para cezası olarak geri dönmektedir ki bu hiçbir mükellefin 
isteyeceği bir durum değildir. Ekonomi açısından şöyle bizler devlet ile 
şirketler arasında köprü görevi görmekteyiz. Ekonomi ve ticaretin temel 
taşıyız. Pandemi döneminde mali müşavirlerin değeri daha da anlaşıldı. 
Devletin en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergi gelirleri 
için mali müşavirler olmazsa olmazdır. Çünkü aylık ve yıllık olarak 
beyannameleri düzenleyip denetim yaparak kamu finansmanına 
doğrudan katkı yapıyoruz.

Mali müşavirlik mesleğinde şartların iyileştirilmesi için 
ne yapılabilir?
Öncelikle bir mali müşavirin imza atacağı beyanname sayısına yasal 
kısıtlama getirilsin. Bugünkü teknolojiyle bu kısıtlama çok kolayca 
yapılabilir. Bu sayede mali müşavirler arasında tutulan defter sayısında 
küçük-büyük sınıflandırması yapılarak bir dengeleme söz konusu 
olabilir ve haksız rekabetin önüne geçilir. Mevzuat değişiklikleri, 
yapılandırma ve ertelemeler gibi işlemlerde kamu idaresinin olası 
sorunlarının asgariye indirmesi için meslek temsilcilerinin görüşleri 
mutlaka alınmalıdır. Özellikle mali müşavirlerce önceden talep edilen 
erteleme kararları son güne bırakılmamalıdır. Tahsilat sorununun ise 

Ö

vergi tahsilatı ile birlikte muhasebe ücretinin de kesilmesi ve 
ilgili kişiye aktarılması şeklinde çözüme kavuşturulabileceği 
önerilmiş.

Mesleğinizin belli başlı zorlukları nelerdir?
Vergi, ekonomi ve maliye politikalarında yaşanan 
değişiklikler müşavirin bilgilerini güncellemesi sorununu 
doğurur. Bu da her an yoğun bir öğrenme çabası içinde olmak 
demektir. Dahası müşavir birçok kuruma birden sorumludur. 
Maliye ile mükellef arasında köprü vazifesi gören müşavir bu 
kurumlarla muhatap olur. Bu yüzdendir ki mesuliyet altına 
girmektedir. Bu da biz mali müşavirlere ağır sorumluluklar 
getirmektedir. 
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Palandöken’de 
Sezon Açıldı

Türkiye’nin kristal kar cenneti 
Palandöken’de iş ve cemiyet 
hayatının katılımlarıyla yeni sezon 
açıldı.

Cemiyet hayatının renkli isimleri, yılbaşı tatillerinin ardından 
zirvede eğlenmeye devam ediyor. Uzun pistleri ve doğasıyla öne 
çıkan kayak merkezi, ünlülerin gözde buluşma adresi oldu. Bu 
sezon alınan sıkı pandemi tedbirleriyle güvenle misafirlerini 
ağırlayan Palandöken, kayak tutkunlarını muhteşem 
atmosferiyle buluşturdu.  

davet

BERKE-GİZEM DİKMEN

EMRE BUGABURAK-ÖZNUR YAKIN 

AYȘE KUCUROĞLU, FIRAT NAMLI  

İș, cemiyet ve magazin 
dünyasının tanınmıș isimleri 
Palandöken’e akın etti.

EMRE ZİYAL

BURCU ZİYAL, MELİS, İLAYDA ANIK

CAN DİKMEN

FIRAT NAMLI 

ZEYNEP OYMAK, BİLGE ÖZTÜRK, ANDIM KORKUT, 
NİLÜFER İȘİTAĞAOĞLU, GİZEM ESENDEMİR
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FIRAT NAMLI 

ZEYNEP OYMAK, BİLGE ÖZTÜRK, ANDIM KORKUT, 
NİLÜFER İȘİTAĞAOĞLU, GİZEM ESENDEMİR
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Ünlüler kıș sezonuna 
bomba gibi bir 
bașlangıç yaptı.

davet

KAAN URGANCIOĞLU, SARP CAN KÖROĞLU

İSMAİL POLAT, TOLGA SEZGİN

MEHMET DİNÇERLER

DUYGU KARTAL

HANDE ANI CAN 
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İlk olarak “Güneși Beklerken” dizisiyle tanıștığımız; farklı tarzı, sadeliği, yardım severliği ile 
kalplere dokunan, genç ve bașarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile MAG Okurları için enfes bir 

çekime imza attık… Hem de samimi sohbetiyle kendisini yakından tanıdık…

Yağmur 
Tanrısevsin 

Sade, Farklı, Tutkulu
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da büyük bir heyecan başlar. En iyisini yapabilmek ve en iyisi 
için en yüksek düzeyde çabayı göstermek. Bu heyecan ve işime 
duyduğum sevgi hatta saygı ilk günden beri hiç değişmedi. 
Hatta artıyor bile diyebiliriz.

Sizce başarılı olmanın en büyük sırrı nedir? 
Hayal etmek, kendinize bir hedef ve yolculuk belirlemek, bu 
yolculukta elinden gelenin en iyisini yapmak ve bu yolda 
olmaktan keyif almak. Emek verip, inandığınız her şeyin 
mutlaka geri dönüşü oluyor.

Kırmızı çizgileriniz var mı? Asla aşılmasına 
müsaade etmediğiniz…
Saygısızlık ve haksızlık benim için kırmızı çizgi!

Dijital dünya artık hayatımızda büyük bir önem 
taşıyor. Dijital platformlar ile ilgili sürprizleriniz 
olacak mı?
Devam eden görüşmelerim var. Çok istiyorum ama önemli 
olan doğru projede ve bütünleşebildiğim bir karaktere hayat 
vermek.

izinle “Güneşi Beklerken” dizisi ile 
tanıştık. Ardından birçok başarılı proje 
ile kariyeriniz devam etti. Oyunculuk 
serüveniniz başladığından beri 
hayatınızda neler değişti?
Elbette değişen çok şey olmuştur. Fakat 

değişmeyen tek şey; oyunculuk hevesim ve isteğim. Kendimi 
bu kadar kaliteli ve beğenilen bir işle tanıttığım için şanslı 
hissediyorum. Çünkü halâ yurt dışı tatillerimde bile dizinin yurt 
dışı yayınlarını izleyen insanların beni tanıdığını görüyorum ve 
çok mutlu oluyorum. Umarım “Güneşi Beklerken” gibi iz bırakan 
nice işlerin içinde yer alırım.

Yeni bir proje geldiğinde canlandıracağınız 
karakteri incelerken en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Bir projeye “evet” demeden önce her açıdan bir değerlendirme 
yapmaya çalışırım. En başta “Role ne katabilirim?”, “Rolü daha iyi 
nasıl canlandırabilirim?”, “O rol için benden beklenen ne?” gibi 
sorular var. Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra esas işim 
olan oyunculuğa ve role hazırlanmaya odaklanırım. Bu aşamada 

Ben iyi bir sosyal medya 
kullanıcısıyım. Dijital dünyadaki 

gelişmeleri takip ediyorum.

S

özel
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AYAKKABI: VERSACE/BEYMEN
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Gülümsemenin ve pozitif 
enerjinin en güzel yanı 

bulaşıcı olması… 

Akıllı telefonlar ve sosyal medya hayatımıza 
girdiğinden beri göz önünde mesleklerin içerisinde 
sizler için hayat biraz daha zorlaştı mı?
Benim için sosyal medya; insanların, ekrandan veya film 
perdesinden gördüğü kişilerle doğrudan iletişim kurabildiği 
mecralardır. Ne düşündüklerini, neyi sevdiklerini, ne 
konuştuklarını karşılıklı etkileşim içinde takip edebiliyorum. 
Onlara çok değer veriyorum. Onların da bana verdiği değeri, sosyal 
medya aracılığı ile görebiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. 
Ayrıca, iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Dijital dünyadaki 
gelişmeleri takip ediyorum. Geleceğin dünyası ilgimi çekiyor. 
Hem kendi mesleğimde neler olup bitiyor hem de dijitalleşme 
sosyal yaşantımızı nasıl etkileyecek anlayıp, düzenli takip etmeye 
çalışıyorum.  

Sizi her zaman pozitif enerjiniz ve gülümsemeniz 
ile gördük. Motivasyonunuzu korumanın sırları 
nelerdir?
Gülümsemeyi ve pozitif olmayı seviyorum, karşınızdaki insana 
bir enerji veriyorsunuz. Gülümsemenin ve pozitif enerjinin en 
güzel yanı bulaşıcı olması ve unutan insanlara bir bakışla bile 
hatırlatabilmeniz. En büyük motivasyonum bu. Kendimi kötü 

hissettiğim, düşük motivasyonda olduğum zamanlar elbette oluyor. 
Bu zamanlarda kendimi motive etmeye çalışıyorum. Kitap okumak, 
meditasyon yapmak, en önemlisi de yazı yazmak bana çok iyi geliyor. 
Mesela her sene mutlaka o sene yaşadığım iyi - kötü her şeyi, bana 
hissettirdiklerini, gelecek yıllarla ilgili düşüncelerimi, hayallerimi 
yazıyorum. Sonra tekrar okuduğunuzda problem olarak gördüğünüz 
şeylerin aslında ne kadar küçük şeyler olduğunu farkediyorsunuz. O 
zamanki hayalleriniz ve nasıl bir yolculukta ilerlediğinizi görmek sizi 
motive ediyor ve sahip olduğunuz her şeyin ne kadar değerli olduğunu 
hissetmenizi sağlıyor…

Sizin için aşk ne ifade ediyor?
Aşkın bende birçok tanımı var. Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, 
insanlara olan aşk… İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır 
diyebilirim.

“Oyuncu olmasaydım, kesin bu işi yapardım” dediğiniz 
bir meslek var mı?
 Hem de birden çok. Tasarımcı, iç mimar, veteriner, belki de bir 
psikolog… Bu yüzden oyunculuk, beni çok mutlu ediyor. Her karakterde 
farklı bir hayatı, hayalleri ve meslekleri deneyimleyebiliyorum. 
Karakterle özleşme sebeplerinizden biri de bu oluyor zaten.



özel

Emek verip, 
inandığınız 
her şeyin 
mutlaka 
geri dönüşü 
oluyor.
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Her karakterde farklı bir hayatı, 
farklı hayalleri ve farklı meslekleri 

deneyimleyebiliyorum.

Moda stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Modayı ve trendleri yakından takip ederim. Günlük hayatımda 
kendime yakışanı ve rahat ettiğim kıyafetleri giymeyi tercih ederim. 
Sade ve rahat olmak diyebiliriz. Ama özel günlerde durum farklı. 
İşim gereği katıldığım davetler, etkinlikler, galalar vb. Durumlarda 
daha trend ve şık olmak beni mutlu ediyor. Göz önünde olan bir iş 
yaptığınızda insanlara saygınızdan dolayı özenli olmanız gerekiyor. 
Kıyafet seçimi insanın kendisini yansıttığı ve kişiselleştiği zaman iyi 
hissetmenizi sağlıyor.

Güzellik ve bakım ritüelleriniz nelerdir?
Cilt sağlığı benim için çok önemli. O yüzden cilt temizliğini ve 
bakımını ihmal etmiyorum. Her zaman doğal içerikli ürünler 
kullanmayı tercih ediyorum. Güneş koruyucu en önemlisi. Yaz-kış, 
dışarı çıkarken mutlaka kullanıyorum. Cildi hem zararlı ışınlardan 
hem de hava kirliliğinden koruyor. Cilt sağlığına önem verdiğiniz 
sürece rutin olarak makyaj yapmaya ihtiyaç duymuyorsunuz o 
zaman makyaj yapmak hem eğlenceli hem de mutlu bir aktiviteye 
dönüşüyor.

Gelecek hayallerinizden bahseder misiniz?
Önümde çok uzun bir yol var. Bir oyuncu olarak oyunculuğun 
her alanında, farklı kadın hikâyelerini anlatmayı hedefliyorum.

Bir süper kahraman olsaydınız nasıl bir süper 
kahraman olurdunuz?
Yalnız ve yardıma ihtiyacı olan savunmasız insanların ve 
hayvanların yanında olup onları koruyabilen ve dokunduğu 
herkese şifa verip iyileştirebilen bir kahraman olmak isterdim.

Yeni yıl, yeni heyecanlar…Neler hissediyorsunuz 
yeni yıl ile ilgili?
Bu sene toplum adına çok dileğim var. Öncelikle tüm dünya 
için koronavirüsün tamamen yok olmasını, SMA hastası tüm 
çocuklarımızın kolayca tedavi olabilmelerini ve iyileşmelerini, 
kadın cinayetlerinin son bulmasını, hayvan hakları yasasının 
bir an önce çıkmasını diliyorum. Sürdürülebilir bir hayat 
için herkesin birbirine saygılı ve duyarlı olacağı bir gelecek 
diliyorum…   



İçinde tutku 
barındıran 
her şey 
benim 
için aşktır 
diyebilirim.

özel
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İçinde tutku 
barındıran 
her şey 
benim 
için aşktır 
diyebilirim.
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Cilt Detoksu
Stres, makyaj rutini ve tükettiğiniz besinlerden zarar gören cildiniz zamanla 

matlașabilir ve kırıșabilir. Bu noktada sizlere cildinizin daha parlak ve sağlıklı bir 
görünüm kazanmasında etkili olan cilt detoksunun uygulama yöntemleri ile 

yararlarından bahsedeceğim.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

ücudumuz kadar cildimizin de detoksa ihtiyacı 
vardır. Makyaj artıkları, hava kirliliği, yediğimiz 
- içtiğimiz yağlı - asitli gıdalar, alkol - sigara 
kullanımı oksidasyona uğramasına sebep olur 
ve belli aralıklarla cilt detoksu yapmak hem cilt 
temizliği hem de anti-aging etkisi açısından çok 

faydalıdır. Cilt detoksunu dört temel başlık altında toplayabiliriz; 
temizleme, arındırma, vitamin desteği ve gıda takviyesi.

Temizleme 
Cilt temizliği sadece makyaj çıkartma ile ilgili değildir. Gün içinde 
makyaj yapmasanız bile sabah ve akşam mutlaka cildinizin 
yapısına uygun bir temizleme ürünü ile temizlemeli, üzerine 
cildin ihtiyacına uygun tonik sürmelisiniz.

Arındırma
Cildi derinlemesine arındırma, hem cilt temizliği hem cildin 
nefes alması hem de anti-aging açısından çok gereklidir. Siyah 
nokta ve sivilce oluşumunu da engellediğini unutmayın. Sağlıklı 
ve güzel bir cildin altın kuralı temizlenmiş, sıkı gözenekten 
geçer. Gözenekler ne kadar sıkı olursa cilt o kadar genç ve sağlıklı 
görünür.

Gözenekleri tıkayan kirden ve atık ölü hücrelerden kurtulmak 
için mutlaka peeling yapın. Cildi tahriş etmemesi için ince 
granürlü peelingleri tercih edin. Peeling sonrası açılan gözenekleri 
derinlemesine arındırmak için kil ve kömür içeren maskeleri 
kullanmayı ihmal etmeyin. Bu rutini haftada en az bir veya iki
kez mümkünse banyo sonrası yapın.

V
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Vitamin Desteği
Cilde vitamin desteği vermek çok önemli bir konudur. Mümkün 
olduğunca güçlü içeriklerle destek vererek daha sağlıklı, 
aydınlık ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Her yaşın ve her 
cilt yapısının kendine özel reçeteleri olmalıdır. Yanlış uygulanan 
vitaminler işe yaramadıkları gibi zarar da verebilirler.

Son yılların en popüler cilt bakım trendlerinden olan 
vitamin desteği ile siz de cildinizdeki kırışıklar, çizgiler, renk 
eşitsizlikleri, matlık ve leke gibi birçok cilt problemine karşı 
koyabilirsiniz. Bu konuda en çok fayda sağlayanlar arasında A, C 
ve E vitaminleri geliyor. 

C vitamini: En sevdiklerimin başında cilt için mucizeler 
yaratan C vitamini geliyor. Işıltısını kaybetmiş mat ciltleri 
canlandırmanın en iyi yöntemlerinden biridir. C vitaminleri 
kuru cilt, yağlı cilt, sivilce izleri, ince çizgiler, kırışıklıkları ve 
koyu lekeleri gidermeye yardımcı olur, cildi aydınlatır, anti-
oksidan ve anti-aging etkisi vardır.

E vitamini: Ciltteki ince çizgi, kırışıklık görünümü ve sıkılık 
kaybını azaltır. Cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur. 
Ciltteki UV hasarını azaltmada faydalıdır, ciltteki nemi korur, 
cildin iyileşmesini sağlar. Ciltte oluşabilen yanık ve yara 
izlerinin azalmasına destek olur. Aynı zamanda anti-oksidan ve 
anti-agingdir.

A vitamini: Komedon oluşumuna karşı etki sağlayarak ciltteki 
sebumu dengeler. Olgun, sertleşmiş ve elastikiyetini kaybetmiş 
cilt dokusunu yumuşatır. A vitamini cildin doğal kolajen 
üretimini destekler, cildi gençleştirici ve kırışık karşıtıdır, ayrıca 
lekeleri yok edici özelliğe sahiptir.

Cilt için önemli olan bu vitaminleri daha konsantre içerikler 
için serum formlarının kullanılmasını tavsiye ederim. Son 
adımı içinde vitaminlerin olduğu nemlendiriciler ile yapmayı 
unutmayın.

Gıda Takviyesi 
Cilt detoksu için yediklerimiz ve içtiklerimiz de önemli. Bol su 
tüketmek, özellikle güne bir bardak limonlu su ile başlamak, 
sonrasında en az iki buçuk litre su tüketmek, anti-oksidan ve 
alkali beslenmek yani (A, C, E vitamini içeren) bol sebze ve 
meyve yemek, asitli gıdalar ve içeceklerden, alkol ve sigaradan 
uzak durmak gerekir. Egzersiz yapmak, açık havada yürüyüş 
yapmak, toksin atmak konusunda destekleyici olacaktır. 
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WOMM Vitamin C Serum
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reamstories markanızı kurmaya nasıl karar 
verdiniz?
Tekstil mühendisi olarak üniversiteden mezun 
olduktan sonra ihracat yapan firmaların bünyesinde 
uzun yıllar çalışma fırsatı yakaladım. Bu süreçte 
Avrupa ağırlıklı olmak üzere İngiltere’deki 
tasarımcılarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile hem 

perakendeye hem de modaya bakış açım şekillendi ve bir gün 
ansızın Londra’ya gidip modanın nasıl doğduğunu, modaya yön 

verenlerin bunu nasıl başardığını görmek istedim. Tamamen bu 
bilinç ile gittiğimde altı ay içinde kendimi Oxford Circus ’da bir 
tasarım ofisinde 57 İngiliz tasarımcının arasındaki tek Türk çalışan 
olarak buldum. Bunu da yaparken tekstil mühendisi adı altında 
proje - iş geliştirme uzmanı olarak başladım. Bir yerden sonra 
tasarımcılara her hafta brief verirken buldum kendimi. Hangi renk 
daha iyi satar, hangi ürün bestseller olacak, hangi modellere ağırlık 
vermeliyiz, satışlara günlük ve haftalık yön veren faktörlerin 
neler olduğunu, markalar için koleksiyon çalışmaları hazırlarken 

D
Ferda Özkan, Anadolu’nun battaniyelerini modern bir izlenimle tasarım elbiselere 

dönüștürdüğü Dreamstories markasının hikâyesini anlatıyor…
 

Geçmişin Dokusu 
Modernizmle Buluşuyor

röportaj

FERDA ÖZKAN

hangi modelleri, kumaşları, renkleri sunmamız gerektiğini 
anlatıyordum. Aslında sorarsanız Ferda Özkan Collection 
ve Dreamstories markası benim var oluşumla birlikte kendi 
varlığının da temellerini atıyordu.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
İngiliz tasarımcıları gerçekten çok beğeniyorum ve yaptığım 
çalışmalarda etkileri değil ama İngiltere’de ki satışları ve 
insanları etkilemesi nasıl olurdu sorularını düşünüyorum. 
Bunun yanında Türkiye’nin kendi dokusu, kültür çeşitliliği, 
çinileri, motifleri, laleleri, dantelleri, Anadolu’daki hikâyeler 
elbiselerimde görmek istediğim detayları oluşturuyor.
Elbiselerimizi tasarlarken geçmişten gelen detayları, 
dokuları elbiselerimizin üzerinde görmeyi seviyoruz ancak 
bunu yaparken modern bir izlenimle tasarlıyoruz. Sanırım 
beni ve markayı etkisi altına alan duygu geçmiş ancak 
markamda elbiselerin modern izlenim vermesi çok önemli. 
Bu iki zıt algıyı bir arada kullanmak markamızın tarzını 
oluşturuyor.

