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eğerli MAG Okurları;
Kış iyiden iyiye kendini göstermiş ve soğuk içimize işlemişken Şubat Ayı’nın en sıcak zamanı Sevgililer Günü ile
kalpleri ısıtalım istedik ve bugünün anlamına yaraşır birbirinden güzel röportajlar yaptık...

Uyumlu ve aşk dolu birlikteliklerine şahit olduğumuz ünlü isimlerden Ayşecan Tatari Tepeli – Edip Tepeli, Buse Terim
Bahçekapılı – Volkan Bahçekapılı, Gamze Erçel Yıldırım- Caner Yıldırım, Kaya Akkaya – Selen Sürel Akkaya, Sanem Yeles Akpınar –
Yakup Akpınar, Seda Erdim – Ümit Erdim, Selen Seyven Yıldırım – Baran Yıldırım ile tanışma hikâyelerini, aşka yükledikleri anlamı ve
unutulmaz anlarını konuştuk... Tables and Settings markasının kurucusu ve tasarımcısı Neslihan Torun Kaya, Sevgililer Günü’nün ona
çağrıştırdıklarını ve bu özel gün için hazırladığı ihtişamlı sofranın detaylarını anlattı...
Gelelim bu romantik ayın kapak çekimine... Doğal bir o kadar da çekici güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile her rolün ruhuna dokunan
idealist, hırslı ve zarif bir isim var; Yasemin Kay Allen... Muhteşem çekimi ve keyifli röportajı ile Şubat Ayı’nın yıldızı oldu...
Aileden yetenekli, sanatçı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan güzel ve asi oyuncu Allen, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen için hazırlanan
yeni projeyle ve samimi sohbetiyle heyecan uyandırıyor...
Sosyal medyada büyük kitlelere ulaşan, giyim tarzı ve moda anlayışı ile bidiğimiz Gouroux markasının yaratıcısı Hande Can, 2021 moda
trendlerinden bahsederken, Moda Tasarımcısı Gülnur Güneş, ünlü isimler için hazırladığı kostümler ile adından sıkça söz ettirirken başarı
yolculuğunun sırlarını paylaşıyor... Youtuber Selin Yağcıoğlu ise gelecek planlarını anlatıyor...
Dışarıda sosyalleşmenin azalarak, bulunduğumuz mekânda yani evlerimizde daha çok zaman geçirdiğimiz bu dönemde dekorasyon ve
yenilikler de gündemimizde... Mekânlarında fark yaratmak, yenilik, değişim isteyenler için de dergimizde bir süredir büyük ilgi gören
MAG Dekorasyon özel bölümümüzü, her ay daha da genişleyen içeriğiyle hazırlıyoruz. Bu sayımızda da mimariden dekorasyona, yapıdan
tasarıma, 2021 trendlerinden sektörel fikirlerine kadar ilham olacak birbirinden değerli isimleri bir araya getirdik...
Sağlık ve Güzellik içeriğimizde cilt bakımından sağlıklı gençleşmeye kadar herkesin merak ettiği pek çok konuyu ele aldık. Alanında
uzman isimlerin görüş ve önerilerine yer verdik. Yılın en soğuk aylarında cildiniz güzelliğini kaybetmeden ışıldasın...
Prof.Dr. Sinan Canan çok yoğun bir beğeniyle takip edilen beyin konusundaki çalışmalarından, düşüncelerin hayatımıza etkilerinden,
mutluluğun sırrından bahsettiği röportajıyla bizleri aydınlatıyor...
Astromatik adıyla tanıdığımız ve pek çoğu gerçekleşen öngörüleriyle merak uyandıran Ünlü Astrolog Aygül Aydın, bu senenin önemli
olayları hakkında gökyüzünün neler gösterdiğini aktarıyor...
Yabancı ve Türkçe şarkıları birleştirerek çektikleri videoları ile müziğe farklı bir tarz getiren Pandami Music Grubu ile gerçekleştirdiğimiz
söyleşide başarı öykülerini dinledik...
Renkli, dopdolu ve eğlenceli Şubat içeriğimiz ile size aşk dolu bir ay diliyoruz...
Sevgilerle...
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40
Alışverişin
kalbi her zaman olduğu gibi
Panora AVYM’de atıyor...