Yeni tasarımlar yaparken nelerden ilham 
alıyorsunuz ve daha çok hangi detayları ön 
plana çıkarıyorsunuz?
Biz marka olarak kadınların günlük giyimlerimde; onlara 
enerji veren, ışıldamasını sağlayan bulundukları ortamda 
farklı ama bir o kadar da zarif olan ve kadınlardaki duygusal 
yönü elbisedeki detaylara yansıtmayı seviyoruz. Elbise 
tasarımlarımızı oluştururken her şey ilham verebiliyor; 
seyahatler, müze gezintileri, arkadaşlarımız ile sohbetler. 
Ancak pandemi ile birlikte çok şey değişti. 2021 kış 
koleksiyonumuzda; geçmişin battaniyeleri, günümüzün 
pikelerinden esinlenerek tasarım elbiselerimizi oluşturduk. 
Bu koleksiyonumuzda ve gelecek koleksiyonumuzda 
ilham almak yerine daha özümüze ulaşmak, derinleri 
sorgulamak, bizi biz yapan insani değerlere ulaşmak istedik. 
Saten, viskon gibi ütü isteyen kumaşlardan uzaklaştık. 
Boyalı kumaşlar ya da baskı kumaşlar kullanmak 
istemedik. Kendimizi yeni yaşama hazırlarken markamız 
da kendi yaşamını oluşturmaya başlamıştı. Bunun etkisi 
ile Dreamstories markası oluştu. E-ticaret üzerinden satış 
yapan, bu sayede kadınlarımızın evine koleksiyon servisi 
veren bir marka olma yönünde ilerliyor. İnsanların yaşam 
tarzı ve ihtiyaçlarının değiştiği bu dünya düzeninde 
tasarımlarımıza eski düzenle devam etmek bizim için 
mümkün değildi. Çünkü biz insanlara tasarladığımız 
elbiseler ile onlara bir değer ulaştırmak istiyoruz. Kadının 
tasarım görüntüsünden ödün vermeden, ışıldamasını ve 
enerjik hissetmesini destekleyecek dokunuşlarda bulunmak 
markamızın en içsel duygularından biri.

İlerleyen dönemlerde dreamstorıes’te hangi 
modeller ile karşılaşacağız?
Pandemi ile birlikte daha natürel, az işlem görmüş boyasız, 
ütü istemeyen kumaşlar, doğal görüntüde üzerinde 
yaptığımız el işleri ile değer katan elbiselere yön verdik. 
Son yaptığımız geçmişin battaniyeleri, günümüzün 
pikelerinden esinlenerek hazırladığımız elbiselerimizde 
tamamen el yapımı inciler ve parıltılı taşlar ile elbiselerimize 
son dokunuşlarını yaptık. Daha az işlem görmüş kumaşlar, 
kadınlarımızın yaptığı el işlerini barındıran ve daha az 
karbon izi bırakan tasarım elbiselerimiz ile yolumuza devam 
edeceğiz. 
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atih Çoban Kimdir?
Aslen Erzurumlu bir ailenin İzmir’de doğan en büyük 
çocuğuyum. Üniversiteyi hayalim olan İTÜ’de okudum. 
Fakat üniversitelerin diplomalı işçi yetiştirdiğini 
düşünerek iki kere bıraktım. Ancak ailem üzülmesin 
diye derslerimi verip diplomamı aldım. Şimdilerde 
ise bir ayağı Amerika diğeri Avrupa’da olan genç bir 

girişimciyim. 
 

Ne iş yapıyorsunuz? 
Genel olarak problem çözüyorum diyebiliriz. Amerika da 2017’de 
kurduğum Fom Time şirketim ile online ticarete başladım. 2018’de 
Hollanda’ya geçip Digiens Media (Dijital Medya Ajansı) kurdum. 
Türkiye’de ise 2018 sonlarında Danışmanlık Akademisi’ni kurdum. 
Yani biraz eğitmen, biraz danışman, biraz da girişimciyim. Ama 
en çok da mühendisim. Yaptığım işleri ve kurduğum sistemleri 
mühendis olarak planlıyorum. 

F

Digiens Media Reklam kurucusu Dijital Pazarlama ve Online Ticaret Uzmanı 
Fatih Çoban, bir reklam sloganı ile değișen kariyer macerası, kurduğu Digiens 
Media Reklam ve Danıșmanlık Akademisi hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Her Şirket 
Yöneticisini Yansıtır

röportaj

FATİH ÇOBAN

Avrupa’ya geçerek Digiens Media 
Reklam Ajansı’nı kurdum. Șimdilerde 

birçok ülkeden özellikle dijital ürün satan 
firmalara danıșmanlık yapıyoruz. 

İnşaat mühendisliğinden dijital pazarlamaya geçiş nasıl oldu? 
Ben hiçbir zaman inşaat mühendisi olmak istemedim. Her zaman 
girişimci olmak istiyordum. Üniversite yıllarında ek birçok iş yaptım. 
Turizm şirketi kurdum. Ama sevdiğim bir iş değildi. Üniversite 
bitince dilimi geliştirmek için elimdeki 8000 TL ile Filipinler’e 
gittim. Resmi dillerinin İngilizce olması, vize istememesi ve para 
biriminden dolayı dil okullarının çok ucuz olmasından dolayı da 
mantıklı geldi. Filipinler’de yine rahat durmayıp bir arkadaşım ile 
dil okulu paramı kullanıp ithalat ihracat şirketi kurduk. Amacımız 
Hindistan cevizi kömürünü Filipinler ve Endonezya’dan alıp 
Türkiye’ ye satmaktı. Ama maalesef gümrükte sorunlar yaşadık. 
Sonuç olarak cebimde 300$ kalmıştı. Dil okulu parası da gitmişti. 
Hayatımın en zor zamanlarıydı. Sosyal medya da dolaşırken bir 
tişört reklamı gördüm. Üzerinde ‘’The best civil engineers are born 
in january’’ (En iyi inşaat mühendisleri ocak ayında doğanlardır) 
yazıyordu. Bu reklamı görünce aynı ortamda olduğumuz aynı 
yaştaki inşaat mühendisi arkadaşıma reklamı sordum. Ama o sosyal 
medyada hiç bu reklamı görmemişti. Yani bu reklamı yapan kişi 
benim Ocak ayında doğduğumu, inşaat mühendisi olduğumu ve yaş 
aralığımı biliyordu. Hayatım bu bilgi ve değişim ile başladı. Sosyal 
medyanın algoritması ile tanıştım. Tepkilerimizi, davranışlarımızı, 
ilgi alanlarımızı elli binden fazla data noktası ile biriktiren ve bu 
bilgiler ile muhtemel tepkilerimizi ve aksi yönlerimizi mükemmele 
yakın tahmin eden bir beyin. Algoritmayı kullanabilme fikri 
hayatımı değiştirdi diyebiliriz. 
 
Peki bu algoritmayı nasıl kullandınız? 
Dil okulunu bıraktım ve günde on beş saat algoritma ve dijital 
pazarlama araştırmaya başladım. Öğrendiklerimi hemen uygulamak 
için yakın bir arkadaşımın kredi kartı ile Çin’den Amerika’ya ürünler 
satmak için dijital reklam denemeleri yaptım. Denediğim yedinci 
ürün ise mini bir kameraydı. Elli ve üstü yaş, emekli asker, güvenlik 
ilgi alanlarına sahip insanlar aşırı ilgi gösterince para kazanmaya 
başladım. Tabi benim öğrendiğim zamanlar bu konularda içerik 
bulmak zordu. Sürekli İngilizce kaynak okumalıydım. Dil okulunu 
bıraksam da kendimi zorlayarak ve insanlarla konuşarak dilimi 
ilerletiyordum. Artık Türkçe içeriklerle de algoritma, dijital 
pazarlama ve satış stratejileri öğrenilebilir. 
 
Peki danışmanlığa nasıl geçtiniz?
Instagram’da ve bazı Facebook gruplarında arkadaşlarımın 
sorularına cevap vermek ve insanlara yardımcı olmak için 
paylaşımlar yaptım. Tabi herkesin ilgisini çekiyordum. Sonra teker 
teker cevap vermek yerine Youtube’da toplu cevaplar yayımlayayım 
dedim. Aslında konuştuğum tek konu dijital reklamlar ve 
algoritmaydı. Videolarda ben yoktum. Sadece sesim vardı. Çünkü 
ünlü olmak gibi bir derdim yoktu. Sadece insanlara bilgi vermek 
istemiştim. Fakat videolar paylaşılınca Türkiye’deki birçok ajanstan 
mesaj almaya başladım. Sorular soruyor ve danışmanlık almak 
istediklerini söylüyorlardı. Tabi o zamanlar yirmi beş yaşlarında 
parmak arası terlik ile Filipinler’de dolaşan bir gencim. Danışman 
dediğin ise kırk beş - elli yaşlarında doktora master yapmış, bir işte 
on beş, yirmi yıl çalışmış takım elbiseli insanlar geliyordu aklıma. 
Ama ilk defa bir ajansın iki saat sorularını yanıtlayıp dijital reklam 
kampanyalarını kurduğumda 10.000 TL aldığımda öyle olmadığını 
fark ettim. Aslında hiç kimse sertifika veya diploma istemiyor, takım 
elbise sormuyor. Herkes kendi probleminin çözümünü arıyor. İki 
saatte ihtiyacı karşılayıp, problem çözünce ilk danışmanlık ücretimi 
almıştım. Çevremde hiç danışman olmadığı için bu kazanç bana çok 
enteresan gelmişti. Nihayetinde Avrupa’ya geçerek Digiens Media 
Reklam Ajansı’nı kurdum. Şimdilerde birçok ülkeden özellikle dijital 
ürün satan firmalara danışmanlık yapıyoruz. 

 
Peki danışmanlık akademisi?
Akademi büyük bir resmin küçük bir parçası. Aslında 
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi kendi problemlerim 
şirketlere dönüşüyor. Akademiyi ihtiyacımız olan insan 
kaynağını çözmek için kurduk. Problem analiz edip çözebilen, 
dijital reklamları ve algoritmayı kullanabilen, online satış 
süreçleri kurabilen bir ekip kurmak için akademide eğitimler 
vermeye başladık. Benim şirketlerimde çalışan ekibimin 
hemen hemen tamamı akademi mezunudur. Tabii ki kendi 
ajansını kuranlar, freelance çalışanlar, ortaklıklar kuranlar da 
oldu. Akademi şimdilerde yirmi ülkeden iki bin yüzden fazla 
kursiyerin olduğu hem eğitim aldıkları hem network kurdukları 
bir ortam oldu. Danışmanlık akademisinde eğitim vermek ve 
insanların başarı hikâyesini dinlemek benim için motivasyon ve 
enerji kaynağı oluyor. 
 
Ajansınıza müşteri kabul etmeden önce analiz 
yaptığınız doğru mu? 
Evet, doğru. İnsanlar ilk duyduklarında şaşırabiliyor, “parasıyla 
değil mi kardeşim?” diyebiliyor ama maalesef parasıyla değil. 
Ben şirketlerin, yöneticisini yansıttığına inanırım. Digiens Media 
biraz beni yansıtıyor, başarı odaklı. Mesela ekip toplantımızda 
‘’biz bu ay ne kadar kazandık?’’ demeden önce ‘’partnerlerimize 
bu ay ne kadar kazandırdık?’’ deriz. Teklifimiz, dijital ürün 
satan veya dijital olarak ölçekleyebileceğimiz firmaların son altı 
aylık kazanç ortalamasını garantiye alıp üzerine çıkardığımız 
artışa ortak olmak üzerine. Yeni müşterilerimizin riski sıfır. Bu 
durumda bizi duyan herkes bizimle çalışmak ister ama kaliteli 
iş yapabilmek adına seçici davranmak ve sonuç odaklı olmak 
zorundayız. 
 
Henüz otuz yaşındasınız ve dört farklı ülkede iş 
yapıyorsunuz. Bu konuda genç girişimcilere neler 
tavsiye edersiniz? 
Genç girişimciler benim hassas noktam. Bu sebeple haftada 
iki gün ücretsiz online seminer veriyorum ve sorularını 
yanıtlamaya çalışıyorum. Öncelikle sarsılmaz ve durdurulamaz 
bir kafa yapısı inşa etmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında 
kendilerini tanıyarak hedef belirlemelerini, hedefin nasıl değil 
neden olduğuna konsantre olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 
hareket enerjisi duygulardan gelir. Hedefinize beş, altı kez 
“neden?” sorusunu sorarak gerçek ilham veren nedeni bulmak 
lazım. Sonrasında da yetkinlik inşası geliyor. Alanlarına göre 
yetenek ve tecrübe inşa etmek lazım. Benim favori yetkinlik 
tavsiyelerim ise problem analizi ve çözme, dijital, marketing ve 
satış stratejileridir. 
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ürün satan firmalara danışmanlık yapıyoruz. 

 
Peki danışmanlık akademisi?
Akademi büyük bir resmin küçük bir parçası. Aslında 
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi kendi problemlerim 
şirketlere dönüşüyor. Akademiyi ihtiyacımız olan insan 
kaynağını çözmek için kurduk. Problem analiz edip çözebilen, 
dijital reklamları ve algoritmayı kullanabilen, online satış 
süreçleri kurabilen bir ekip kurmak için akademide eğitimler 
vermeye başladık. Benim şirketlerimde çalışan ekibimin 
hemen hemen tamamı akademi mezunudur. Tabii ki kendi 
ajansını kuranlar, freelance çalışanlar, ortaklıklar kuranlar da 
oldu. Akademi şimdilerde yirmi ülkeden iki bin yüzden fazla 
kursiyerin olduğu hem eğitim aldıkları hem network kurdukları 
bir ortam oldu. Danışmanlık akademisinde eğitim vermek ve 
insanların başarı hikâyesini dinlemek benim için motivasyon ve 
enerji kaynağı oluyor. 
 
Ajansınıza müşteri kabul etmeden önce analiz 
yaptığınız doğru mu? 
Evet, doğru. İnsanlar ilk duyduklarında şaşırabiliyor, “parasıyla 
değil mi kardeşim?” diyebiliyor ama maalesef parasıyla değil. 
Ben şirketlerin, yöneticisini yansıttığına inanırım. Digiens Media 
biraz beni yansıtıyor, başarı odaklı. Mesela ekip toplantımızda 
‘’biz bu ay ne kadar kazandık?’’ demeden önce ‘’partnerlerimize 
bu ay ne kadar kazandırdık?’’ deriz. Teklifimiz, dijital ürün 
satan veya dijital olarak ölçekleyebileceğimiz firmaların son altı 
aylık kazanç ortalamasını garantiye alıp üzerine çıkardığımız 
artışa ortak olmak üzerine. Yeni müşterilerimizin riski sıfır. Bu 
durumda bizi duyan herkes bizimle çalışmak ister ama kaliteli 
iş yapabilmek adına seçici davranmak ve sonuç odaklı olmak 
zorundayız. 
 
Henüz otuz yaşındasınız ve dört farklı ülkede iş 
yapıyorsunuz. Bu konuda genç girişimcilere neler 
tavsiye edersiniz? 
Genç girişimciler benim hassas noktam. Bu sebeple haftada 
iki gün ücretsiz online seminer veriyorum ve sorularını 
yanıtlamaya çalışıyorum. Öncelikle sarsılmaz ve durdurulamaz 
bir kafa yapısı inşa etmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında 
kendilerini tanıyarak hedef belirlemelerini, hedefin nasıl değil 
neden olduğuna konsantre olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 
hareket enerjisi duygulardan gelir. Hedefinize beş, altı kez 
“neden?” sorusunu sorarak gerçek ilham veren nedeni bulmak 
lazım. Sonrasında da yetkinlik inşası geliyor. Alanlarına göre 
yetenek ve tecrübe inşa etmek lazım. Benim favori yetkinlik 
tavsiyelerim ise problem analizi ve çözme, dijital, marketing ve 
satış stratejileridir. 
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Sosyal medyadan paylaștığı makyaj videoları ile adından sıkça söz ettiren 
Infl uencer Ezgi Fındık kariyer yolculuğu, hayalleri ve ileriye yönelik hedefl erine dair 

merak edilenleri MAG okurları için cevapladı.

röportaj

EZGi FINDIK  



Madonna ile çalıșmayı isterdim. 
Çünkü ikonik kișiliği ile makyaja ve 

modaya yön veren birisi.

akeup artistliğinden Dünya’ya açılan bir 
Influencer olarak bize kendinizden ve 
kariyer serüveninizden bahsedebilir misiniz?
Aslında aklımda hiçbir zaman Influecer olmak yoktu. 
Çünkü eskiden bu tarz bir meslek yoktu. 2011’de 
Türkiye’ye taşındım, Alman Dili ve Edebiyatı okudum. 
İlgi alanım moda ve makyaj olduğu için bu alanda 

ilerleme kararı aldım. Biz dört kız kardeş birlikte bir moda blogu 
kurduk ve 4Fashionist adı ile ilerlemeye başladık ve dergi röportajları 
ile iş birlikleri gerçekleştirdik. Daha sonra makyaja daha fazla 
yönelmek istediğim için kendi Instagram sayfamı açtım ve altı sene 
çalıştığım MAC Cosmetics’den ayrılarak bir Youtube kanalı açarak 
içerik üretmeye başladım. MAC’de dört sene part time make up artist 
olarak çalıştım daha sonra iki sene boyunca ofis kadrosunda sanatçı 
ilişkileri sorumlusu olarak görevime PR departmanında devam ettim.
 
Makeup artist olmaya nasıl karar verdiniz? Bir 
meslekten ziyade sizin için bir tutku muydu?
Makyaj kesinlikle benim için bir tutku. Renklerle oynamak yeni 
dokular denemek paha biçilemez. On dört yaşında transparan pudra 
deneyen biriyim. Aşırı meraklıydım, her ürünü deneyip sonucunu 
görmek bana ilham veriyordu. Yeni ürünler denemek ve incelemek 
kadar zevkli bir şey yok. Severek yaptığınız tüm işlerde başarılı 
olursunuz. Makyaj, hayatıma çok şey kattı, hatta bütün planlarımı 
değiştirdi diyebilirim. 

Makyaj videolarınızın yanı sıra giyim tarzınızla da 
dikkat çekiyorsunuz. Hem makyaj hem de moda 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Makyaj ve moda cok iç içe. Küçüklüğümden beri ablamların aldığı 
dergileri okur uyumadan önce hayal kurardım. Çok casual rahat bir 
stilim olduğunu söyleyemem. Çünkü renkli, taşlı giysi ve aksesuarları 
çok seviyorum. Sportif giyinen biri değilim. Makyaj ve giyim 
uyumu konusunda hassas biriyim. Siyah bir elbiseyi kırmızı ruj ile 
tamamladığınız chic, koyu bir smokinle tamamladığınızda ise grunge 
bir stil elde edersiniz. O nedenle makyaj çok önemli.
 
Beraber çalışma fırsatınız olsaydı hangi ünlüler ile 
çalışmayı isterdiniz?
Madonna ile çalışmayı isterdim. Çünkü ikonik kişiliği ile makyaja 
ve modaya yön veren birisi. Bir de Kendall Jenner’a makyaj yapmak 
isterdim. Gözleri çok güzel ve her türlü makyaja uygun.
 
Sizin makyajda vazgeçilmezleriniz neler?
Kesinlike concealer. Mutlaka evden çıkmadan önce sürüyorum. 
Otomatik daha sağlıklı ve taze gözüküyorsun. İkinci favori ürünüm ise 
dudak kalemi.

2021 makyaj trendlerinden bahsedebilir misiniz? Yeni 
yılda hangi makyaj modelleri ön plana çıkacak?
Aslında less is more akımı var diyebiliriz. Maskelerden dolayı ağır 
makyajlar ve renkli rujlar çok tercih edilmiyor. Cildimizin sağlıklı, 
nemli ve parlak gözükmesi her zaman vazgeçilmez bir trend ve bence 
2021’de daha az ve efektif makyajlar göreceğiz. Işıltılı farlar ve nemli 
ciltler 2021 makyaj trendlerinden olacak gibi gözüküyor.
 
Her yüz tipine aynı makyaj uygulanıyor. Makyaj 
yaparken nelere dikkat edilmeli?
Aslında her yüz tipine ve herkese aynı makyaj uygulanmaması 
gerekiyor ama üzülerek söylüyorum ki çoğu make up artist alışık 
oldukları stili hemen hemen herkese uyguluyorlar. Aslında benim 
için en önemli şey birinin yüzüne bakıp yorgun bölgeyi bulmak. 

M

Bu gözaltı, ince kaşlar ya da ciltteki sivilceler olabilir. Onun 
üzerinde çalışarak yüzün geri kalanını süslemek.

İyi bir makyajın püf noktaları nelerdir?
İyi bir makyaj kendi cildiniz gibi gözüken, daha sağlıklı ve 
dolu dizgin gözüktüğünüz halinizdir. Kalın ve mat ürünlerden 
uzak durun. Allık, bronzer gibi ürünleri az ve doğru bölgeye 
uygulamaya gayret edin. Highlighter gibi soft ürünleri bölgesel 
uygulayın ki yüzünüz gözenekli durmasın. Küçük bir öneri, 
ıslak sünger ile cildinizin üstünden geçin ve fazla fondoteni 
aldırın.

İleriye yönelik kariyer planlarınızı öğrenebilir 
miyiz? Kendi makyaj markanızı yaratmak gibi bir 
planınız var mı?
Çoğu influencer ve make up artist gibi kendi makyaj markamı 
yaratmak. Ama geçtiğimiz senelerde Türkiye’deki ünlülerin 
ürünlerinin kalitesini çok beğenmedim. Kötü çekimler yanlış 
makyajlar ve teknikler ile ürünleri anlattılar. Ben doğru 
zamanda etkili ve kaliteli ürünler lanse etmek isterim. Dubai 
ve Türkiye arasında gidip geliyorum. İki ülkede de başarılı 
kalmayı ve daha büyük bir kitleye ulaşmayı  hedefliyorum. 