80
Dekorasyon içeriğimizde
alanında değerli isimlerin proje ve
tasarımlarına yer veriyoruz...

204
Sağlık - Güzellik
kategorimizde merak edilenleri
uzmanlarından öğreniyoruz...

242
Dr. R. Erdem Erkul’un
kurucusu olduğu “Cerebrum
Tech” lansmanı...

72
Sosyal medyada ”Gardırop
Gurusu” olarak tanıdığımız
Stylist Hande Can, 2021 moda
trendlerine ilişkin önemli
ipuçları veriyor...

186
Güzel ve başarılı oyuncu Yasemin
Kay Allen’den harika kareler ve
keyiﬂi bir röportaj...

226
Astrolog Aygül Aydın, 2021 yılında
ülke ve Dünya genelinde yaşanacak
gelişmeler hakkında önemli bilgiler
veriyor...

244
Sinem Yıldırım, Hotel
Swissôtel The Bosphorus Istanbul Genel Müdürü
Uğur Talayhan’ı köşesine
konuk etti...

74
Pilevneli Gallery’de Sanatçı
Jan Fabre rüzgârı...

202
Giyim tarzı ve moda anlayışı ile
dikkatleri üzerine çeken Inﬂuencer
Selin Yağcıoğlu...

234
Prof. Dr. Sinan Canan, stratejik
düşüncenin zihinsel performansa
etkilerinden bahsediyor...

248
Ünlü isimlerin Sevgililer
Günü ve aşk hakkındaki özel
açıklamaları...

style
SELF-PORTRAIT
Şort £191

Seda Çavușoğlu

ALEXANDER MCQUEEN
Kolye £511

seda@magmedya.com.tr

Z 2021

UĞUR SAAT-ROLEX
Saat

ROKH-İLKBAHAR YA

Trençkot
Başrolde

Soft tonların hakim olduğu
trençkotları, deri pantolon
ve etekler ile kombinleyerek
bahar ayının enerjisini
vurgulayabilirsiniz...

GIVENCY
Pantolon £1,733

KHAITE
Trençkot £1,445

LOEWE
Pantolon £1,630

CARTIER
Gözlük £636

36 magdergi.com.tr

PETAR PETROV
Etek £1,000

BALENCIAGA
Kazak £588

style
GIVENCY
Gözlük €208

Asaletin ve tutkunun rengi kırmızı
ve tonlarının hakim olduğu iddialı
parçalar yeni sezonda da sıkça
karșımıza çıkıyor...

DOLCE&GABBANA-

MONSE
Elbise €1,294

Kırmızının
Gücü

İLKBAHAR YAZ 2021

OLYMPIA LE-TAN
El Çantası £862

C

M

Y

CM

MY

STORKS
Kolye

CY

CMY

BOTTEGA VENETA
Elbise £1,334

RAEY
Bluz £100

K

CHLOE
Pantolon £862
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AMINA MUADDI
Ayakkabı £637

DAVID KOMA
Büstiyer €1,260

SAINT LAURENT
Çanta £1,630

Nilgün Birbaş
Güreller’den Alışveriş Keyfi
Profesyonel gayrimenkul danışmanı Nilgün Birbaş, kıyafet
ve teknoloji alışverişi için Panora AVYM’yi tercih etti. Tommy
Hilfiger ve Twist mağazalarından kıyafet alışverişi yapan
Birbaş, teknoloji alışverişi için Güreller ve Miele mağazalarını
ziyaret etti.

Gözde Venedik
Önce Görüşme Sonra Alışveriş
Help Steps uygulamasının kurucusu Gözde Venedik, projenin
alışveriş merkezi ayağı için araştırmalar ve görüşmeler yapmak
üzere Panora’daydı. Görüşmelerin ardından Siemens ve Teknosa
mağazalarından alışveriş yapanVenedik, Roko Dondurma &
Kahve’den tatlı almayı da ihmal etmedi.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Mehmet Yörübulut
Sezon Alışverişi Beymen’den
Acıbadem Hastanesi Başhekimi Mehmet Yörübulut, Panora’ya gelerek
alışveriş turu yaptı. Beymen Club ve Gant mağazalarından alışveriş
yapan Yörübulut, alışverişinin ardından Godiva’dan kahve alarak
AVYM’den ayrıldı.