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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afızalara pandemi, depremler, küresel kriz 
yılı olarak kazınacak 2020’de güzellikler ve 
iyilikler de oldu. Çocuklar evde aileleriyle vakit 
geçirdiler. Aile bireyleri yakınlaştı. Çılgın bir 
koşuşturma halinde olduğumuzu ve gezegeni 
nasıl doyumsuzca tükettiğimizi fark ettik. Belki 

de birilerinin ya da bir şeylerin insanoğluna artık dur demesi 
gerekiyordu. Hayatta olmaz dediklerimiz 2020’de oldu. Bu 

açıdan sürprizlerin yılı 2020’de yaşanan her anın bir mucize 
olduğuna olan inancım arttı. Kendi alanımda danışanlarıma 
uygulamaktan çok keyif aldığım cihaz destekli cilt gençleştirme 
ve sıkılaştırma uygulamalarında en başarılı sonuçları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Yüz bölgesinde 5-10 yaşa kadar en iyi 
cilt gençleştirme sonuçlarını Fotona 4D, Biodermogenesi ve 
Saten Yüz Germe uygulamalarında gözlemledim. Kısaca bu 
uygulamalardan bahsedeceğim...

H
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, 2020 yılında bașarılı sonuçlar veren 

cilt gençleștirme uygulamaları ile 2021 yılında tercih edilecek 
yöntemlerden bahsediyor…

2021’de Nasıl 
Gençleşeceğim? 

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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Fotona 4D: Kendine özel, tek platformda Erbium yag ve 
Nd yag lazer dalga boylarını kullanarak 4 boyutlu yeni bir cilt 
gençleştirme tedavisi. En önemli özelliği, işlem sonrası bir veya 
iki gün içinde tüm yüz ve boyun bölgesi kendini toparlıyor ve cilt 
ışıldamaya başlıyor. 4D uygulamasında, yüz ve boyun bir bütün 
olarak yenilenir. Saçlı deri, alın, şakaklar, göz çevresi, göz kapakları, 
yanaklar, ağız çevresi, ağız içinden yanak içlerine kadar, dudaklar, 
burun, çene, kulak önü, gıdı, boyun ve dekolte bölgesine uygulama 
yapılıyor. Ağız içinden yapılan uygulama özellikle dudak çevresi 
kırışıklıklarını azaltıyor ve nazolabial bölge derin çöküklüklerini 
doldurabiliyor. Ciltteki lekeler, gözenekler ve izler belirgin azalıyor. 
Günlük koşuşturmalarımız arasında hiç birimiz ameliyatlara uzun 
vakit ayırmak istemiyoruz. Fotona Smootheye ile ameliyatsız göz 
kapağı estetiği de göz kapağında sarkma olan kişileri bu sıkıntıdan 
kurtardı ve ertesi gün rutin hayatlarına dönmelerini sağladı. Fotona 
Smootheye uygulamasında, gevşek ciltte lazer ışığı ile ufak delikler 
açılıyor eş zamanlı orta deriye odaklanarak kollajende sıkılaşma 
uyarılıyor. Cilt iyileşirken sıkılaşmış oluyor. Göz kapağına yapılan 
uygulama alttaki göz dokusuna zarar vermiyor ve iyileşme sürecini 
kısaltıyor. 

Saten Yüz Germe: Odaklanmış radyo ve ses dalgaları ile eş 
zamanlı olarak orta derideki yapısı bozulmuş kollajen ve elastin 
lifleri, 41 - 42 derecede ısıtıyor. Isı, bu liflerde bü zü ş meyi sağlarken 
kan dolaşımını artırıyor. Orta derinin yeniden yapılanması ve yeni 
kollajen yapımı için gereken uyarı verilmiş oluyor. Yapılan bilimsel 
çalışmalarda yüz uygulamasında 2. seansın sonunda bu sistem 
ile yeni kollajen liflerinin yapımında yüzde yüz elli ikilik artış  
gö rü ldü ğ ü  gösterilmiş. Odaklanmış  radyo ve ses dalgalarını etkin 
soğutucu kullanarak hem cilt sıkılaştırma hem de incelmeyi aynı 
anda sağlayan başka hibrit bir sistem bulunmuyor. Yü z, boyun, 
dekolte ve ellere uygulayabiliyoruz. Uygulama bittikten sonra 
kollajen artışı ve sıkılaşma üç ile altı aya kadar devam ediyor. 

Biodermogenesi: Elektromanyetik dalgalar kullanan, ödüllü, 
cilt hücre rejenerasyonunu hızlandıran bir cihaz. Tek tek uygulama 
alanındaki hücrelerde, hücre zarında Na-K kanallarını uyararak 
elektriksel bir aktivite başlatılır. Böylece hücrelerin mitokondri ATP 
yapımı artar. Yaşlanma sürecinde çeşitli sebeplerle ATP yapımı azalır 
ve  hücre zarında madde alışverişini sağlayan kanallar tıkanır ve 
yavaş çalışırlar. Biodermogenesi uygulaması sonrası hücre zarındaki 
kanallar açılır ve madde alışverişi artar. Faydalı maddeler içeri 
alınırken, toksin ve zararlı maddelerin hücre dışına çıkışı sağlanır. 
Ayrıca hücre zarı elektriksel olarak uyarıldığında ATP yapımı ile 
beraber o hücrenin görevi neyse o görevi yapma hızı artar. Ayrıca 
Biodermogenesi uygulama alanındaki ciltte hücreler arası sıvının 
temizlenmesine ve hücrelerin içindeki toksinlerin azalmasına 
yardımcı olur. Böylece ciltte detoks etkisi yapıyor. İşlemin sonuçlarını 
üç aydan itibaren daha net gözlemliyoruz. 

Gençlik aşıları ile sıvı yüz germe uygulamalarını, 2020 yılı 
boyunca çok severek sıkça uyguladık. Yıllar geçtikçe orta deri 
tabakasının hyaluronik asit ve su kaybettiğini, kollajen ve elastin 
liflerin yapılarının bozulduğunu biliyoruz. Pek çok farklı marka, 
hyaluronik asit içeren ve bazen de kollajen - elastin yapıtaşı 
peptidleri ve elementleri ile zenginleştirilmiş aşılar sayesinde 
doğallıktan uzaklaşmadan cilt kalitesini arttırdık ve ışıl ışıl bir cilde 
kavuşturduk. 

Akıllı Dolgu ve Mineral Aşı: On yaşa kadar doğallıktan 
uzaklaşmadan gençleşmek isteyen danışanlarımızın favorisi 
oldu. Dolgu uygulamaları da özellikle dudak hacimlendirme, 

gençleşirken iddialı ve dikkat çekici olmak isteyen güzel 
kadınların vazgeçilmezi oldu ve olmaya devam edecek.

Kimyasal Peeling Yani Cilt Soyma: Klasik bir yöntem 
olarak yerini korudu. Problemli bölgeye uygulanan bir 
kimyasalın, kontrollü hasar oluşturarak üst deride yenilenme ve 
orta deride yeni bağ dokusu yapımını uyarmasını sağladığı yani 
cildi tüm tabakalarını yenilediği için foto yaşlanmanın bu klasik 
uygulamasını hep sevdik hep de uygulayacağız...

Gelelim 2021’e...
Antiaging yani yaşlanma karşıtı uygulamaların insanoğlu için 
vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Ancak 2021’ de Whole 
Body Antiaging yani bütüncül yaşlanma karşıtı uygulamaların 
popüler olacağına inanıyorum. Yani altmışlık bedeni kaplayan 
kırklık bir cilt kimseyi tatmin etmeyecek. Çoğu kişi, yüzünün kaç 
gösterdiğini değil beden ve iç organlarının kaç yaşında olduğunu 
önemseyecek. 

Bu anlamda damardan antiaging takviyeler, alfa lipoik asit, 
glutatyon, C vitamini, curcumin, mineral takviyeleri ile medikal 
ozon ve ozon sauna, kırmızı ışık led terapi kabinleri, magnesphere 
gibi elektromanyetik dalga kabinleri, powerplate gibi titreşimli 
spor cihazları, eliminasyon diyetleri uzun sağlıklı bir yaşam, 
cilt kalitesini ve vücut direncini arttırmak, zayıflamak, iç 
organları temizlemek ve metabolizma düzenlemek amaçlı tercih 
edeceğimiz popüler yöntemler olacak.

2021 yılı kendi sağlığımızı ön planda tutacağımız, yenilenme, 
gençleşme, ruhsal huzuru ve dinginliği bulacağımız, en çok 
kendimizi seveceğimiz ve ışık saçacağımız bir yıl olsun...  

Yüz bölgesinde 5-10 yașa kadar 
en iyi cilt gençleștirme sonuçlarını 

Fotona 4D, Biodermogenesi ve 
Saten Yüz Germe uygulamalarında 

gözlemledim.
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andemi süreci sizin için nasıl geçiyor?
Kendi adıma çok zorlu olarak tanımlayamayacağım 
farklı bir süreçten geçiyorum. Ancak bir diş hekimi 
olarak mesleki anlamda daha çok önlem ve dikkat 
gerektiren bir süreç içindeyim. Bildiğiniz gibi COVID-19 
da mesleki olarak en riskli grupta sınıflandırılıyoruz. 

Tabi bu durum hem kendimiz hem hastalarımız açısından üst 
düzey önlem almamızı gerektiriyor. Süreci şu ana kadar gayet iyi 
yönettiğimi düşünüyorum.

Pandemi iş ve özel hayatınızda değişiklikler yarattı 
mı?
Tabii ki, ben de herkes gibi sürece ayak uyduruyorum. Zaten 
mesleğe adım attığım ilk günden itibaren tüm gerekli önlemleri 
alarak çalıştım. Sadece pandemi ile birlikte bazı detaylar eklendi. 
Çünkü bildiğiniz gibi hayatımızda sadece koronavirüs yok birçok 
farklı grupta virüs, hastalık ve enfeksiyon var. Dolayısıyla önlemler 
her zaman hayatımızda oldu, pandemi süreci geçse dahi olacak. 
Özel hayatıma gelecek olursak, bu sürecin tadını çıkarıyorum. İlk 

P

DentAdal’s Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği’nin kurucusu Diș Hekimi Rukiye Göçer 
pandemi döneminin hem iș ve özel yașantısına etkilerini hem de bu süreçte 

tedavilerini erteleyen hastalarının sonrasında karșılașabilecekleri 
sağlık sorunlarından bahsetti. 

Pandeminin Diş Hekimliği 
Sektörüne Etkileri

sağlık ve güzellik
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Ağızdaki enfeksiyon ya da diș çürüğü; 
kalp - damar hastalıkları, mide, 

karaciğer ve böbrekte bulunan birçok 
sistemik rahatsızlığı tetikleyebiliyor.

olarak zamanımı daha verimli ve kaliteli kullanmayı öğrendim. 
Pandemiden önce bir koşuşturmacanın içinde hiçbir şeye 
yetişemediğim kaygısını taşırken bu süreç durup nefes almamı 
ve daha sakin adım atmamı sağladı. Arkama dönüp baktığımda 
koşuşturmadan da her şeyin yolunda gittiğini ve yetiştiğini gördüm. 
Belki garip gelecek ama bu süreç stresi hayatımdan çıkarmamda çok 
etkili oldu. Kısacası hayata baktığımız çerçeve olayları değerlendirme 
şeklimizi belirliyor. Kişisel anlamda kendime çok yatırım yaptığım 
bir süreçten geçiyorum ve bu sürecin tadını çıkarıyorum.

Peki pandemi sürecinin sektörel anlamda yarattığı 
olumsuzlar neler?
Her ne kadar üst düzey önlemlerle çalışsakta bu süreç tüm insanlık 
üzerinde kaygı bozukluğu yarattı. Bireylerde acil ve ağrılı olmayan 
tedaviler ertelenebilir algısı oluştu. Bu da biz hekimlere yansıdı. 
Diş hekimliği adına şunu belirtmek istiyorum ertelenen tedaviler 
sonrasında daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. 
Özellikle pandemi döneminde immün sistemi güçlü tutmak ve 
enfeksiyon odaklarını ortadan kaldırmak çok önemli. Unutmayalım 
ki sağlık ağızda başlar. Ekibimin pandemi sürecini profesyonellikle 
yönetmesi, alınan önlemler, hastalara olan yaklaşımımız, tedavi ve 
cerrahi prosedürlerini tam olarak uygulamamız, maximum hijyen 
ve dezenfeksiyon kurallarını uyguluyor olmamız hastalarımız 
üzerinde ciddi bir güven oluşturuyor ve işlerimize yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz.

Sağlık ağızda başlar dediniz bu konuyu biraz daha 
açabilir miyiz?
Ağızda yüzlerce iyi ve kötü bakteri bulunduğunu düşünecek 
olursak her ertelenen tedavi iyinin sayısını azaltıp kötüyü 
arttırmaktadır. Bu da doğal olarak ağız enfeksiyonları, çürükler ve 
lezyonlar gibi durumların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Böylece 
bağışıklık sistemimizin zayıflaması da kaçınılmaz oluyor. Bunu 
sadece koronavirüs için söylemiyorum birçok araştırmaya göre 
ağızdaki enfeksiyon ya da diş çürüğü; kalp - damar hastalıkları, 
mide, karaciğer ve böbrekte bulunan birçok sistemik rahatsızlığı 
tetikleyebiliyor. Pandemi döneminde  diş tedavilerini ertelemek hem 
bağışıklığın zayıflaması hem de birçok hastalığın oluşması riskini 
göze almak demektir. Onun için bu süreçte ağız sağlığımıza dikkat 
etmek maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak kadar önem 
kazanıyor. Ağız sağlığını ihmal etmek ise dönüşü olmayan birçok 
hastalığın ve enfeksiyonun vücuda giriş kapısını açmaktan başka 
birşey olmayacaktır.

Bildiğimiz kadarıyla hem Çayyolu hem de Polatlı’da 
klinikleriniz var. Çalışma temponuz nasıl?
Polatlı’da bulunan kliniğim 2012’den beri faaliyette. Çayyolu 
şubesinin açılışını da geçen sene 2019’da bürokrasinin çok değerli 
isimleri ile birlikte TOBB Başkanım Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirdim. Gerçekleştirilen hayaller, çaba, zaman 
çok emek var. Dolayısıyla iki klinik de gözbebeğim. Polatlı ilk göz 
ağrım, Çayyolu ise hayalim. Ne zaman ne de efor anlamında ikisini 
de birbirinden ayırmam mümkün değil. Dolayısıyla hayatım kızım, 
kliniklerim ve görev aldığım STK’lar arasında koşuşturmakla 
geçiyor. Dediğim gibi sürece hangi çerçeveden baktığımız önemli. 
Ben günlerimi keyif alarak ve şükürle geçiriyorum.

Mesleğinizin dışında neler yapıyorsunuz?
Biliyorsunuz 2018’den bu yana ilk kliniğimin bağlı olduğu Polatlı 
Ticaret Odası’nda meslek komitesinde görev alıyorum. Burada 
birçok ticari eğitimler düzenliyoruz. Zaman zaman sosyal sorumluk 
projeleri yapıyoruz. Onun dışında Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nde, Ankara Kadın İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevime devam ediyorum. Orada da birçok girişimcilik 
projelerine imza atıyor ve kadınlar için çeşitli faliyetler 
düzenliyoruz. Yine bağlı bulunduğum ve aktif görev aldığım 
bazı dernekler var. Oralarda da online eğitimler ve söyleşiler 
düzenliyoruz. Yani bu süreçte hem mesleki anlamda hem 
de STK’larda aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. Kalan 
zamanımda ise hobilerimi gerçekleştiriyorum. Benim için elimin 
dokunduğu her alanda hazzı hissetmem, işlerimi hissederek 
yapabilmem ve bütünleşebilmem önemli. Bu da doğal olarak 
bana başarıyı getiriyor.

Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
Pandemi bize bireysel bilincin dışında kollektif bilincin önemini 
hatırlattı. Herkesin kendi potansiyeli ölçüsünde özüne dönmesine 
ve farkındalığını hatırlamasına yardımcı oldu diye düşünüyorum. 
Süreç her ne kadar zor gibi görünsede keyif alacabilecekleri bir 
hale dönüştürebilmelerini umuyorum. 
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izi biraz daha yakından tanımak isteriz. 
Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? 
1951’de Artvin’de doğdum. 1974  yılında  Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Yüksek Mühendisliği  
Bölümü’nden  mezunu oldum. 1980 yılında Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1980 – 

1985 yılları arasında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve 
Travmatoloji A.B. dalında uzmanlığımı aldım. 1988 yılında  Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Ortopedi ve Travmatoloji A.B. 
dalında doçent  unvanını aldım. 2001  yılında Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde profesörlük unvanını aldım. Halen özel 
muayenehanemde hasta kabulüne devam etmekteyim. Evliyim, iki 
kızım ve iki torunum var. 

Tüm yaş gruplarında görülen halk arasında omurga 
eğriliği olarak bilinen Skolyoz hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz? 
Skolyoz, omurganın üç boyutlu şekil bozukluğudur. Omurganın 
kendi ekseni etrafında dönerek ön ve arka planda bir tarafa 
eğilmesiyle akciğer ve kalbe baskı yapan ciddi bir hastalıktır. Bu 
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Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyozun her zaman cerrahi ișlem 
gerektirmediğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 

Prof. Dr. Tarık Yazar skolyoz belirtileri ile kemik erimesi ve duruș bozukluğu 
sebepleri hakkında önemli bilgiler verdi.
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yüzden solunum güçlüğü oluşturduğu için insan hayatını kısaltır. 
Zamanında doğru tanı konularak uygun tedaviler uygulandığında 
insan hayatı uzar ve hayat kalitesi artar. Bu tedavi aile, danışan ve 
doktor tarafından özenle uygulanmalıdır. Skolyoz oluşumunda 
genetik faktörlerin etkisi vardır. Ancak skolyozu olmayan 
ebeveyinden, skolyozu olan çocuk doğabilir.

Skolyozda cerrahi müdahale şart mı?
Her zaman cerrahi işlem şart değildir. Skolyozun cerrahi dışı 
tedavisi de vardır. Bununla ilgili bir sözü vurgulamak isterim; “en iyi 
cerrahi mümkünse yapılmamış cerrahidir.” Ancak öyle durumlar 
vardır ki tek çözüm cerrahi işlemdir. Burada önemli olan nokta 
doğru cerrahidir. Cerrahi doğru yapıldığı zaman korku ya da risk 
oluşturacak tüm durumlarda ortadan kalkar. 

Omurga ameliyatlarından toplum neden korkuyor?
Geçmişte yaşanmış başarısız cerrahiler bunun sorumlusudur. 
Son on yılda literatürde çok kıymetli ilerlemeler oldu. Leğen 
kemiklerinin ve başın omurga sistemine ait olduğunu artık 
biliyoruz. Leğen kemiği oturmada ve ayakta durmada önemli rol 
oynar. Leğen kemiklerinin omurga kulesinin temeli olarak nasıl 
durması gerektiği ve bu duruşa uygun omurga dizilişi iyi anlaşıldı. 
Bu bilgiler ışığında tüm insanlar dört tip farklı omurga dizilişine 
sahiplerdir. İnsanların omurgalarına yandan bakılınca dört tipten 
birisine uygun olduğu görülür. Sırttaki doğal kamburluk, beldeki 
doğal çukurluk, leğen kemiklerinin geometrik ilişkisi ve harmonisi 
önemlidir. Ameliyat bir zorunluluk ise danışanın ameliyat sonrası 
konumu yine ameliyat öncesi tipinde kalmalıdır. Yani danışan 
tip üç ise yine tip üç olmalıdır. Ameliyat başka bir tipe geçmesine 
neden olmamalıdır. Ağrısız bel için bu zorunludur. Literatürde 
bu bilgi geniş ve detaylı yer almıştır. Bu bilinen dört tipte de 
omurga çevresindeki kaslar en az enerji harcayarak vücudu doğal 
bir konumda tutar. En ekonomik ve ağrısız durumdur. Örneğin 
ameliyattan sonra insanın beli düz bel olmamalıdır. Beldeki 
çukur (lordoz) olağanüstü önemlidir. Son on yıllık literatür bu 
bilginin önemini ortaya koymuştur. Bunlara uyulmayan yıllarda 
bel bölgesinde oluşan ağrılar haklı olarak toplumun ameliyattan 
çekinmesine yol açtı.

Bel ağrısına neden olan faktörler nelerdir?
Nörolojik, mekanik ve nöro-mekanik sebepler ile omurgamızda 
ağrılar ve bozulmalar olur. Omurgada deformasyon yapan 
rahatsızlıklar (skolyoz, kamburluk, ankilozan spondilit) 
enfeksiyonlar, tümörler, travmalar, osteoporozlar, dejenerasyonlar, 
disk fıtıkları ve sinir kanalında kireçlenmeler ilk akla gelenlerdir. 
Günlük hayatımızda ağır yük kaldırma, kaza sonucu ortaya çıkan 
travma ve özellikle zorlayıcı hareketler omurların yapısını bozar. 
Bu yüzden omurlar arasındaki disk dokusu kısmen dışarı sinir 
kanalına doğru çıkar ve bel fıtığı oluşur. Yanlış oturma, fazla kilo, 
uygun spor yapmamak, yaşlanmak ve sigara kullanımının bel 
ağrısına yol açtığı ispatlanmıştır. Ayrıca bazı meslek gruplarına 
mensup kişilerde de bel ağrıları daha sık görülür

Stres bel ağrısına neden olur mu?    
Evet olur. Aşırı stres, vücudumuzu her açıdan olumsuz etkileyen 
önemli bir faktördür. Beyin, stres anında sıklıkla adrenalin ve 
kortizol hormonlarını salgılıyor. Amacı vücudu korumaktır. Ancak 
kaslarda sertlikler ve bölgesel hacim artışı oluyor. Bu durum bel ve 
boyun çevresinde sık olur. Tipik olarak kaslarımızda istemsiz bir 
kasılma ile ağrı gelişir. Hayatımızdaki stresin azaltılması şarttır. 
Ayrıca soğuk ve üç dört gün sonra da uygulanan sıcak kompresler 
ile masajlaar ağrıların azalmasını sağlar.

UBE nedir? 
Omurgada sinir kanalında oluşan kireçlenme ile daralmaları 
milimetrik boyutta çok kısa iki kesi ile açarak endoskopik 
girişimle kanaldaki sıkışmaları temizleme ve ağrısız, hareketli 
omurga yapma işlemidir. Kısaca omurga stenozu denen 
kanal sıkışmasının çözümüdür. Sıkışma yapan problemler; 
disk hastalıkları, kanalda kireçlenmeler ve diğer (tümör gibi) 
problemler olabilir. UBE (Unilateral Biportal Endoscopy), 
omurgada endoskopik cerrahidir. Tek taraftan omurgaya iki 
adet 4mm ya da 6mm gibi kesilerle girilir. Kapalı endoskopik 
girişimdir. Dizde yapılan artroskopiye kavram olarak çok benzer. 
Bir kapıdan endoskop, diğerinden artroskop ve gerekli el aletleri 
sinir kanalına hiçbir travma yapmadan girer. Mikro cerrahi ile 
aynı gerekçelerle yapılır. Sinir serbestleştirmeleri, gerekirse füzyon 
girişimleri zararsız olarak yapılır. Robotik cerrahiye doğru ilk 
adımdır. Danışan için çok konforludur ve ağrısız hızla hayata 
döndüren bir olanaktır.

Kemik erimesini nasıl önlenir?
Kemiklerimiz doğumumuzdan ölümümüze kadar defalarca 
yenilenir. Her beş yılda bir tüm kemiklerimiz yenilenmiş olur. 
Bu yenilenme süreci yürümeyle çok yakın ilgilidir. Yürüdükçe 
kemiklerimizin içerisinde sonsuz sayıda küçük boyutta elektriksel 
boşalımlar olur. Bu elektriksel değişim kemik yapımını arttırır. 
Kadınlarda hormonsal değişiklikler nedeniyle kemik yıkımı 
yapımdan fazla olduğu için kemikler zayıflar. Kemik kalitesini 
arttırmak için ilaçların yanında protein tüketimi gereklidir. Bu 
yüzden süt ve süt ürünleri kemik yapımının artırımını sağlarlar. 

Duruş bozukluğunun sebepleri nelerdir?
En bilinen sebeplerden birisi ağır okul çantalarıdır. Çocuklar 
büyürken omurgaları zayıf kalırsa dış tehditlere karşı da 
savunmasız kalırlar. Omurganın etrafındaki kaslar yeterli güce 
sahip olmalıdır. Kaslar, omurganın çelik telleridir. Yeterli ve kaliteli 
kas varlığı omurgaya otuz kat yetenek getirir. Kasları çıkartılmış 
omurgaya on kg ağırlık koyarsanız omurga dağılır. İyi kasları olan 
omurga üç yüz kg yük taşıyabilir. Ayrıca bilgisayar ve cep telefonu 
başında uzun süre vakit geçirilmesi de duruş bozukluğuna 
neden olur. Kafanın uzun süre öne eğik durması boyna ve 
omurgaya fazla ağırlık yaptığı için vücutta deformasyona sebep 
olur. Ayakta durduğumuzda da kambur durmamaya özen 
gösterilmelidir. Ayrıca yatağımızın da omurgamızın normal 
eğimlerinin korunması için vücut anatomimize uygun bir yatak 
olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, bel çukurumuz yatarken 
de korunmalı ve kalçalar yatağa gömülmemelidir. Sonuç olarak 
doğru yaşta başlanan spor anlamlı ve faydalı sonuçlar getirir. En 
iyi spor olarak da yüzme ve yürümeyi öneririm.  
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lif Aksal kimdir? Biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
24  yaşındayım. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
İktisat Bölümü mezunuyum. Dört yıldır 
profesyonel yaşam koçluğu yapmaktayım. 
Alanımda uzmanlaşmak için NLP koçluğu, 
diksiyon, girişimcilik, beden dili, topluluk 

önünde konuşma, stres yönetimi, eğiticinin eğitimi, liderlik 

E

Yașam koçunun, kișilerin kendilerini keșfetmesine ve hayatlarını daha kaliteli hale 
getirmesine yardımcı kișiler olduğunu belirten Profesyonel Yașam Koçu Elif Aksal 

koçluk hizmeti sağladığı alanları ve mesleğinin ayrıntıları 
hakkında merak edilenleri anlattı.

Hayatınızı 
Şekillendiren Rehber

ve iletişim eğitimleri aldım. Mahall Ankara’da ki iş merkezimde 
yaşam koçluğu ve kişisel gelişim alanlarında bireysel ve 
kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyim. Kişisel gelişim 
her zaman hayatımın merkezindedir. Etkili iletişim ve beden 
dili, imaj yönetimi, takım çalışması ve yönetim becerileri, stres 
ve öfke kontrolü, girişimcilik, etkili zaman yönetimi, yönetim 
ve organizasyon, etkili sunum teknikleri ile içsel liderlik 
konularında eğitim ve seminerler vermekteyim.

sağlık ve güzellik

ELİF AKSAL 



Yaşam koçluğu serüveniniz nasıl başladı? Bu mesleği 
seçme nedeniniz nedir?
İnsanları dinlemek, sorun çözmek ve farklı hayatlara dokunabilmek 
beni her zaman mutlu etmiştir. İnsanların hayatlarına bir şeyler 
katabilen bir meslekte ilerlemek istedim. Bu alanda ilerleyebilmek ve 
kendimi geliştirmek için kişisel gelişim eğitimleri aldım. Üniversite 
yıllarımda birçok kişisel gelişim seminerlerine katıldım. Katıldığım 
bu seminerler ile kendi benliğimi birleştirdiğimde yaşam koçu olmaya 
karar verdim. Bu mesleği seçmemin diğer bir sebebi ise iyi bir dinleyici 
olup empati kurarak kişilere tarafsızca yol arkadaşlığı edebilmemdir.

Yaşam koçluğu nedir? Hayatımıza neler katar?
Yaşam koçu,  kişilerin hayallerini hedeflerine dönüştürmesine ve 
bu hedeflerinde doğru adımlarla ilerlemesinde yol arkadaşlığı eder. 
Kişinin kendini tanımasına ve mevcut potansiyelini kullanarak 
geçmişi kurcalamadan kendi doğrularını bulmasını sağlar. Yaşam 
koçluğunda herhangi bir bilgi akışı yoktur. Koçluk süreci uzun vadeli 
ve gelişim bazlı bir süreçtir. Yaşam koçu; bireyin kendini keşfetmesine, 
seçim yapabilmesine yardımcı olur ve hayatını daha kaliteli hale 
getirmeye çalışır.

Hangi alanlarda koçluk hizmeti veriyorsunuz?  Bu 
hizmeti kimler alabilir? 
Beslenme, kariyer, kurumsal, ilişki, imaj ve eğitim koçluğu alanlarında 
hizmeti vermekteyim. Hedeflerine ulaşmak, hayatında bir şeyleri 
değiştirerek yenilik katmak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmek 
isteyen ancak kararsızlık yaşayan ve motivasyona ihtiyaç duyan 
herkes koçluk hizmeti alabilir.

Danışanlarınızın sizinle paylaştığı bilgilerin gizliliği 
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Danışanlarımla aramızda ki en önemli unsur güvendir. Seanslara 
başlamadan önce danışanın genel bilgilerinin ve güven esasına dayalı 
gizlilik maddelerinin bulunduğu bir sözleşme imzalanır. İmzalanan 
sözleşme şu anlama gelmektedir; danışanın anlattıkları kimseyle 
üstü kapalı dahi paylaşılamaz. Şayet danışan on sekiz yaşın altında ise 
ebeveynleri ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Pandemi sürecinde koçluk seans süreçleriniz nasıl 
ilerlemektedir? Online seanslar etkili oluyor mu?
İki şekilde koçluk hizmeti vermekteyim. Danışanlarımla, online ve 
yüz yüze seanslar ile görüşmeler yapmaktayım. Pandemi sürecinde 
online seans ağırlıklı ilerlemekteyim. Online seanslar da yüz yüze 
seanslar gibi etkili olmaktadır. Farklı şehirde yaşayanlar, iş hayatı 
yoğunluğundan dolayı yüz yüze görüşme yapmaya vakti olmayanlar 
ve sürekli motivasyona ihtiyaç duyanlar online danışmanlık hizmeti 
almaktadır. 

Profesyonel yaşam koçu kimdir?
Uluslararası koçluk onaylı akredite eğitimi veren koçluk eğitim 
kurumlarından eğitim alan, bu eğitimi de kendi yaşamı ve çalışma 
tecrübeleri ile birleştirerek sentezleyen kişidir. Profesyonel yaşam 
koçları; kişilerin gelişimlerini artırmalarına, hedeflerini ve bunu 
yapma yollarını seçmelerine hizmet eden uzmanlardır.

Genç bir girişimci olarak genç girişimcilere vermek 
istediğiniz tavsiyeler nelerdir?
Her insan farklıdır. Herkesin birbirinden farklı hedefleri, yetenekleri 
ve ilgi alanları vardır. Öncelikle kendimizi iyi tanımalıyız. Hedef 
ve isteklerimizi belirlemeliyiz. Hedefe giderken kendi benliğimizle, 
olumlu – olumsuz eleştirilerle karşılaşacağımızı bilerek ve etkisinde 
kalmayarak ilerlemeliyiz. İstikrar ve inanç olduğu sürece başarı için 

hiçbir engel yoktur. Anthony Robbins’in dediği gibi; müthiş bir 
adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur.

Mesleğiniz yeterince ön planda mı?
Her geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla ön plana 
çıkmaktadır. Toplumumuzda her birey kendini tanımak, 
geliştirmek ve hedeflerine ulaşmak için bir yaşam koçunun yol 
arkadaşlığına ihtiyaç duymaktadır. İlerleyen yıllarda daha da ön 
planda olacağına inandığım bir meslektir.

Kurumsal firmalara da koçluk hizmeti veriyor 
musunuz? Bu firmalara katkınız nelerdir?
Günümüz koşullarında artan rekabetler firmaların iş 
performansını artırmaya, yenilik oluşturmaya ve kendini 
geliştirmeye itmiştir. Çeşitli kurumsal firmalarda da koçluk  
alanlarında hizmet verdim.  Kurumsal firmalar iş performansını 
artırmak ve kurum içi iletişim ile motivasyonun daha iyi 
olması için koçluk hizmeti almaktadır. Alınan bu hizmetler  
çalışanların iş performansını artırarak alanlarında daha 
profesyonel ve başarılı ilerlemelerini sağlamaktadır. 

Profesyonel yașam koçları; kișilerin 
gelișimlerini artırmalarına, hedefl erini ve 

bunu yapma yollarını seçmelerine hizmet 
eden uzmanlardır.



Pandemi dönemi tüm sektörlerde olduğu gibi gıda endüstrisinde de büyük 
değișimleri beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olarak 

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, 2021 yılı beslenme alıșkanlıklarında 
yașanacak değișimleri ve tercih edilecek besinleri anlatıyor... 

2021 Beslenme Trendleri

sağlık ve güzellik

DİYETİSYEN NESLİHAN ÖZTÜRK AKTEPE
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İncecik ama sağlıksız ve mutsuz 
olmak yerine pandemi etkileri ile 

sağlıklı, mutlu ve ideal kiloda olmak 
istenecek.

021 yılında neler olacak derseniz iki kelime ile 
özetleyebilirim; “sağlıklı beslenme” gıda trendi olacak. 
Bunun en büyük neden ise yaklaşık bir yıldır yaşadığımız 
ve muhtemelen 2021 yılında da yaşamaya devam 
edeceğimiz pandemi.

Kişisel Beslenme Ön Planda   
Hem bedeni hem de ruhu besleyen programlar istenecek. Rutin 
yazılan programların yerini kişisel beslenme programları alacak. 
Pandemi döneminde Dünyadaki en büyük servetin sağlık olduğunu 
hepimiz net olarak anladık. Bu nedenle sağlığı bozacak kısa sürede 
hızlı kilo verdiren, uygulamakta zorlanılan ve yaşam biçimi şekline 
dönüştürülemeyen beslenme programlarının yerini sağlıklı ve 
sürdürülebilir olanlar alacak. 

Beden Algısı Değişiyor
İncecik ama sağlıksız ve mutsuz olmak yerine pandemi etkileri ile 
sağlıklı, mutlu ve ideal kiloda olmak istenecek. Aynalar ve hayat ile 
barışmak gerekli.

Fast Food Gıdalar Yerine Sağlıklı Besinler 
Yağlı, kızartmalı, yüksek kalorili besinlerin yerini sağlıklı pişirme 
yöntemleri ile hazırlanmış yemekler alacak. Evde kendimiz sağlıklı 
ve düşük kalorili yemekler yapmaya daha çok vakit ayıracağız gibi 
görünüyor. Muhtemelen paket servis hizmetlerinde de bu konuda bir 
artış olacaktır.  

Yeni Değişen Mevsime Göre Beslenme 
Artık mevsimler değişti ve kaydı. Eskisi gibi aylara göre besinleri 
sıralamak mümkün değil. O nedenle yeni değişen mevsim şartlarına 
göre çıkan besinler bizim için mevsiminde beslenme anlamına gelecek.

Takviyeler
Toprak hastalandıktan sonra yetişen besinlerin içinde eskiden 
bildiğimiz besin değerleri bulunmuyor. Bu nedenle bağışıklığı güçlü 
tutabilmek için takviyeleri kullanmak şart olacak gibi görünüyor. 
Özellikle çinko, selenyum, C vitamini, D vitamini, magnezyum gibi 
takviyeler ile propolis ve bağırsak sağlığı için probiyotikler çok daha 
fazla gündemde olacak.

Zenginleştirilmiş Paketli Gıdalar 
Paketli gıdalarda besinler zenginleştirilecek. Mesela biz besinler ile 
çok fazla D vitamini alamıyoruz. D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve 
ekmek gibi besinler hayatımıza girmeye başlayacak.

Atıksız Mutfak
Gıda israfının önüne geçebilmek için çok daha fazla desteklenecek.

Et Olmayan Etler
Laboratuvar ortamında üretilen etler masamıza gelmeye hazırlanıyor. 
Belki ilk başta tepkisel davranarak tüketmek istemeyip kuru 
baklagillere yönelebiliriz. 

Şeffaf Poşetlerde Sağlıklı Gıdalar
Besinlerin poşetleri şeffaf olacak ve içini gördüğümüz için daha güvenle 
alabileceğiz. Ayrıca dondurulmuş ve paketli ama sağlıklı gıdalara karşı 
bir artış olabilir.

İyot Eksikliği Olanlar İçin Kurutulmuş Yosun
Yosun iyot zenginidir ve salatalara yemeklere çok az eklenirse tuz ilave 
etmeye bile gerek kalmaz. Türkiye yosun zengini bir ülkedir. 2021’de 
kurutulmuş yosun çok duyabiliriz. Suşi yaparken de kullanılabilir.
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Kurutulmuş ve Sıkıştırılmış Poşetlerde 
Mantarlar
Vegan, vejetaryenlerin en çok işine yarayacak besin. Özellikle 
de kabızlık şikayeti olanlar kullanabilir. Buharda pişirerek 
veya suda bekletip açılarak tüketilebilir. 

Ceviz ve Ceviz Sütü
En iyi omega-3 kaynağı olan ceviz ve ceviz sütü 2021 yılında 
gündemde olacak. Özellikle laktoz intoleransı olanlar çok 
mutlu olabilir.

Nohut ve Elma
Sürekli mutfaklarımızda olan bu iki besinin isimleri daha 
çok konuşulacak. Özellikle nohut farklı formlarda birçok 
yemeğin içinde yer alacak.  



eçtiğimiz 2019 yılında kurulan kliniğimiz 1. yaşını 
doldurdu. Dolu dolu geçen 1 senenin ardından 
danışanlarımız ve ziyaretçilerimizi ailemiz gibi 
benimsedik. Aynı anlayış ve heyecanı kaybetmeden 
nice seneleri daha geride bırakmayı arzuluyoruz. 
Bu yolculukta emek ve katkılarıyla rol alan tüm 
hekimlerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler.

Ankara’nın merkezinde, alanında yeterli donanım ve bilgi 
birikimine sahip dokuz hekimimiz ile birlikte uluslararası 
standartlarda uygulamaların gerçekleştirildiği 220 m2’lik kapalı 
alanda üç adet diş ünitesine, radyolojik görüntüleme, toplantı ve 
eğitim salonuna, açık ve kapalı otoparka sahip olan kliniğimizde 
geçen bir yıl içerisinde bin sekiz yüz yirmi altı danışanımıza 
hizmet vermiş ve bundan kaynaklı geri dönüşlerin maksimum 
memnuniyette olduğunu belirtmek isteriz. Kliniğimizde; estetik diş 
hekimliği, gülüş tasarım, laminate -  yaprak diş, diş beyazlatma, diş 
taşı temizliği, diş restorasyonu (dolgu) kanal, implant, ağız ve çene 
cerrahisi, ortodonti, protez tedavisi, diş eti hastalıkları ve tedavisi, 

G
A Clinica Sağlık Hizmetleri Sağlık Turizm A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Ali Kaptan 

kaliteli, yenilikçi ve danıșan memnuniyeti doğrultusunda hizmet verdikleri 
A Clinica Dent Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği’nin bașarılarla dolu ilk yılını ve ileriye 

yönelik hedefl erini anlatıyor...

A Clinica Dent Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği 1 Yaşında

sağlık ve güzellik

ALİ KAPTAN 

çocuk diş hekimliği, gebelikte ağız ve diş sağlığı, radyolojik 
tetkik ve acil danışma hizmetlerimiz mevcuttur.

A Clinica Dent dendiğinde akıllara ilk olarak memnuniyet 
odaklı, misafirlerine güven ve kaliteli hizmet veren enerjik 
bir kurum gelmesini istiyor ve çalışma prensiplerimizi bu 
doğrultuda ilerletiyoruz.

Mükemmel hizmetin kendini geliştirmek ve değişimlere 
ayak uydurabilmekten geçtiğini çok iyi biliyor, kendimizi 
var olduğumuz sektörde sürekli geliştirmeye ve günümüz 
değişimlerine en güzel şekilde ayak uydurmaya devam ediyoruz.

Hayallerimizin ülke sınırlarını aştığı bu serüvende kalitemiz 
ve verdiğimiz hizmetlerin niteliğinden ödün vermeksizin 
devam edeceğimize can-ı gönülden inanıyoruz. Sağlık 
turizmi ile adımızı dünya çapında da duyurmaya, ağız ve diş 
sağlığı sektöründe öncü olmaya ve çalışmalarımızı bu yönde 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

Mustafa Kemal Mh. 2123. Cd., Cepa Ofis Kule, No:2/D 10. Kat 1002-1003, Çankaya/ANKARA
Tel: +90 552 509 07 80 - +90 312 557 83 84

www.aclinicadent.com       aclinicadent        aclinicadent224 magdergi.com.tr



“Yaptığı işi bilimsel ve severek yapan Dr.Tuba hanımı  tebrik ederim. Kitabının  sağlıklı kilo 
verme konusunda  önemli bir referans  olacağına inanıyorum”. 
Selim Uyar

“Sevgili Tuba Hoca mesleğini seven, işini layıkıyla yapan değerli bir bilim insanıdır. Başarılarının 
devamını dilerim”.
Salih Bezci - Ankara Ticaret Odası 18. Dönem Başkanı, BESA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

“Losing weight with a professional who cares about yourhealth and the needs of your body 
is essential, myexperience was very rewarding, I feel incredible.  thankyou Dr.Günebak and 
congratulations”.
Gimena Ghilarducci, MissFace of BeautyInternational 2014

Dr. Tuba Günebak’ın yeni çıkan 
“Bu Göbek Nasıl Gidecek?” 

isimli kitabına ünlü danıșanlarından 
gelen tebrik ve bașarı mesajları...

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

Bu Göbek 
Nasıl 

Gidecek?



2020 yılı tüm insanlık olarak hiçbirimiz için kolay değildi. Her șeyin bașının sağlık 
olduğunu bir kez daha deneyimledik. Bu bağlamda değerli MAG okurlarının 2021 

yılına sağlıklı ve nefis bir bașlangıç yapması ve bunun daim olması için yılların duayen 
ismi Dr. Ender Saraç ile detaylı bir röportaj gerçekleștirdik. Dr. Ender Saraç, yakın 

zamanda yepyeni bir binaya geçti. Yıllardır sürdürdüğü bașarılı çalıșmalarına eklediği 
yeni yöntemler ile kendisine gelen ve reçetesini uygulayanlara çok kısa sürede sağlık 

ve güzellik kazandırmaya devam ediyor. Sizler için bazı ufak tüyolar da aldığım Dr. 
Ender Saraç’ı hafta içi her sabah saat 9.45’te Show TV kanalındaki programında 

izleyebilirsiniz. Ocak sayımızla beraber her anı keyif ve neșeyle geçirebileceğiniz sağlıklı 
ve coșku dolu bir yıl diliyorum hepimize.  

Egoyu Aşmamız ve Doğaya 
Sahip Çıkmamız Gerekiyor 

DR. ENDER SARAÇ, SİNEM YILDIRIM 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

ünyamız zor aşamalardan geçmekte. 
İnsani varlığımızın ana temeli ve 
atomik bütünü olan bedenlerimiz için 
zor bir süreç. Beden, ruh ve bilinç 
üçlüsünde sonsuz bilgi ve deneyim 
sahibi biri olarak tüm gezegenin geçtiği 
COVID-19 tünelinin sonunda siz ne 
görüyorsunuz?  

Aslında bunu yaradanın bize bir şefkat tokadı olarak görüyorum. 
Biz dünyayı çok bozduk, doğaya, hayvanlara ve bitki alemine kötü 
davrandık, kendimizi çok önemli sandık şimdi ise bozduğumuz 
ekolojik dengenin sonuçları ile yüzleşiyoruz. Eğer bu seferde 
öğrenmemeyi ve bilgeleşmemeyi seçersek daha sert deneyimlere 
hazırlıklı olmalıyız.

Bu virüsün işleyişini sizden öğrenmek isteriz. Nasıl 
bulaşıyor ve bedende nasıl ilerliyor?
En çok göz, burun ve ağız yoluyla giriyor. Yerleştiği yerde çoğalıp 
yoluna devam ediyor. Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa yoluna devam 
ediyor ve çok ciddi hasarlar bırakabiliyor.

Bir gün illaki herkese geçeceği düşünülürse virüs 
öncesi ve sonrası bedende ne gibi farklılıklar oluşuyor?
Şimdi yeni yeni görüyoruz ki PCR testinin negatif olması ile olay 
bitmiyor. Geç dönem komplikasyonları da ciddi hasarlara yol 
açabiliyor. O nedenle bağışıklığı güçlü tutmak ozon, glutatyon, C 
vitamini, çinko uygulamaları, doğal destekler ve iyi uyku bağışıklığın 
güçlendirilmesinde çok önemli. Geç dönemde aritmi kalp sorunları, 
unutkanlık, alzheimer, bağışıklık sorunları, göz, tat ve koku alma 
sorunları olabiliyor. 

Sizce insanlık bu virüsten ne öğrendi?
Almamız gereken mesaj; artık egoyu aşmamız, doğaya sahip 
çıkmamız, birbirimizi sevmemiz ve kötü enerji üretmememiz 
gerektiğidir. İnşallah öğrenmişizdir.

Bugün çocukluğunuza dönebilseniz yine bu mesleği mi 
seçersiniz yoksa başka bir mesleği mi? Neden?
Sanıyorum yine aynı mesleği seçerdim. İnsanlara yardımcı olmak, 
acılarını dindirmek ve onları sağlıklarına kavuşturmak bana hep 
mutluluk vermiştir.

Bize okullarınızdan ve aldığınız eğitimlerden bahseder 
misiniz?
İzmirliyim. İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Ege Tıp Fakültesi, Atatürk 
Devlet Hastanesi İhtisas ve  Erzurum ili İspir kasabası Kırık nahiyesi 
mecburi hizmet, Çorlu’da ise askerlik yaptım. Yurt dışı ve yurt içinde 
sayısız eğitim ve kurs aldım. Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur, 
mezoterapi, kupa, hacamat, estetik medikal ozon ve yurt dışındaki 
üniversitelerde ayurveda gibi çok sayıda tamamlayıcı tıp eğitimleri 
aldım ve bu konularda üniversitelerde eğitim vermekteyim. 

Sizce insanlar bedenlerinin dilini anlayıp doğru 
okuyabiliyorlar mı? 
Maalesef eski insanlar öyleymiş yeni insanlarda bu özelliklerimiz 
körleşmiş. Aslında beden bize çok sinyal veriyor. Fakat biz bunları 
okumayı ve hissetmeyi yapmıyoruz.

Her hastalığın önce düşüncede sonra ruhta en sonunda 
da bedende başladığı düşüncesine katılıyor musunuz?
Kesinlikle katılıyorum. Kuantum düzeyindeki bir düşünce uygun 
zemini bulduğunda maddeselleşip şifaya ya da hastalığa dönüşüyor. 

D Düşüncelerin çok önemi var. Kuantum düzeyindeki olumsuz 
düşünceler ve enerjiler hastalıklara dönüşebiliyor. Sevgi ve şefkat 
ise olumlu düşünceye dönüşüp şifa olabiliyor. 

Sadece koronavirüs için değil ama her türlü 
bedeni koruma, bağışıklık sistemimizin en yüksek 
düzeydeki gücüyle önlenebilir mi? 
Sadece beyin gücü ile olmaz. Doğru düşünce kalıbı ve stres 
yönetimi çok önemli. Doğru beslenme, kilo kontrolü, sağlıklı 
uyku, düzenli egzersiz ve doğal destekler de oldukça önemli. 
Kısacası sağlıklı yaşam bir paket başka bir unsura bağlanamaz.

Bu bağlamda sizin bilgilerinizin kapsayıcılığı 
beden, ruh, kalp üçlüsünde tam ve kökten bir şifa 
olmayı başarıyor. Lakin Dünya’da hala ilaç ver, 
dinlemeden gönder tekniği süre gelirken sizce tıp 
alanında kökten bir değişim zorunluluğu var mı?
Bence artık bu değişim başladı bile. Koronavirüs salgınında 
gördük ki bir yıl oldu Batı halâ tıbbi kökten bir çare bulamadı 
ve yine ozon, kekik yağı gibi doğal uygulamaların daha çok işe 
yaradığını görmüş olduk.
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Sizce kendini seven bir insan neleri yapar ya da 
yapmaz? 
Kendini seven bir insan bedenine ve ruhuna zarar verici yaşam 
tarzından kaçınır. Doğaya özellikle hayvanlara ve bitkilere zarar 
vermez, insanlara acı çektirmez, onların zaaflarından yararlanmaz, 
affedici olur, yardımseverdir, kilosuna ve egzersizine dikkat eder.

Doğada her hastalığın ilacı varsa ölümsüzlüğün tarifi 
de var mıdır? Sizce ölünce ne oluyor? 
Ölümsüzlük söz konusu olamaz. Zaten ölememek de aslında 
çok büyük bir ceza. Biz bize biçilen hayatı düzgün bir şekilde 
yaşamalı ve soğukkanlılıkla ölümü de kabullenmeliyiz. Önemli 
olan kaliteli yaşlanmak. Bence ölüm, bir boyut değiştirme ve 
dünya gezegenimizdeki yaşadığımız sürede yaptığımız artı veya 
eksi her türlü eylemin karşılığını alıp ona göre bir performans 
değerlendirmesine tabi tutulacağımız yeni bir boyuta geçiştir. 
Aslında ölümden değil ölüme hazır olmamaktan korkulmalı.   
 
Yakın zamanda yeni bir binaya geçtiniz. Kliniğimizde 
ne gibi şeyler yapılıyor?
Yirmi altı yıl sonra yerimizi değiştirdik. Daha büyük ve kapsamlı 
bir kliniğe geçtik. Artık daha geniş ve modern bir yerde kapsamlı 
aletler ile estetik, sağlık, zayıflama ve tamamlayıcı tıp gibi 
konularda çok daha güzel ve modern hizmet verebileceğiz. 

Yeni yılda virüs ve kilo sorunlarından uzak sağlıklı bir 
yaşamımızın olabilmesi için bize biraz bilgi vermenizi 
rica ediyorum. Pandemi sürecindeki hareketsizlik ve 
yaşanan stres kilo aldırırken özellikle göbek ve bel 
çevresindeki yağlanmayı arttırdı. Bu süreçle başa 

çıkma yolları nedir?
Karın bölgesindeki yağlar eritilmesi en zor yağlardır. Bu yüzden 
düzenli spor yapılması gerekir. Spor yapma imkânınız yoksa doğru 
egzersiz hareketlerini öğrenerek belirli aralıklarla bunları tekrar 
etmeniz gerekir. Tabii bu egzersizlerle birlikte doğal takviyeler de 
büyük yarar sağlar. İşte onlardan bazıları:

Pandemi göbeğini eritme yolları 
Pratik Masaj Yağı
Malzemeler: Birer çorba kaşığı limon suyu, susam yağı, okaliptus 
yağı ve biberiye yağı. 
Yapılışı: Tüm bu doğal yağlardan bir karışım hazırlayınız. Bu 
karışımı, karın bölgenize sürerek dairesel ve yavaş hareketlerle 
masaj yapınız. Bu masajla birlikte egzersiz hareketler sayesinde 
karın bölgenizdeki yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ayrıca 
bunlara ek olarak hazırladığım göbek eritme diyetini de 
uygulayabilirsiniz. Bu diyeti üç hafta yaptığınızda ideal forma 
kavuşabilirsiniz. Unutmayın her diyet tek başına tam sonuç vermez. 
Diyetlerimizi çeşitli sporlarla birleştirerek sonuca daha kesin 
ulaşırız. 

Mekik Hareketi 
Sabah ve akşam ellişer kez karnınız acıyana kadar mekik çekin. 
Bu karın bölgesindeki kasları güçlendirir ve aynı zamanda bu 
bölgedeki yağların çabucak yakılmasını sağlar. 

Sopalı Hareket 
Sopayı ensenize dayadıktan sonra ellerinizi de geçirin ve daha çok 
kalçadan hareketle yani kalçanızdan yukarısını sağ ve sola hareket 
ettirin. Bu hareket yan bölgelerdeki yağları yakar. 

üçüncü göz
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üçüncü göz

Almamız gereken mesaj; artık egoyu 
așmamız, doğaya sahip çıkmamız, 
birbirimizi sevmemiz ve kötü enerji 

üretmememiz gerektiğidir. 

Yan Mekik Hareketi
Sağınıza doğru uzanın, sağ elinizi sağ kulak üzerine gelecek şekilde 
getirin. Sol elinizi, belin soluna sol dirseğe gelecek şekilde yaklaştırın. Sol 
el ile belin sağını hafif şekilde tutun. Hızla sağ kolu ve sağ ayağı birbirine 
yaklaştırın. Altmış defa bunu tekrarlayın. 

Kalça Hareketi 
Sol dizinizin üzerine yatın. Ayaklarınızı dik koyun ve kaldırabileceğiniz 
kadar yukarı kaldırdıktan sonra aşağıya indirin. Dizinizi fazla 
bükmemeye çalışın. Sonra aynı hareketi öbür tarafınıza uygulayın. Bu 
hareketi en az otuz ya da kırk kez yapın. Bu hareket, kalça ve çevresinde 
oluşan yağlanmayı azaltır. 

Yanlara esmene hareketi 
Ayakta dimdik pozisyonda durup sağınıza ve solunuza doğru hızlı bir 
şekilde esneyebildiğiniz kadar esneyin. Bu hareketi en az üç ya da dört 
dakika tekrarlayın. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişiler için uygun 
bir hareket olmayabilir. 

Haftanın tek günleri bunları yapın:
Sabah: Bir bardak suyun içine bir kaşık bal ve on damla kadar limon 
koyarak için. 
Sabah Sporu: Bol ter atabilmek için her sabah ortalama otuz beş ya da kırk 
dakika tempolu yürüyüş yapın.
Sabah Duşu: Spor yaptıktan sonra her sabah ham ipek kese veya kabak lifi 
ile basen, kalça, bel ve göbek bölgelerinizi sert bir şekilde fırçalayın. Kekik 
yağı, susam yağı, melisa yağı ve biberiye yağı ile bu bölgelere masaj yapın. 
Kahvaltı: Birer tane kabuklu olmak koşuluyla yeşil elma ve sert şeftali. 

Ara Öğün: İki parmak ölçüsünde taze dil peyniri. 
Öğlen: Derisiz olması şartıyla bir porsiyon ızgarada pişmiş 
tavuk, bol roka, yeşil salata ve taze soğan. 
Ara Öğün (saat 3): Üç ya da dört tane yulaflı bisküvi.
Ara Öğün (saat 5): Bir adet kabuklu olmak koşuluyla yeşil 
elma. 
Akşam: Zeytinyağlı fasulye (üç ya da beş kaşık), bir dilim tam 
ekmek ve mevsim salatası. 
Gece: İçine tarçın eklenmiş, ılık, yağsız veya az yağlı süt, üç ya 
da dört fincan rezene çayı, mısır püskülü, yeşil çay, avokado 
yaprağı ve kiraz sapları karıştırılarak çay halinde içilecek. 
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ize kendinizden ve kariyerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Ankara’da büyüdüm. Uluslararası İlişkiler 
mezunuyum. Ulusal ve global birçok şirkette deneyim 
kazandıktan sonra reklamcılık ve marka yönetimi 
alanında uzmanlaşmak istedim. Bu kararımla, 
Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka 

Yönetimi yüksek lisans programım ile İstanbul serüvenim 
birlikte başladı diyebilirim. Eş zamanlı üniversitenin Medya 

İlişkileri departmanında çalışmaya başladığım için kademiyi ve 
yeni medyayı birleştirecek stratejik projeler geliştiriyordum. Yeni 
jenerasyonun yeni medyadaki eğilimlerinin akademik olarak 
incelenmesi ve gençlerin doğru yönlendirilmesi amacı ile bir birim 
kurulması gerekliliğini, değerli rektörümüz Prof. Dr. Şenay Yalçın 
ve eğitim sektörünün lideri olan üniversitemizin sahibi Enver 
Yücel ile paylaştığımda bana tüm kapıları sonuna kadar açtı. 
Aslında kariyer yolculuğumun asıl hikâyesi böylelikle başlamış 
oldu. 

B
Yeni Medya Proje Yöneticisi ve Infl uencer Mehtap Algül’ün sosyal medyanın 

gücü ile reklam ve markalașma ilișkisi hakkında merak edilenleri anlattığı 
röportajımız sizlerle...

röportaj

Mehtap AlgUl 
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Eğitim bursu veren ve direktörü olduğunuz BAU Next 
hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Beş yıl önce üniversitemizin çatısı altında kurduğumuz BAU Next, 
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genç arkadaşlarımızın sistemimize dahil olarak yetenekleri ve hayallerinin 
değerlendirilmesinde aracı oldum diyebilirim. Bu sektörde yolun başında 
olan gençlerimiz destek almakta ve topluma yaptıkları işin ciddiyetini 
kabul ettirmekte zorlanıyorlar. BAU Next ile gençlerimizin global bir 
üniversite tarafından büyük bir değer ve kabul gördüğünü tüm topluma 
göstermenin ötesinde gençlerimizin istedikleri noktalara gelmesi için 
köprü oluyoruz. Özetle, birçok öğrenciye yeni medya ile ilgili deneyim 
sağlıyor, marka danışmanlığı yapıyor ve işin mutfağını öğretiyoruz. Ayrıca 
bu alanda birçok eğitim projemiz eş zamanlı da devam ediyor.

Influencer’lık hikâyeniz nasıl başladı?
Aslında çocukluktan beri fotoğraf ve video çekmeyi, kurgulamayı ve 
paylaşmayı çok seviyorum. Daha sonrada yeni kanalları keşfetmek ve 
kullanmaktan çok keyif alıyordum. Influencer’lar ile projeler yaparken işin 
mutfağında beni gösterdiklerinden dolayı keşfedildim açıkçası. Böylelikle 
benim de özel hayatımı, sosyal çevremi, işimi, sevdiğim markaları, beni 
iyi hissettiren konuları paylaştığım ve içten bağlarımızın olduğunu 
düşündüğüm bir kitlem oluştu. Influencer’lık serüvenim de kendiliğinden 
başlamış oldu. 

Youtube kanalınızda sosyal medya fenomenleri ile 
sohbet programlarınızın yanı sıra gündelik yaşantınızı 
çektiğiniz vloglarınız da var. Video içeriklerinizi neye göre 
belirliyorsunuz?
Aslında Youtube’daki videolarım kanalla ilgili iç görü toplamak ve 
takipçinin etkileşimini deneyimlemek amaçlı idi. Youtube gerçekten 
çok emek isteyen bir platform; işin mutfağındaki performansımdan 
ödün vermemek adına Youtube’da aktif olamıyorum. Ancak Instagram’ı 
çok aktif ve düzenli olarak kullanıyorum. Benimle etkileşim sağlayan 
takipçilerimle sevdiğim içerikleri paylaşıyorum. İçeriklerimdeki en önemli 
kriterim, doğallık ve içtenlik. Bu dönemde özellikle ön planda olan Reels 
videolar paylaşmaktan çok keyif alıyorum. 

Reklam ve markalaşma stratejisi ilişkisinde yapılan en 
büyük yanlışlar neler sizce?
Günceli ve değişimi yakalamada “Agile” olmaması; gerçek, içten ve doğal 
bir marka hikâyesi yaratmaması; her markanın yaptığı yaratıcılıktan uzak 
benzer projeler gerçekleştirmesi diyebiliriz. Markalar, hikayeleri ve hedef 
kitleleri ile örtüşen influencerlar ile birçok sosyal medya kanalında günceli 
yakalayarak, doğru ajanslarla iş birliği yaparak başarılı olabilirler.

Bir markanın varlığını güçlendirmede sosyal medyanın 
gücü ve etkisinden bahsedebilir misiniz?
Dijital bir çağda yaşıyoruz, günlük hayatımızda dijitali kullanmadığımız 
neredeyse bir alan yok gibi. Genel geçer kurallarla yönetilen geleneksel 
medyanın tam tersine sosyal medyanın dinamiklerini, jenerasyonların 
beğeni, ihtiyaç ve istekleri belirliyor. Hatta influencer’lar bile bu 
değişimlere göre sektöre yön veriyorlar. Bu nedenle varlığını güçlendirmek 
isteyen bir marka sosyal medyada tüketicisi ile güçlü bir bağ oluşturmak 
zorunda.

İleriye yönelik kariyer hedefleriniz neler?
Zaten şu anda olmak istediğim noktanın çok ötesinde olduğum için ileriye 
yönelik bir hedef koymak yerine anımı yaşamaya, günceli takip etmeye, 
yaratıcılığımı zorlamaya ve üretkenliğimi arttırmaya çalışıyorum. Birçok 
büyük markaya proje danışmanlığı veriyorum, influencerlar’la içerikler 
üretiyorum, bu işin mutfağını anlatan eğitimler veriyorum, gençlerin 

yolunu açmaya çalışıyorum, bir yandan da influencer’lık 
yapıyorum. Beş yıl sonra sektör nasıl değişecek bilmiyorum 
ama ben sektörde mutlaka güncel ve güzel işlerle yer 
alacağıma inanıyorum.  
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ize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? Stil dünyasına nasıl adım attınız?
Doğma büyüme İzmirliyim. Üniversite için gittiğim 
Ankara’da, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden mezun oldum. Açıkçası o zamanlar 
seçme hakkım olduğunu bilmiyordum. Üniversiteler 
işletme, iktisat, siyasetten ibaret sanıyordum. 

Çocukluğumdan beri ilgi alanım olan kıyafetler, aksesuarlarla 
ilgili okumak o dönem hiç aklıma gelmemişti. Nitekim mezun 
oldum ve mezuniyetimin ertesi günü İstanbul’a taşındım. İlk 
olarak kurumsal hayatta kendime bir yer edindim sonrasında 
da evlenene kadar İstanbul’da olan aile şirketimizde çalıştım. 
Hamile kaldığımda aile şirketindeki görevime ara verdim ve 
doğum yapmak için gittiğim Amerika’nın Los Angeles şehrinde 
yıllardır içimde olduğunu bildiğim hayalimi gerçekleştirmedeki 
ilk adımımı attım ve UCLA Üniversitesi’nde moda ile ilgili bir 
sertifika programına katıldım. O zaman anladım ki moda benim 
vazgeçilmezim, motivasyon kaynağım, yaşam biçimim ve hayalim. 
Doğum sonrası Türkiye’ye döndüm ve bazı markalara dışarıdan 
serbest olarak koleksiyon danışmanlığı yapmaya başladım. 
Sonrasında özgürlüğüme çok düşkün birisi olarak kimseye hesap 
vermeden, dilediğimce içeriklerimi üretebileceğim Instagram 
uygulamasında moda içerikleri  üretmeye başladım. Eş zamanlı 

London College of Style’ da renk danışmanlığı ile ilgili eğitimimi 
tamamladım. CNN Türk moda departmanında moda yazarlığı 
yapmaya başladım ve böylece sektördeki ilk yılımı tamamlamış 
oldum.

Kişisel renk danışmanlığı yapıyorsunuz. Renk 
danışmanlığının nelere çözüm olduğunu ve 
kazanımlarının neler olduğunu öğrenebilir miyiz?
Kısaca açıklayacak olursam; hangi tarzda giyinirsek giyelim 
veya nasıl kültürel birikimimiz olursa olsun, hepimiz dış 
görünüşümüze, fiziksel unsurlarımıza göre yargılanırız ve o 
noktada dünyaya kim olduğumuza dair bir mesaj yansıtırız. 
Bu yargılama biçimi insanın doğasında vardır, farkında olarak 
ya da değil bunu hepimiz yapıyoruz. Bir kişiyle tanıştıktan 
sonraki birkaç saniye içinde birçok yargıya varabiliyoruz ve 
bunun dayanağı genellikle dış görünüş, beden dili, ses tonu 
ve ifadeye dayanıyor. İşte bu noktada renk danışmanlığı önem 
kazanmaktadır. Kişinin doğal özellikleri ile uyumlu tamamlayıcı 
renkleri seçerek o kişinin cildinin daha net görünür, çizgilerinin 
daha az fark edilir hale gelmesi sağlanır. Böylece kişi daha genç, 
daha canlı görünür ve otomatik olarak öyle hissetmeye başlar, 
özgüveni artar. Bununla birlikte renk başkalarının kişiyi algılayış 
biçimini de etkileyebilir. Kişisel ve profesyonel başarının rengin 
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Renk Danıșmanı, Moda Yazarı 
ve Infl uencer Yonca Çallı’nın stil 
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sahip olduğu güçlü potansiyeli açığa çıkartarak elde edilmesi de 
renk danışmanlığının bir avantajıdır. Özellikle yüzünüze en yakın 
şekilde giydiğiniz renkler, nasıl göründüğünüzle ilgili en doğrudan 
etkiye sahiptir. Giysilerimizin içinde iyi hissettiğimizde kendimize 
daha çok güveniriz, daha rahat oluruz ve kendimizi dünyaya daha 
gerçek bir ışıkla sunarız. İdeal renklerdeki giysiler ile saçlar, makyaj, 
cilt, gözler ve en önemlisi kişilik bütünleşerek uyum sağlayacaktır. 
Bu unsurlar dengede olduğunda etrafınızdakiler giysilerinizden 
çok sizi göreceklerdir. Giydiğiniz kıyafetler, doğal özelliklerinizi 
ve kişiliğinizi geliştirecek böylece ilk önce siz fark edileceksiniz. 
Uzun vadede ise kişiyi doğru alışverişe sevk eder. Kendisi için doğru 
renkleri ve kıyafetleri bilen birisi anlık alışverişten kaçınarak zaman 
içinde kendi kapsül gardırobunu hazırlayacaktır.

Sizce karakterimizin renk seçimleri üzerinde bir etkisi 
var mı?
Tabii ki. Karakterimiz, yüzleştiğimiz olaylar ve anlara karşı gün 
içindeki modlarımızı oluşturuyor. Modlarımız ise renk seçimlerimizi 
etkiliyor. Örneğin daha karamsar yapıya sahip karakterdeki bir 
kişi dolabındaki en basit ve dikkat çekmeyecek koyu renklere 
yönelirken, daha pozitif karakterdeki bir kişi kendisini motive 
etmek için daha canlı renklere yönelebiliyor. Başka bir örnek verecek 
olursam dikkat çekmekten hoşlanan bir kişi daha renkli kıyafet ve 
aksesuarları tercih ederken, dikkat çekmekten hoşlanmayan bir 
kişi daha koyu ve desensiz kıyafet ve aksesuarlara yönelebiliyor. 
Bunun gibi birçok örnek vermek mümkün. Burada önemli olan 
soluk ya da canlı, soğuk ya da sıcak, doğru rengi giyinmektir. Renk 
danışmanlığında cilt, saç ve göz renginden sonra gelen en önemli 
değişken insan psikolojisidir.

Her yıl renk ve giyim trendleri değişiyor. Moda 
renkleri kime ve neye göre şekilleniyor?
Pantone kuruluşu bu konuda çok etkili. Her yıl sektörde etkili 
ve etkin olacak renk ve renk paletleri belirliyorlar. Örneğin bu yıl 
illuminating (parlak sarı) ve ultimate gray (pandemik gri) olarak 
iki tane renk belirlediler. Bu renkleri 2021’de moda, dekorasyon, 
iç mimari, reklamcılık ve grafik tasarım gibi birçok yaratıcı 
sektörlerde göreceğiz. Bu renk ve renk paletleri ilk olarak moda 
haftalarında karşımıza çıkıyor akabinde mağazaların raflarında 
yerlerini alıyor. Her yıl değişen baskın renklerin yanı sıra her zaman 
trend olan renkler de var, siyah ve beyaz gibi.

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. 
Siz kendi stilinizi nasıl tarif edersiniz? Nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Kendi stilimi spontane ve akışta olarak tarif edebilirim. Yani 
stilimin hiçbir matematiği yok. Hava durumuna göre değil de ruh 
halime göre giyinirim. Sezonun trend parçalarını diğer zamansız 
parçalar ile kombinlemeyi seviyorum. Genel ilham kaynaklarım 
için doğanın renkleri, mevsimler, gün batımları, tarih ve şehirler 
diyebilirim.

Geniş bir moda bilgi ve birikimine sahipsiniz. Bu 
durumu yazar kariyerinizle de aktarıyorsunuz. Bir 
moda yazarı olarak stil sahibi olmak ile şık olmak 
arasındaki farkı nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle görüşünüz için çok teşekkür ederim. Daha önceki bir 
yazımda tam da bu konuya değinmiştim. Stil sahibi olmak demek 
kesinlikle şık olmak anlamına gelmiyor. Stil sahibi bir kişi şık 
olmayabilir, şık olan bir kişi ise stil sahibi olmayabilir. Günümüz 
trendlerini vücuduna göre kusursuz uygulayan bir kişi şık olabilir 
ancak yeterince stil sahibi değildir. Stil sahibi olabilmek için 

yalnızca o an için moda olan bir parçayı giyinmek yeterli değildir. 
O parçayı genel olarak zamansız stiline uyarlamak stil sahibi 
olmak demektir. Dikkat edin, bu kişilerin tarzlarında belirgin bir 
baskın özellikler vardır ve bu özellikler ile akla gelirler. Örneğin 
kısa saç, sürekli kullanılan aksesuarlar, abartılı aksesuarları 
sade parçalarla birleştirmek, her daim sürülen kırmızı ruj gibi. 
Diyeceğim o ki bazı kadınlar giydiği kıyafeti öyle bir taşır ki 
hayranlıkla bakarsınız. Bazıları ise öyle kıyafetler giyer ki tarzına 
hayran kalırsınız… Sanıyorum bu cümle iki olgu arasında ki farkı 
tam olarak açıklıyor..
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örende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. 
Koç, “Son yıllardaki küresel belirsizliklerin üzerine 
gelen pandemi krizine ve bununla beraber iki ülke 
arasındaki son dönemdeki gerginliklere rağmen biz 
yatırımlarımızı durdurmayı bir an bile düşünmedik. 
Hatta tam aksine iki ortak olarak ülkemizin geleceğine 

güvendik. Konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden uzun 
vadeli değer yaratma vizyonumuz ile var gücümüzle çalışmaya, 
elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 
ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma hedefimiz 
doğrultusunda ülkemizin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak 
için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Ayrıca geçtiğimiz 
günlerde Ford Otosan ile Türk özel sektörünün en büyük 
yatırımlarından birini yapacağımızı da açıkladık. Elektrikli ve 
bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceğiz. Türk 
otomotiv sanayini geleceğe taşımaya, küresel arenada rekabet 
gücümüzü artırmaya büyük katkısı olacağına inanıyoruz” dedi. 

Amerikan Şirketler Derneği’nin düzenlediği törende konuşan 
Ali Y. Koç, Koç Topluluğu ve Ford arasında neredeyse bir asırlık 
ortaklık ilişkisi bulunduğuna dikkat çekti. Ford Otosan’ın 
bugünlere gelmesinde Ford Motor Company’nin Türkiye’ye olan 

uzun vadeli inancının da çok büyük rolü olduğunu belirten Ali Y. 
Koç şöyle devam etti: “1997 yılında joint venture’ı başlattığımızda 
şirketimizde 3 bin 400 kişi çalışıyordu. Bu çalışan sayımız bugüne 
geldiğimizde 12 bine ulaşmış vaziyettedir. O zaman 43 bin adet 
araç üretiyorduk. Bugün bu rakam 370 bine ulaştı. Dolar olarak 
baktığımız zaman ciromuz aşağı yukarı 850 milyon dolar iken 
bugünkü ciromuz yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. İhracatta da 
büyük bir başarı hikâyesi var. O dönemin Ford Otosan’ı, hatta o 
dönemin Otosan’ı diyelim daha Ford konmamıştı başına; sadece 
667 adet araç ihraç ediyordu. Bugün ise bu rakam 335 bin adete 
ulaştı. O dönemde 16 milyon dolar olan ihracat rakamımız bugün 
neredeyse 6 milyar dolara geldi. Şirketimiz son 5 yılda ülkemizin 
ihracat şampiyonluğunu elden bırakmıyor. Attığımız adımlar, 
topluluğumuzun ve elbette ülkemizin Ar-Ge, inovasyon ve 
katma değerli üretim kabiliyetlerine büyük katkı sağladı. Sadece 
şirketimiz için değil, şirketimizle beraber; değer zincirinde bulunan 
tüm yan sanayi şirketleri de gelişti. Pek çok yan sanayi şirketimiz 
bugün bizim dışımızda Ford Motor Company’nin Türkiye 
dışındaki fabrikalarına da yan sanayi yapıyorlar. Bu sonuçlardan 
ülke ve şirketimiz olarak, Türk otomotiv sektörü olarak ne kadar 
gurur duysak azdır diyebilirim. Her iki taraf da bu güvenin, bu 
iradenin güçlenerek süreceğine inanıyor yani ülkemize olan 
inancımız, güvenimiz ve yatırımlarımız devam edecek.”   

T

Amerikan Șirketler Derneği tarafından Türkiye – ABD ekonomik ilișkilerinin 
gelișmesine katkıda bulunan șirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 

“I AmChamPion” töreninde Ford Otosan, “Yerel Ortakları ile Türkiye’nin Öz 
Yeterliliğine Katkı” ve “Türkiye’de En Yüksek Etkiye Sahip Bölgesel Merkez” 

ödüllerinin sahibi oldu. 

Ali Koç’tan Büyük 
Yatırım Açıklaması
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Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. 
Koç, “Son yıllardaki küresel belirsizliklerin üzerine 
gelen pandemi krizine ve bununla beraber iki ülke 
arasındaki son dönemdeki gerginliklere rağmen biz 
yatırımlarımızı durdurmayı bir an bile düşünmedik. 
Hatta tam aksine iki ortak olarak ülkemizin geleceğine 

güvendik. Konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden uzun 
vadeli değer yaratma vizyonumuz ile var gücümüzle çalışmaya, 
elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 
ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma hedefimiz 
doğrultusunda ülkemizin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak 
için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Ayrıca geçtiğimiz 
günlerde Ford Otosan ile Türk özel sektörünün en büyük 
yatırımlarından birini yapacağımızı da açıkladık. Elektrikli ve 
bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceğiz. Türk 
otomotiv sanayini geleceğe taşımaya, küresel arenada rekabet 
gücümüzü artırmaya büyük katkısı olacağına inanıyoruz” dedi. 

Amerikan Şirketler Derneği’nin düzenlediği törende konuşan 
Ali Y. Koç, Koç Topluluğu ve Ford arasında neredeyse bir asırlık 
ortaklık ilişkisi bulunduğuna dikkat çekti. Ford Otosan’ın 
bugünlere gelmesinde Ford Motor Company’nin Türkiye’ye olan 

uzun vadeli inancının da çok büyük rolü olduğunu belirten Ali Y. 
Koç şöyle devam etti: “1997 yılında joint venture’ı başlattığımızda 
şirketimizde 3 bin 400 kişi çalışıyordu. Bu çalışan sayımız bugüne 
geldiğimizde 12 bine ulaşmış vaziyettedir. O zaman 43 bin adet 
araç üretiyorduk. Bugün bu rakam 370 bine ulaştı. Dolar olarak 
baktığımız zaman ciromuz aşağı yukarı 850 milyon dolar iken 
bugünkü ciromuz yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. İhracatta da 
büyük bir başarı hikâyesi var. O dönemin Ford Otosan’ı, hatta o 
dönemin Otosan’ı diyelim daha Ford konmamıştı başına; sadece 
667 adet araç ihraç ediyordu. Bugün ise bu rakam 335 bin adete 
ulaştı. O dönemde 16 milyon dolar olan ihracat rakamımız bugün 
neredeyse 6 milyar dolara geldi. Şirketimiz son 5 yılda ülkemizin 
ihracat şampiyonluğunu elden bırakmıyor. Attığımız adımlar, 
topluluğumuzun ve elbette ülkemizin Ar-Ge, inovasyon ve 
katma değerli üretim kabiliyetlerine büyük katkı sağladı. Sadece 
şirketimiz için değil, şirketimizle beraber; değer zincirinde bulunan 
tüm yan sanayi şirketleri de gelişti. Pek çok yan sanayi şirketimiz 
bugün bizim dışımızda Ford Motor Company’nin Türkiye 
dışındaki fabrikalarına da yan sanayi yapıyorlar. Bu sonuçlardan 
ülke ve şirketimiz olarak, Türk otomotiv sektörü olarak ne kadar 
gurur duysak azdır diyebilirim. Her iki taraf da bu güvenin, bu 
iradenin güçlenerek süreceğine inanıyor yani ülkemize olan 
inancımız, güvenimiz ve yatırımlarımız devam edecek.”   

T

Amerikan Șirketler Derneği tarafından Türkiye – ABD ekonomik ilișkilerinin 
gelișmesine katkıda bulunan șirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 
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2021 yılına hediye yağmuru ile “Merhaba” diyen 
Kuzu Effect AVM, dijital dünyanın vazgeçilmezlerini 
ziyaretçileriyle buluşturuyor. Yılbaşı ve Sevgililer Günü 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih edenler 1 Aralık 
2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında aynı gün içerisinde 
yapılacak her 250 TL alışverişe bir çekiliş hakkı kazanıyor. 
8 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan, noter ve 
Milli Piyango yetkilileri huzurunda yapılacak çekiliş ile 
100 kişi 100 büyük hediye kazanacak.  

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. 

Kuzu Effect Avm 
1 Yaşında

İlk Hedef 
Hayvan Sevgisi 

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
kapılarını açan Kuzu Effect 
AVM’den birinci yılına özel 
ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek 
birbirinden değerli hediyeler 
geliyor.

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

EMİN ȘIRKA 
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arkı söylüyorsunuz, müzikle ilgileniyorsunuz, 
grubunuz var, enstrümanlar çalıyorsunuz, 
ders veriyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, 
radyoda sesinizle her gün birçok fazla 
konuya değinerek birçoğumuzun hayatına 
dokunuyorsunuz. Sizi saymakla bitmeyecek 
fakat üç kelime ile kendinizi tanıtsanız ne 
söylerdiniz?

Meraklı, çocuk, anlatıcı derim.

Neden Geveze? Çok konuştuğunuzu düşündüğünüz 
için mi Geveze Show oldu?
Ben toplantılarda ona buna çok laf atıyor ve espri yapıyordum. Müzik 
Direktörümüz Baha Boduroğlu toplantılarda sürekli bana “ne geveze 
adamsın” derdi. Sonra programa bir isim bulmak gerekti. O zamanlar 
kendi ismimle program yapıyordum. Epey bir debelendik nasıl bir 
isim bulacağız diye. Yaklaşık altı, sekiz ay kadar isimsiz bir program 
yaptım. Baha Abi dedi ki; “geveze olsun” böylece “Geveze” başladı. 

“Bu akşamlık benden bu kadar” paylaşımlarınızda 
sitem olsa bile gülümseyerek iletiyorsunuz. Bu kadar 
pozitif olmayı nasıl başarıyorsunuz?
 Aslında veda hikâyeleri anlatıyorum, çok pozitif değilim ancak çok 
da negatif olduğum söylenemez. Programın sonunda anlattığım 
hikâyeler başkalarına değil, hepsi bana. Kendime başka şeyleri 
anlatmaya çalışıyorum. Bu Geveze’nin, Geveze ile savaşı. Kendime 
hatırlatıyorum. O yüzden belki gülümsüyorum. 

Dünya zor bir zamandan geçiyor. İnsanların 
alışkanlıkları değişti. Siz bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce insanlar bu süreçten 
sonra ne gibi değişimler gösterir? Sizin tavsiyeleriniz 
nelerdir?
İki tavsiye verebilecek olsam şunlar olurdu; birincisi ne olursa olsun 
elâlemin ne dediğine takılmayın. İkincisi, bu da geçecek. Çünkü 
her şey geçmiş. Rahmetli anneannem derdi “Bu da geçer” diye. 
Anneannem Çanakkale Savaşı’nı, babasını Çanakkale Savaşı’na 

Ş
Yayıncılıkta 28. yılını dolduran Geveze Show ile tanıdığımız radyo programcısı ve 

müzisyen Jozi Zalma ile müzikten yayıncılığa, ilișkilerden yayın maceralarına kadar 
kendisine dair merak edilenleri konuștuk.

röportaj

Geveze Show 



Ben zaten bir süper kahramanım. 
Çünkü her gün insanlara bașka 

bir yerden bakmayı bir radyodan 
anlatamaya çalıșıyorum.

yolladığını ve ondan sonra ülkedeki bütün karışıklıkları hatırlıyordu. 
Savaş, yokluk hepsi için “O da geçiyor evladım takılma” derdi. 

Yayıncılıkta 28. yılınızdasınız. Çok uzun bir süre ve çok 
ciddi bir istikrar sizce insanlar sizi neden seviyor?
Olduğum gibi biriyim, bir başkasıymış gibi ya da bir şeymiş gibi 
davranmaya çalışmıyorum. Bildiğime biliyorum bilmediğime 
ise bilmiyorum diyorum. İnsanlar sebebini bilmemekle birlikte 
olduklarından farklı biri gibi davranmaya bayılıyorlar. O yüzden 
herkesin bir 4.0 versiyonu var bir de 4.2 versiyonu var. Biriyle 
tanıştıktan sonra beta sürümü çıkıyor. Ben olduğum gibi olmaya 
çalışıyorum.  

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim; bütün Ege’yi ve Akdeniz’i gezmek.

Yayın hayatınızda hiç unutamadığınız başınıza gelen en 
ilginç olay nedir? 
Radyo hayatımda bir yığın acayip şey yaşadım. Bir gün ben 
yayındayken sokakta yaşayan biri radyo stüdyosuna girdi. Ben o 
sırada konuşuyordum. Aklım gitti. Benim için unutulmaz bir andı. 
Radyo stüdyosunda kilitli kaldım. Pencerelerden tırmanarak çıktım 
dışarıya. Bir keresinde çalıştığım radyoda  tadilat vardı tuvalete girdim. 
Kapının tokmağı elimde kaldı binada da kimse yok. İnsanlar oraya 
gelene kadar tuvalette mahsur kalmıştım. Böyle hikâyelerim de var.

Dijital dünya ile ilgili projeleriniz var mı?
Dijital dünya ile ilgili Youtube Geveze Show kanalını kullanıyorum şu 
anda. Youtube’da başka enteresan şeyler yapmayı planlıyorum zaman 
içerisinde. 

On parmağınızda on marifet. Sayılamayacak kadar 
özelliğiniz var. Hayatınızın tüm renkleri sizi nasıl biri 
yaptı?
Estağfurullah on parmağımda on marifet değil. Ben gerçekten meraklı 
bir adamım. Sadece bunu söyleyebiliriz. Merak ettiğim şeyleri yapmayı 
da seviyorum. Sadece merak etmeyi değil onları gerçekleştirmeyi de 
seviyorum. O yüzden bir tarafta denize bir tarafta müzik aletlerine, 
şarkı söylemeye bir tarafta da radyo programı yapmaya merakım 
var. Hepsini zaman içerisinde öğreniyorum. Öğrenmeye de devam 
ediyorum. 

Instagram videolarınız ile kalplere ulaşıyorsunuz ve 
herkesin hayatında yaşadığı fakat sesini duyuramadığı 
yerlere temas ediyorsunuz. Erkek kadın ilişkileri asıl 
konu başlığınız. Herkes yalnızlıktan şikâyet ediyor fakat 
kimse bir arada olmayı da başaramıyor artık. Siz bu 
durumu nasıl gözlemliyorsunuz? Sizce sebebi nedir?
Kadın erkek ilişkileri ile ilgili şunu söyleyebilirim; aslında temel 
sıkıntı kadınların ve erkeklerin başka başka canlılar olmaları. 
Tamamen tesadüfen çiftleşebiliyorlarmış gibi geliyor bana. 
Birbirilerinden tamamen zıt iki karakter. Kadınlar her şeyi ince eleyip 
sık dokuyup onun üzerine plan yapıp harekete geçiyorlar. Erkeklerse 
daha az plan yapıp anlık hareket ediyorlar. Her ikisinin de bakış açıları 
farklı. Birine doğru gelen diğerine yanlış geliyor ama aslında herkesin 
haklı olduğu bir durum var. 

Sanırım zaman içerisinde kadın erkek ilişkilerinde 
biraz saygıyı yitirdik. İnsanlar hakikatli sevgiden 
uzaklaşıyor. Artık herkes böyle bir şikâyette. Sizin 
yıllardır süren evliliğinizin sırrı nedir?
Uzun süren evliliğin sırrı bence şans. İkincisi ise gerçekten sevmeniz 

gerekiyor. Baktığınız zaman ben sonuçta zor bir adamım. Karım 
beni sevmeseydi elli kere ayrılmıştık. Ben de onu sevmeseydim 
aynı şekilde.  O yüzden herhangi bir şekilde biriyle parası için 
evlenecekseniz ben size daha iyi şartlarda kredi bulurum.  Siz 
sevin önemli olan bu. Dünyaya gelme sebebimiz mutlu olmak. 
Sevgi de insanı mutlu eden çok çok değerli bir şey. 

Çok naif ve pozitif enerjiniz bu dinleyicilerinize de 
geçiriyorsunuz? Hiç öfkelendiğiniz olmuyor mu?
Aslında çok sinirli bir adamım anlık öfkelenir, bir anda patlarım. 
Normalde sakinimdir ama patlamalar yaşarım. Bir bakıma pasif 
agresif bir yapım var. Saatli bomba gibiyimdir ne zaman kime 
patlayacağım belli olmaz. 

En büyük kırmızı çizginiz nedir?
Ailem. Tartışmasız. 

Olmazsa olmaz dediğiniz şeyler var mıdır?
Var. En başta ailem sonra Ege, Deniz, çay, kahve bunlar olmazsa 
olmazlarım.

Hiç kendinizi başka bir meslekte düşündünüz mü? 
Sizce ne olurdu?
Büyük ihtimalle başka bir meslekte mutlu olmayan başarısız bir 
insan olurdum. 

Bir süper kahraman olsaydınız hangisi olurdunuz 
ya da nasıl bir süper kahraman olurdunuz?
Ben zaten bir süper kahramanım. Çünkü her gün insanlara 
başka bir yerden bakmayı bir radyodan anlatamaya çalışıyorum. 
İkna etmeye çalışıyorum ve insanları ikna etmeye çalışmak bu 
dünyadaki en zor şey. Gözlerinizle bina itmekten daha zor ya da 
duvarlara tırmanmaktan daha zor. Çok başarılı oluyor muyum 
bilmiyorum. Onu dinleyiciler bilir ama iyi niyetli bir şekilde 
hayatın adil olmadığını ama yine de güzel olduğunu ısrarla 
söylemeye devam edeceğim. 

Buradan sizi okuyan okurlarımıza bir mesaj iletsek 
bu ne olurdu?
Boş verin gitsin. Gerçekten bazen herkesi, her şeyi, olayları çok 
ciddiye alıyoruz. O yüzden boş verin ne de olsa bu da geçecek. 



er öğrencinin aynı şekilde öğrenemeyeceğini ve 
bilgiyi anlamlandıramayacağını kabul ettiğimiz 
gibi aynı şekilde bilgisini ölçemeyeceğimizi ya 
da değerlendiremeyeceğimizi de kabul etmemiz 
gerekmektedir. Beceriler yalnızca testler tarafından 
değerlendirilemez. Okullarda uygulanan ulusal 
ve uluslararası tüm programlar, bilgi, beceri ve 

kavrama arasındaki ayrımın özenle yapılmasına ve değerlendirme 
süreçlerinin titizlikle takibine olanak sağlamalıdır. Okulumuzda 
ulusal müfredata ek olarak uyguladığımız Uluslararası İlköğretim 
Müfredatı (IPC), öğrenciye keşif yoluyla öğrenme imkânı sunan 
her konu için uluslararası bakış açısı kazanma ve kişisel öğrenme 
sürecini destekleyici özel öğrenme hedefleri olan kapsamlı, tematik 
ve yaratıcı bir müfredattır. John Dewey’e göre çocuklar yaparak, 
deneyimleyerek öğrenirler. Bu yüzden de eğitim deneyimlerinin 
sürekli yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu hem eğitimin 
amacı hem de sürecidir. Yani başka bir deyişle eğitim gelecek yaşama 
hazırlık değil, yaşamın kendisidir. IPC sadece öğrenmeyi sağlamak 
için değil aynı zamanda öğrenmeyi çocuklar için heyecan verici, 
aktif ve anlamlı hale getirmek için tasarlanmış bir programdır. 

Uluslararası Müfredatta Dersler ve İçerikler 
Kapsayıcı özelliği ile müfredat, ulusal müfredatımızda olduğu 
gibi çocuklara konu hedefleri, kişisel öğrenme hedefleri ve diğer 
programlardan farklı olarak da uluslararası öğrenme hedefleri 
sağlar ve bu hedefler her yaş grubu için ayrı ayrı tanımlanır. Fen, 
teknoloji, tarih, coğrafya, sanat, müzik, beden eğitimi ve toplumsal 
yaşam gibi temel dersleri sarmal bir yapı içinde sunar. Dil edinimi 
ve matematik kazanımlarına ulusal müfredatı dahil etmeye olanak 
sağlar. Her konu, öğretmenlerin çocuklarının müfredatta belirtilen 
bir dizi öğrenme hedeflerine uymalarına yardımcı olmak için 
bir farklı görevlere sahiptir ve bu görevlerde dersler birbirleriyle 

bağlantılıdır. Örneğin tarih dersinde öğrenciler Eski Mısır’da 
yazının nasıl ortaya çıktığını ya da piramitler hakkında bilgiler 
öğrenirken ayrıca matematik dersiyle bağlantı kurarak rakamların 
ortaya çıkma süreçlerini araştırır ve sayı kavramı öğrencilerde 
oluşturulmaya başlanır. 

Büyük Kolejde Uluslararası Eğitim Standartları ve 
Uluslararası program
Başarı ve gücünü köklerinden alan Büyük Kolej, çağdaş eğitimin 
öncü eğitim kurumlarından biri olarak sunduğu standartlar 
ve 2000 yılında aldığı uluslararası kimliği, uygulamaları ve 
dünya çapındaki başarıları ile eğitim kalitesini tescil etmiştir. 
Hızlı küresel değişimin bir gereği olarak eğitimde yenilikçi 
atılımlarda bulunmayı ilke edinmiş olan okulumuz, uluslararası 
vatandaşlar yetiştirme hedefi ile uyguladığı zengin içerikli öğretim 
programlarına Uluslararası İlköğretim Müfredatı (IPC)’nı dahil 
etmiştir. Anasınıfı ve birinci sınıftan başlayarak sekizinci sınıfa 
kadar devam eden hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencilerin 
tercih edebileceği programda, eğitim dili tamamen İngilizce 
olup fen, matematik, dil, tarih, coğrafya, teknoloji, sanat, müzik, 
toplum hayatı ve beden eğitimi gibi dersler temalar yolu ile verilen 
etkinlikler ve görevler dahilinde yürütülür. Programa ek olarak 
verilen satranç, orff, seramik, drama ve yaratıcılık gibi derslerle de 
öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri farklı alanlara transfer 
etmeleri sağlanır. Ulusal müfredatın uygulanmasına da olanak 
sağlayan programımız, İngilizce dil edinimi süreçleri ile birlikte 
Türkçe okuma – yazma ve seçmeli olarak sunulan üçüncü bir dili de 
edinme fırsatı sunmaktadır. Amacımız çok dilli dünyada iletişimsel 
ve kültürel etkileşimi arttırmak, uluslararası öğrencilere kesintisiz 
öğrenme olanakları sunabilmek, ulusal müfredatımızın sunduğu 
içeriklerden de faydalanarak kültürel değerlerimizi tanıtmak ve 
paylaşmaktır.  

H

Çocukların iyi bir eğitim almaları her 
zaman önemli olmuștur. 21. yüzyılın zorlu 

küresel, birbirine bağımlı dünyasında
ise kaliteli bir eğitim almak 

her zamankinden daha önemlidir. 

Uluslararası 
İlköğretim 
Müfredatı 

haber

TANSEL SAATÇİOĞLU

238 magdergi.com.tr





240 magdergi.com.tr

ilersen Cansu Cambaz kimdir, oradan 
başlayalım… 
Klasik bir giriş olacak ama çocukluğumdan beri gazeteci 
olmak istiyordum. Ortaokuldayken bu hayal için hangi 
okulu ve bölümü okuyacağımı bile planlamıştım. 
Uluslararası İlişkiler olacaktı. Çünkü bu sektörde fark 
yaratmak istiyorsan birçok alanda donanımlı olman 

gerekiyor. Lisedeyken diksiyon ve spikerlik - sunuculuk eğitimi için 
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ne gittim. Anlayacağınız her şey 
kafamda planlıydı. Sonra üniversiteye başladım. Okulumuzun medya 
topluluğunda görev aldım. Söyleşi için sektörün önemli isimlerini davet 
ediyorduk. O dönem CNN Türk Ankara Büro’nun başında olan Hande 
Fırat okulumuza söyleşi için geldiğinde bu işi çok sevdiğimi ve staj 
yapmak istediğimi belirttim. O da bana bir nevi bu yolun kapısını açtı. 
İki sene boyunca aralıklarla CNN Türk Ankara ve İstanbul büroda staj 
yaptım. Sonra Habertürk’te uzun bir staj dönemi geçirdim ve son olarak 
profesyonel iş hayatına TRT Haber’de diplomasi muhabiri olarak giriş 
yaptım. Altı yıllık diplomasi ve siyaset muhabirliğinin ardından şu an 
TRT Spor’da, spor spikeri olarak kariyerime devam ediyorum.

D
Radyo Vizyon’un sevilen sesi Serkan Kızılbayır’ın TRT Spor ekranlarının bașarılı 
ve güzel sunucusu Cansu Canbaz ile spikerliğe nasıl bașladığını, futbola olan 
merakını ve kendisiyle ilgili merak edilenleri konuștuğu özel röportajı sizlerle...

Spor Ekranlarının Sevilen İsmi

röportaj

Ekranda olmak hayalin miydi yoksa tesadüfler mi 
seni ekranlara yöneltti?
Aslında hayali “gazetecilik” olan benim için yazılı ya da 
görsel basın ayrımı yoktu. Tek istediğim bu sektörde kendimi 
donanımlı bir hale getirmek ve iyi bir şekilde yetiştirmekti. Staj 
basamağını ilk olarak televizyonda atınca haliyle devamı da 
televizyonda geldi. Şu anda görsel basında yer alıyor olmaktan 
dolayı çok mutluyum.

Peki neden spor spikerliğini seçtin?
Açıkçası sporu çok sevmeme rağmen içinde “spor spikeri” olarak 
yer almak benim için de sürpriz oldu. Altı senelik diplomasi 
muhabirliğim boyunca birçok tarihi anlara tanıklık ettim. Bu 
konuda çok şanslıyım. Çünkü okuduğum bölümü pratikte 
deneyimlemek olağanüstü bir şans. Koştuğunda yol ne kadar 
uzun olursa olsun bitiş çizgisini görmek istiyorsun ama arada 
nefes de almak gerekiyor. İşte departman değişikliği benim için 
o nefesti. Hayatımda aldığım en doğru kararların da başında 
geliyor.

CANSU CANBAZ, SERKAN KIZILBAYIR



ilersen Cansu Cambaz kimdir, oradan 
başlayalım… 
Klasik bir giriş olacak ama çocukluğumdan beri gazeteci 
olmak istiyordum. Ortaokuldayken bu hayal için hangi 
okulu ve bölümü okuyacağımı bile planlamıştım. 
Uluslararası İlişkiler olacaktı. Çünkü bu sektörde fark 
yaratmak istiyorsan birçok alanda donanımlı olman 

gerekiyor. Lisedeyken diksiyon ve spikerlik - sunuculuk eğitimi için 
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’ne gittim. Anlayacağınız her şey 
kafamda planlıydı. Sonra üniversiteye başladım. Okulumuzun medya 
topluluğunda görev aldım. Söyleşi için sektörün önemli isimlerini davet 
ediyorduk. O dönem CNN Türk Ankara Büro’nun başında olan Hande 
Fırat okulumuza söyleşi için geldiğinde bu işi çok sevdiğimi ve staj 
yapmak istediğimi belirttim. O da bana bir nevi bu yolun kapısını açtı. 
İki sene boyunca aralıklarla CNN Türk Ankara ve İstanbul büroda staj 
yaptım. Sonra Habertürk’te uzun bir staj dönemi geçirdim ve son olarak 
profesyonel iş hayatına TRT Haber’de diplomasi muhabiri olarak giriş 
yaptım. Altı yıllık diplomasi ve siyaset muhabirliğinin ardından şu an 
TRT Spor’da, spor spikeri olarak kariyerime devam ediyorum.

D
Radyo Vizyon’un sevilen sesi Serkan Kızılbayır’ın TRT Spor ekranlarının bașarılı 
ve güzel sunucusu Cansu Canbaz ile spikerliğe nasıl bașladığını, futbola olan 
merakını ve kendisiyle ilgili merak edilenleri konuștuğu özel röportajı sizlerle...

Spor Ekranlarının Sevilen İsmi

röportaj

Ekranda olmak hayalin miydi yoksa tesadüfler mi 
seni ekranlara yöneltti?
Aslında hayali “gazetecilik” olan benim için yazılı ya da 
görsel basın ayrımı yoktu. Tek istediğim bu sektörde kendimi 
donanımlı bir hale getirmek ve iyi bir şekilde yetiştirmekti. Staj 
basamağını ilk olarak televizyonda atınca haliyle devamı da 
televizyonda geldi. Şu anda görsel basında yer alıyor olmaktan 
dolayı çok mutluyum.

Peki neden spor spikerliğini seçtin?
Açıkçası sporu çok sevmeme rağmen içinde “spor spikeri” olarak 
yer almak benim için de sürpriz oldu. Altı senelik diplomasi 
muhabirliğim boyunca birçok tarihi anlara tanıklık ettim. Bu 
konuda çok şanslıyım. Çünkü okuduğum bölümü pratikte 
deneyimlemek olağanüstü bir şans. Koştuğunda yol ne kadar 
uzun olursa olsun bitiş çizgisini görmek istiyorsun ama arada 
nefes de almak gerekiyor. İşte departman değişikliği benim için 
o nefesti. Hayatımda aldığım en doğru kararların da başında 
geliyor.

CANSU CANBAZ, SERKAN KIZILBAYIR

Pandemi sürecince hayat nasıl gidiyor? Neler değişti 
hayatında? 
Hayat gailesi içinde kaybolmuşken koronavirüs duvarına 
çarpınca herkes gibi birkaç ay kendime gelemedim tabii ki. “Biz 
ne yaşıyoruz şu an?”, “Maskeyle gezmek de ne demek?”, “Anneme, 
babama sevdiklerime doyasıya sarılamayacak mıyım artık?” 
soruları, endişeleri sürekli kafamdaydı. İnsanoğlu her şeye alışıyor. 
Buna da alıştık haliyle. Halâ yeni düzende zorlansam da alışmak 
zorundayım. Eski dünyaya kavuşmak için önümüzde birkaç sene 
daha olduğunu düşünüyorum. Bana kazandırdıklarına gelince, 
öncesinde de farkındaydım hayatın gelip geçici sadece anlık 
dediğimiz fotoğraf karelerinden ibaret olduğunun ama bu duygum 
bir tık daha pekişti. Bu dünyanın sadece bizler için olmadığını, 
sabretmeyi, imkansız dediğimiz ne varsa aslında elimizden 
her işin gelebileceğini öğrendik. Mesela evde ekmek yapa yapa 
bir arkadaşım şimdi fırın açmayı düşünüyor. Bu kazanımları 
unutmamak ve ders çıkarmak ümidiyle diyorum.

Hayalindeki işi yapıyorsun Bu meslek olmasaydı 
kendine en yakın gördüğün dal ne olurdu?
Mesleğimi çok seviyorum ama bu işi yapmıyor olsaydım kesinlikle 
sanatla ilgili bir şeyler yapmak isterdim. Tiyatro, resim, heykel veya 
müzik... Ruhum bedenime ayak uyduracağına, bedenim ruhuma 
ayak uydursun.

Senin alanında beğendiğin isimler kimler?
Şu an TRT Spor’da Spor Artı programını birlikte sunduğum 
program partnerim üstat Erdoğan Arıkan başta olmak üzere çok 
değerli isimlerle, büyüklerle çalışıyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. 
Hepsini ilham, örnek aldığım doğrudur. Ama idolüm dediğim ya 
da tam da onun gibi olmak istiyorum dediğim isim bu sektörden 
değil. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Betül 
Mardin. Her kadının örnek alması gereken bir kişilik. Çok büyük 
hayranıyım.

Biraz es verip müzikten, sinemadan konuşalım mı, ne 
dersin? Ne tarz müzikler dinliyorsun. Favori filmlerin 
neler? 
Önceden daha tutucuydum. Rock, metal ve klasikler dışındaki 
müzik türlerine mesafeliydim. Ama şu an yelpazem çok daha geniş. 
Yine seçiciyim fakat kulağıma kaliteli gelen ruhumu besleyen 
eserler nereden gelirse gelsin dinliyorum. Hayatımda belki de 
cevabını vermekte en zorlandığım soruların başında favori filmler 
geliyor. Ama her daim ilk aklıma gelen klasikler dışında “Incendies” 
olur. Beni bu kadar uzun soluklu etkileyen filmler bir elin 
parmaklarını geçmez. Mutlaka MAG Okurlarımız da izlesinler.

Futbola karşı ayrı bir ilgin var. Maçlara nasıl 
hazırlanıyorsun? 
Medya sektöründe çalışıyorsan her şeye hazırlıklı olacaksın. Mesela 
son dakikalar çok sevdiğimiz heyecanlardır. Konuya hâkimsen 
önünde bilgi olmasa da o anları hemen toparlayabilirsin. Diğer 
taraftan bir olaya gidiyorsan ya da maç öncesi bir yayın yapacaksan 
elbette ders çalışır gibi çalışıyoruz bir gün öncesinden. Notlar 
alıyoruz. O da yayın sırasında elimizi oldukça rahatlatıyor.

Üç maç izleme şansın olsa hangi maçlar olurdu?
Aslında o kadar çok var ki. Ama aklıma ilk gelenler Euro 1988 finali 
/ SSCB 0-2 Hollanda mücadelesi. Van Basten’in attığı o müthiş golü 
Münih Olimpiyat Stadyumu tribünlerinden izlemek isterdim. 
1986 çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere karşılaması ve bir de 
Şampiyonlar Ligi İnter-Barcelona mücadelesi…

Bu işi yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin?
Bu işi yapmak için bir tarif yok. Elbette ki çok çalışmak, yaratıcı, 
heyecanlı olmak, mutlaka röportaj yapabilecek seviyede bir 
yabancı dile sahip olmak ki fazla olursa ne âlâ, ünlü olma 
sevdasına düşmeden yaptığı işlerle ön plana çıkmanın derdinde 
olmak en başta olması gereken kriterler benim için. Ama öylesi 
değer verdiğim bir şey var ki belki de en önemlisi, o da kendin 
olmak. Özünle heyecanın birleştiği zaman bu sektörde başarı 
kaçınılmaz.

Küresel ısınmayla ilgili neler düşünüyorsun?
Bence çağımızın en büyük vebası. Şu an hiç kimse farkında 
değil ya da umursamıyor. Normalde bu zamanlarda kar 
görürdük en azından belki dolu ama küresel ısınmayla birlikte 
artık tüm mevsimler de iç içe girmiş durumda. Bu konu 
göz ardı edilse de geleceğimiz ve çocuklarımız için onlara 
daha iyi bir dünya bırakma adına bir an önce acil eylem 
planı çerçevesinde önlemler alınmalı. Yoksa Dünya ileride 
insanoğlundan çok sert şekilde intikamını alacak.  Bu konuyla 
ilgili kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Az önce kullandığımız 
araç yani Lexus doğaya duyduğu saygı ile ön plana çıkıyor. 
Dünyanın ilk premium hibrit otomobilini üreten Lexus, 
ürettiği her hibrit otomobilde yıllık  1500kg’a varan karbon 
emisyon kazanımı  sağlıyor.

Kimle çok özel bir röportaj yapmak isterdin?
Çok sevdiğim teknik direktörlerin başında Jürgen Klopp 
geliyor. Enerjisi, samimiyeti ve başarısını doya doya konuşmak, 
hissetmek isterdim. Ve güncel üç büyükler Messi, Ronaldo ve 
Zlatan.

Peki son olarak, futbola dönelim hadi tekrar; 
favori 11’in… 
Lewandovski, Messi, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Scholes, 
Gerrard, Alves, Maldini, Puyol, Ramos, Neuer. 
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Sosyal platformlarda seslendirdiği sözü müziği kendisine ait 
șarkılarla kısa sürede Türk Pop Müziği’nin genç ve bașarılı 
seslerinden biri olan, bir süre lisanslı futbol da oynayan 

Ragıb Narin ile futboldan müziğe uzanan yolculuğunu konuștuk. 

Futboldan Müziğe

röportaj

Tarzımın alternatif pop veya özgün 
pop olduğunu düșünüyorum çünkü 
kendi bestelerimi üretiyorum bu da 

özgün olmamı sağlıyor.

utboldan müziğe geçip kısa sürede yeni 
neslin en çok dinlenen isimlerinden biri 
oldunuz. Profesyonel bir şarkıcı olma 
kararını ilk ne zaman verdiniz?
Müzikle ilgili hayallerim ilkokulda müzik hocamın beni 
okullar arası müzik yarışmalarında sahneye çıkarması 
ile başladı. Küçük yaşlardan beri hep müzik kanallarını 

açıp tüm şarkıları ezberler ve klipteki kişi benmişim gibi gözlerimi 
kapatıp hayaller kurardım. Profesyonel olarak müzik yapmaya karar 
vermem ise futbolu bıraktıktan sonra hayatta yeni bir yola koyulmam 
gerektiğini düşünmem ile başladı. 

Hayatınızda müzik olmasaydı sizi bir futbolcu olarak mı 
izleyecektik peki?
Müzik olmasaydı futbolu bırakmazdım diye düşünüyorum. O da 
olmasa baba mesleğim olan ticarete devam ederdim.

Tarzınızı nasıl yorumluyorsunuz? Hitap ettiğiniz kitle 
tam olarak kimler? Siz yeni neslin starı mısınız?
Tarzımın alternatif pop veya özgün pop olduğunu düşünüyorum çünkü 
kendi bestelerimi üretiyorum bu da özgün olmamı sağlıyor. Hitap 
ettiğim kitlenin ise belirli bir kitle olduğunu düşünmüyorum çünkü 
hayatın içinde yasadığım her tecrübe bestelerime yansıyor. Peşinde 
koştuğum bir sıfat yok.  Aşk, özlem, umut, sevgi, mutluluk ve hüzün gibi 
duygularımı şarkılarım aracılığıyla insanlarla paylaşmak istiyorum. 
Yani doğal olarak duygusu olan her insan şarkılarımda kendine bir yer 
bulabilir. Benim için önemli olan da bu.

İki yılda otuz beş ülke gezmenizin nedeni neydi peki? 
Dünyayı dolaşmak müziğine neler kattı? 
Futbolu bıraktıktan sonra babamın şirketinde yönetici olarak 
çalışmaya başladım. İki yıl içerisinde otuz beş ülke gezdim. Gitarım hep 
sırtımdaydı. Farklı coğrafyalar görmek, yeni insanlar tanımak ruhumu 
zenginleştirdi ve insanları daha iyi tanımamı sağladı. Çoğu bestemi 
de bu geziler sırasında yaptım. Bence müziğime olan en büyük katkısı 
bana hayata daha geniş bir çerçeveden bakma fırsatı vermesi ve vizyon 
sağlamasıydı. 

Kendinizi şarkı yazarken mi yoksa şarkı söylerken mi 
daha rahat hissediyorsunuz? Eğer bir gün tek bir tercih 
hakkınız olsaydı bu hangisi olurdu?
Söylerken daha rahat hissediyorum. İyi ya da kötü herkes içinden geldiği 
gibi şarkı söyleyebilir. Ama yazmak farklı bir meziyet. Yaşanmışlık, 
tecrübe ve en önemlisi ilham gerektiren bir şey. Tek tercih hakkım 
olsaydı eğer bu şarkı söylemek olurdu.

Yirmi dört yaşında yüze yakın şarkı yazmak nasıl bir 
ilhamın sonucu? Kendi şarkılarınızı yapmasaydınız kimin 
şarkılarını seslendirmek isterdiniz? 
Özetle yaşadığım her duygu ve tecrübe ilham kaynağı olabiliyor hatta 
başka insanların yaşadıkları da buna dâhil. Örneğin izlediğim bir film 
veya aşk acısı çeken bir arkadaşım... Kendi şarkılarım olmasa Sezen 
Aksu, Yıldız Tilbe, Tarkan ve Levent Yüksel’in yazdığı ya da söylediği 
eserleri seslendirmek isterdim. Yeni jenerasyondan ise Mabel Matiz’in 
bestelerini çok beğeniyorum.

Anne tarafından Arap köklere sahipsiniz. Hem Arap hem 
de Türk kültürleri ile büyümek size neler kattı? 
Öncelikle iki kültür birbirine çok uzak sayılmaz o yüzden hiç uyum 
sıkıntısı çekmedim. Her iki kültürde büyümenin birçok avantajı var. 
Hele ki müzik sever bir insansanız küçük yaştan itibaren iki farklı 
müzik kültürü ile büyüyorsunuz. Arap müzik kültürü çok zengin ve 

F

çeşitli bu da bir müzisyen için büyük bir avantaj. Her iki dili 
ana dil gibi konuşuyor olmam da cabası.

Bundan sonraki projeleriniz neler?
Yeni şarkılar yapmayı ve üretmeyi sürdürüyorum. Uzun 
aralar vermeden şarkılarımı dinleyici ile buluşturmaya 
devam etmek istiyorum. Ocak ayında da yeni bir şarkı 
yayınlayacağım. En büyük hedefim müziğimi kendi ülkem 
dışında başta Arap coğrafyası olmak üzere Dünyanın birçok 
ülkesinde duyurmak.  
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İște geldik, aylardan  beri iple çekilen zamana: 2021! Eminim söylentileri sizler de 
duymușsunuzdur; 2020 yılı, 2021’in fragmanıymıș, neymiș efendim asıl felaketler 2021’de 

olacakmıș falan filan... Boș verin bu saçmalıkları... 2021 neler getirecek, hiç birimiz 
bilmiyoruz. Ama biz sadece iyiye odaklanalım. İyinin yılı olsun. Geçen yılda gerçekleșmenin 

yanından bile geçemeyen her hayal, gerçek olsun. 2021 yılı, yavaș yavaș geri 
kazanacağımız ve bu sefer kıymetini fazlasıyla bileceğimiz özgürlüklerin yılı olsun...

Bir Masal Kasabası; 
Kranjska Gora

İpek Gençer
ipek@magmedya.com.tr

estoranların, barların kapanması, hafta sonları 
sokağa çıkma yasaklarının yine başlaması, evlerde bir 
araya gelişlerin yasaklanması, uluslararası sınırların 
kapatılması, ülke içinde seyahatlerin kısıtlanması 
derken psikolojik olarak zorlu sınavlardan geçiyoruz. 
Online eğitim ve ev-ofis çalışma imkânlarının 

hayatımızı kolaylaştırmış olması gerçeği her ne kadar yadsınamaz 
bir durum olsa da psikolojimizi ne yönde etkilediği konusu hala bir 
muamma... Yasaklarla dolu hayatımıza tekrardan adapte olmaya 

çalışırken, özgürlüklerin geleceği günleri de iple çekiyoruz. Hadi, 
dayanın az kaldı... Hayaller fora! Kış için hayal kurun, yaz için hayal 
kurun, yeter ki umudunuzu kaybetmeyin. Çok yakında her şey çok 
güzel olacak! 

İşte size Ocak ayı hayallerinizi süsleyecek bir hayal kasabası; 
Kranjska Gora. Pek çoğunuzun daha önce buranın adını bile 
duymadığından eminim. Evet burası henüz popüler olmamış, 
kalabalıklardan uzak, küçük ve sevimli bir dağ kasabası. 

FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

ipek’in objektifinden

KRANJSKA GORA
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İtalya – Avusturya - Macaristan ve Hırvatistan’la sınır komşusu olan 
Slovenya’nın dağlık bölgesinde yer alan Kranjska Gora, buranın 
en ünlü kayak merkezlerinden biri. Buraya ulaşım oldukça kolay. 
İstanbul - Ljubljana uçuşunun ardından bir, bir buçuk saatlik bir 
araba yolculuğuyla varıyorsunuz. Size tavsiyem, araba kiralamanız 
ve buralara kadar gelmişken Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana 
ve Bled Gölü’nü de bu geziye eklemeniz. Zaten Ljubljana küçük bir 
şehir, yarım gününüzü bile ayırmanız yeterli olur. Ljubljana’da en 
kolayı, arabanızı eski şehrin merkezinde bulunan yeraltı otoparkına 
park edip, şehri yürüyerek keşfetmeniz. Ljubljana, Avrupa’nın en 
yeşil şehirlerinden biri. Zaten Slovenya da Avrupa’nın en yeşil 
üçüncü ülkesiymiş. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin 
yıllarca süren bir iç savaş sonunda yedi ülkeye bölünmesinin 
ardından neredeyse yirmi yıl geçmesine rağmen Ljubljana’da 
dolaşırken o eskinin demir perde gerisi ülkelerindeki durgun 
sessizliği hissetmemek elde değil. Belki de kış zamanı olduğu için 
böyle hissettim bilemiyorum ama çoluk çocuk, kalabalık bir grup 
halinde gezdiğimiz için sokakların sükûnetini bozan tek şey bizdik 
diyebilirim. Şehrin ortasından geçen Ljubljanica Nehri boyunca 
yürümek çok keyifliydi. Arnavut kaldırımlı, trafiğe kapalı ara 
sokakların neredeyse hepsine daldık. Neyse ki şehrin mimarisinde 
sosyalizmin izlerini görmedik. Tek bir mimarın elinden çıkmış bir 
şehir diyebileceğimiz Ljubljana’nın şık mimari detayları, Slav mimar 
Jose Plecnik’in eseri. Nehir üzerindeki en ünlü köprülerden biri olan 
Triple Bridge’de Plecnik’in tasarımı. Buradaki diğer bir ünlü köprü 
ise ‘’Ejderha Köprüsü’’. Bu köprünün enteresan bir hikâyesi var; 
altın postu, Kral Aietes’ten çalan Yunan mitolojisi kahramanı Jason, 
Argonotlarla birlikte Karadeniz’i aşarak Ljubljana’ya gelir. 

KRANJSKA GORA

KRANJSKA GORA
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Amacı Adriyatik kıyısına ulaşıp oradan Yunanistan’a geri 
dönmektir. Ama bunun için gemilerini söküp burada tekrar inşa 
etmek zorunda kalır. Kıyıya doğru yola çıktıkları zaman Ljubljanica 
Nehri’nin kaynağının yanındaki büyük bir gölde mola verirler. O 
sırada burada yaşayan dev ejderhanın saldırısına uğrarlar. Jason 
bu canavarı öldürür. Sonra da buraya Ljubljana şehrini kurar. O 
günden sonra ejderhalar şehrin sembolik koruyucusuna dönüşür. 
Güç, cesaret ve bilgeliği temsil eden ejderha figürleri şehrin dört bir 
tarafına yayılır. Dragon Bridge’in dört ayağında bulunan ejderhalar 
da bunlardan biridir. Bu ejderlere dokunduğunuz zaman Slovenya’ya 
tekrar geri geleceğiniz söyleniyormuş. Bu yüzden hepimiz 
ejderhaları bolca taciz ettik! Unutmadan ekleyeyim ejderhaları 
bu kadar seven Slovenyalıların bir de kışları yapılan Ejderha 
Karnavalları var. 

Ljubljana’dan ayrılmadan önce görülmesi gereken yerler arasında, 
Preseren Meydanı, Franciscan Kilisesi, Kongresni Meydanı, Tivoli 
Parkı, Metelkova ve Lujbljana Kalesi’ni sayabiliriz. 

Üç araba arka arkaya takılarak Instagram’ın en ünlü gölü olan Bled 
Gölü’ne geliyoruz. Bu kadar çok fotoğraflanan başka göl var mıdır 
bilmiyorum ama etrafı yemyeşil dağlarla çevrili Bled Gölü, bence 
ününü kesinlikle hak ediyor. Ljubljana’dan Bled Gölüne gelmek 
sadece kırk, elli dakika sürüyor ama buna rağmen çocuklar baygın 
bir şekilde arabada uyuyorlar. Bu güzelliği onlara gösterebilmek 
için uyandırıyoruz ama ‘’amaan, göl işte bizi rahat bırakın’’ 
diyerek arabadan bile çıkmayı reddediyorlar. Dolayısıyla gölün 
çevresini yavaş yavaş manzaraları hafızamıza kaydederek araba 

ile turluyoruz. Her açıdan ayrı güzellikte görünen fotojenik gölü 
bu kadar özel yapan gölün ortasında bulunan minik bir adanın 
üzerindeki masalsı kilise. Bizim, Boğaz’daki Kız Kulemizi andıran 
bu zarif güzellik, daha uzunca bir süre Instagram’ın yıldızı 
olmaya devam edecek gibi...

Gölün hemen kıyısından yükselen yüz otuz metrelik dimdik 
kayaların üzerine inşa edilmiş olan Bled Kalesi, bence gölün ve 
etrafının panoramik seyri için en ideal yer. Tarihi M.S. 11. yüzyılın 
başlarına dayanan bu ortaçağ kalesinin içinde bir de müze 
bulunuyor. El değmemiş doğası, tertemiz havasıyla, bu insanı 
büyüleyen yerde daha uzun zaman geçirmek isteyenler Bohinj 
Gölü ve Triglav Ulusal Parkı’nı gezebilirler. 

Evet sonunda Kranjska Gora’ya geliyoruz. Açıkçası bu kadar 
sevimli bir yer bulmayı beklemiyordum. Kasabanın meydanında 
bir buz pateni sahası bulunuyor. Meydandan yaya yoluna giriş 
için çam yapraklarının üzerlerini minik ışıklarla kapladıkları çok 
şirin bir giriş takı yapmışlar. Buraya akşamüstü vardığımız için 
en güzel saatini yakalıyoruz. Güneş gökyüzünü pembeden mora 
boyarken yavaş yavaş tüm güzel binaların yılbaşından kalma 
ışıklı süslemeleri yanmaya başlıyor. Diğer kayak kasabalarıyla 
kıyasladığımızda Ocak ayı için oldukça tenha olduğunu 
düşündüğümüz bu sevimli kasaba, genelde Noel ve yılbaşında 
çok kalabalık oluyormuş. Uluslararası pek çok spor etkinliği 
burada düzenlendiği için bu dönemlerde de sporcular ve basının 
istilasına uğruyormuş. Sakin bir dönemine denk geldiğimiz için 
kendimizi şanslı hissediyoruz. 

BLED GÖLÜ BLED KALESİ

Julian Alpleri’nin kucağında İtalya Avusturya ve Slovenya’nın 
tam orta noktasında bulunan bu kayak kasabası, her yıl 
Uluslararası Kayak Federasyonu’nun düzenlediği kayak yarışları 
ve kayakla atlamada dünya kupasına ev sahipliği yapmakta 
ve her seviyeden kayakçıyı tatmin edecek zorluk derecesine 
sahip pistleri bulunmakta. Oteller bölgesinin hemen önündeki 
pistler, yeni başlayanlar için ideal. Biz, kayak okulları ve 
öğretmenlerinden de memnun kaldık. Dilerseniz direk kayak 
çıkışlı olan oteller de var. Ama kayak kiralama dükkânları 
pistlerden çok uzak olmadığı için kayakları sırtlanıp yürümek 
bizdeki gibi bir çocuk ordusuyla bile çok sorun teşkil etmedi. 
Bir kere Avrupa’daki kayak köylerindeki kalabalıklardan eser 
olmadığı için kayağa çıkış oldukça stressiz oluyor. Neredeyse 
hiç sıra beklemiyorsunuz. Podkoren bölgesindeki pistler, oteller 
bölgesindeki pistlerden daha da tenha. Çünkü buradaki pistler 
dünya slalom yarışlarının yapıldığı pistler. Zaten hepsinin 
girişinde “usta kayakçılar dışında girilmez” şeklinde uyarı 
tabelaları var. Podkoren’in daha da ilerisindeki Planica denen 
bölgede ise kayakla atlama yarışları yapılıyor. İşte buradan 
kaymayı aklımızın ucundan bile geçirmedik! Zaten sert yokuşlu 
bir rampadan, son sürat kayıp rampa bitince kayakları V harfi 
şeklinde iki yana açarak yüzlerce metre havada uçmakla, 
kayak yapmak arası olan bu tuhaf sporu hiç bir zaman 
anlayamamışımdır...

Her neyse...Tekrar Kranjska Gora’ya gelirsek burayı en yakın 
olarak Türkler tarafından her Ocak ayında istila edilen 
Bulgaristan’la kıyaslayabilirim. Burada hizmet sektörü 
Bulgaristan’a oranla çok daha gelişmiş. Hizmet sektöründe 
çalışanlar Bulgaristan’dakilerden çok daha kibar ve yardımsever. 
Burada neredeyse hiç Türk’e rastlamadık. Acaba Bulgaristan’ı 
akın akın giden Türkler bozmuş olabilir mi? Şaka şaka! 

Bizim gittiğimiz dönemde paralimpik kış olimpiyatları vardı. 
Antrenörleri de dâhil olmak üzere tüm sporcular sabahın beşinde 
kalkıp kayak öncesi spor yapıyorlardı. Podkoran pistleri, çok 
erken saatte yarış için hazırlanıp buzlandırılıyor, yarış sonrası 
ise bu buzlu pistler bizim gibi yarışçılara özenip onların geçtiği 
kapıları yarı hızında geçen hevesli kayakçılarla doluyordu. 
Adrenalinsever pist dışı kayakçılar için oldukça zorlu off-pist 
alternatifleri mevcut. Dovska Baba Dağı, kendine güvenen 
extrem kayakçılar için biçilmiş kaftan. 

Kranjska Gora küçük olmasına rağmen kış sporları ve aktiviteleri 
bakımından oldukça yeterli. Kayak dışında buz pateni, kızak, 
kar raketi yürüyüşü, dağcılık ve buz tırmanışı gibi pek çok 
aktivite var. Bunlar için her türlü ekipman da kiralanabiliyor. 
Eğer burada kaymaktan sıkılırsanız hemen yarım saat içinde 
İtalyan sınırları içinde sevimli bir kayak kasabası olan Tarvisio’ya 
geçebiliyorsunuz. Eğer diğer ülkelere geçecekseniz bizdeki 
HGS - OGS’ye benzeyen bir sticker sistemi var. Bu stickerları her 
benzinlikten alabiliyorsunuz. Bu sayede ceza yemeden İtalya - 
Avusturya ve Slovenya’daki tüm otoyolları kullanabiliyorsunuz. 
Yol boyunca size İtalya’nın ünlü Dolomit Dağları’na benzeyen 
karla kaplı sivri kayalık zirveler eşlik ediyor. Zaten İtalyanların 
popüler kayak kasabası Cortina d’Ampezzo buraya sadece üç saat 
uzaklıkta.  Aynı şekilde Avusturya kayak köyleri de yaklaşık bir, 
bir buçuk saatlik sürüş mesafesinde. Biz son gün sabah erkenden 
kalkıp arabalara kayakları atıp Avusturya’ya geçtik. Akşam 
da pistler kapanır kapanmaz Kranjska Gora’daki otelimizde 
döndük. Yine çoluk çocuk gitmemize rağmen, hiç yorucu olmadı. 
Tam tersine çocuklar bu günlük tura bayıldılar! 

Geceler diğer kayak kasabalarına oranla Kranjska Gora’da daha 
sakin geçiyor. Zaten yoğun bir kayak gününün ardından akşam 
yemeğine gitmek bile bazen zor gelebiliyor. Yemek konusunda 
kafanızda hiç soru işareti olmasın. İtalyan ve Avusturya sınırlarının 
tam ortasında bulunduğu için mutfakları da tam ortada diyebiliriz. 
Parmaklarının ucunda pizza hamuru döndüren aşçılardan geleneksel 
Avusturya mutfağının lezzetlerine pek çok restoran bulabileceğiniz 
bu şirin kasabada ‘’Dinner of 3 Countries’’ adı verilen tek gecede 
size üç ayrı mutfağın en özel lezzetlerini tattıran yemek turları 
bile düzenleniyor. Aynı restoranda farklı ülkelerin mutfaklarını 
tatmaktan bahsetmiyorum önce saat 17.00’de Slovenya’da 
aperatifinizi alıyorsunuz. Sonra özel bir araç sizi alarak saat 18.10’da 
Tarvisio’daki(İtalya) restorana götürüyor. Burada başlangıç yemeğini 
alıyorsunuz. Sonra tekrar aracınız sizi 19.30’da ana yemek için 
Avusturya’daki restorana götürüyor. Saat 20.30’da tatlınızı yemek 
üzere Slovenya’ya geri getiriyor. Yani bir akşam yemeğini gerçek 
anlamda üç ayrı ülkede yemiş oluyorsunuz. Yemek sonrası hala kalp 
çarpıntısı geçirmediyseniz hevesinizi kumarhanelere saklayın. 

Kranjska Gora, ilkbahar ve yaz döneminde de sağlık ve SPA turizmi 
açısından oldukça popüler olan bir bölgeymiş. Zaten yüzde altmışı 
ormanlarla kaplı olan Slovenya’nın en yeşil bölümü olduğuna göre bir 
nevi oksijen tüpü kıvamında olan bu bölgenin doğaseverlerin gözdesi 
olmasına şaşırmamak lazım. Kalabalıklardan uzak Julien Alpleri’nin 
eteklerinde izole bir tatil hayal ediyorsanız en doğru adres burası. 
Haydi pandemi bittikten sonra yapılacaklar listenize not edin... 

LJUBLJANA
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da pistler kapanır kapanmaz Kranjska Gora’daki otelimizde 
döndük. Yine çoluk çocuk gitmemize rağmen, hiç yorucu olmadı. 
Tam tersine çocuklar bu günlük tura bayıldılar! 

Geceler diğer kayak kasabalarına oranla Kranjska Gora’da daha 
sakin geçiyor. Zaten yoğun bir kayak gününün ardından akşam 
yemeğine gitmek bile bazen zor gelebiliyor. Yemek konusunda 
kafanızda hiç soru işareti olmasın. İtalyan ve Avusturya sınırlarının 
tam ortasında bulunduğu için mutfakları da tam ortada diyebiliriz. 
Parmaklarının ucunda pizza hamuru döndüren aşçılardan geleneksel 
Avusturya mutfağının lezzetlerine pek çok restoran bulabileceğiniz 
bu şirin kasabada ‘’Dinner of 3 Countries’’ adı verilen tek gecede 
size üç ayrı mutfağın en özel lezzetlerini tattıran yemek turları 
bile düzenleniyor. Aynı restoranda farklı ülkelerin mutfaklarını 
tatmaktan bahsetmiyorum önce saat 17.00’de Slovenya’da 
aperatifinizi alıyorsunuz. Sonra özel bir araç sizi alarak saat 18.10’da 
Tarvisio’daki(İtalya) restorana götürüyor. Burada başlangıç yemeğini 
alıyorsunuz. Sonra tekrar aracınız sizi 19.30’da ana yemek için 
Avusturya’daki restorana götürüyor. Saat 20.30’da tatlınızı yemek 
üzere Slovenya’ya geri getiriyor. Yani bir akşam yemeğini gerçek 
anlamda üç ayrı ülkede yemiş oluyorsunuz. Yemek sonrası hala kalp 
çarpıntısı geçirmediyseniz hevesinizi kumarhanelere saklayın. 

Kranjska Gora, ilkbahar ve yaz döneminde de sağlık ve SPA turizmi 
açısından oldukça popüler olan bir bölgeymiş. Zaten yüzde altmışı 
ormanlarla kaplı olan Slovenya’nın en yeşil bölümü olduğuna göre bir 
nevi oksijen tüpü kıvamında olan bu bölgenin doğaseverlerin gözdesi 
olmasına şaşırmamak lazım. Kalabalıklardan uzak Julien Alpleri’nin 
eteklerinde izole bir tatil hayal ediyorsanız en doğru adres burası. 
Haydi pandemi bittikten sonra yapılacaklar listenize not edin... 

LJUBLJANA