Nuray Başar
Tercihi Beyliss
Ekosanayi dergisi, Başar Bilişim ve Nuray Başar Medya Ajansı’nın
sahibi Nuray Başar, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
alışveriş turuna çıktı. Başar, giyim alışverişi için Barners ve Beyliss
mağazalarını tercih etti.

Beren Alp
İş Temposuna AVYM Molası
İç mimar Beren Alp, yoğun iş temposuna ara vermek için
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları
gezen Alp, alışveriş tercihini Brandroom ve Burberry
mağazalarından yana kullandı.

Sevinç Atabay
Çikolata Keyfi Godiva’dan
Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, Panora Beymen
Club mağazasından alışveriş yaptı. Atabay, alışverişinin ardından
Godiva’dan çikolata alarak Panora’dan ayrıldı.

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

Doğanın arındırıcı gücü
ile evimize sağlık!
Virüs ve bakterilerin* %99,9’unu yok eden Aktif Hijyen serisi teknolojileri;
paketli gıdaları, kıyafetlerinizi ve eşyalarınızı güvenle hijyenik hale getirir.

* Beko Aktif Hijyen serisi ürünleri; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Aspergillus niger, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa bakteri ve mantarların, Poliovirus
1
type 1, Adenovirus type 5, Murine Norovirus, Bovine Coronavirus ve SARS-CoV-2 (Coronavirus)
virüslerin öldürülmesinde etkilidir. Detaylı bilgi Beko mağazaları ve beko.com.tr’de.

Ayşegül Sönmez
Gözlük Alışverişi Yaptı
Sönmez Grup’un ikinci nesil temsilcilerinden Ayşegül
Sönmez, Panora’da alışveriş turundaydı. İpekyol ve Journey
mağazalarını gezen Sönmez, 40 Million Optik’e uğrayarak
gözlükleri inceledi.

Özlem Kızılyazı
Alışveriş İçin Panora’da
Kızılyazı Hukuk bürosunun sahibi Özlem Kızılyazı alışveriş
yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi.
Mağazaların yeni gelen ürünlerini inceleyen Özlem Hanım,
alışveriş tercihini Beymen, Brandroom ve Vakko mağazalarından
yana kullandı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Gizem Ekinli, Melis Yılmaz
Yoğun Tempoya Alışveriş Molası
Atelier 1’in sahipleri Gizem Ekinli ve Melis Yılmaz yoğun
geçen yeni sezon hazırlıklarına Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nde alışveriş yaparak mola verdi. Markaların yeni
koleksiyonlarını inceleyen Ekinli ve Yılmaz, Massimo Dutti ve
Twist mağazalarından alışveriş yaptı.

Ayla İspir Yaykıran
Beymen’den Ayakkabı Alışverişi
Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Ayla İspir,
ayakkabı alışverişi için Panora AVYM, Beymen mağazasını
ziyaret etti. Ayakkabı alışverişini tamamlayan Ayla Hanım, Marks
& Spencer ve Network mağazalarını da gezerek alışveriş turuna
devam etti.

Gökçe Işıklar
Dekorasyon Alışverişi Tepe Home’dan
Gökçe Işıklar Güzellik Merkezi’nin kurucusu Gökçe Işıklar, ev
dekorasyonunda yapacağı değişiklik için Panora Tepe Home
mağazasına geldi. Dekorasyon alışverişini tamamlayan Işıklar,
kıyafet alışverişi için AVYM turuna devam etti.

Cansu Gökçe
Beymen Club’dan Hediye Aldı
CG organizasyonun sahibi Cansu Gökçe, ailesine hediye almak için
Panora Beymen Club’a geldi. Hediye seçerken yeni sezon ürünlerini
de inceleyen Cansu Hanım, alışverişin ardından Godiva’dan
çikolata alarak Panora’dan ayrıldı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

TEKNOLOJİLERİMİZ
HER EVE GİRSİN,
HERKESE ULAŞSIN,
HEPİMİZİN DAHA
KONFORLU ANLARI,
DAHA GÜZEL GÜNLERİ
OLSUN DİYE
BİZ DURMADAN
ÇALIŞIYOR;
EN İYİYİ, EN YENİYİ
ARIYORUZ.
VE HER DEFASINDA
AYNI CÜMLEYİ
KURUYORUZ:

Hande Nur Boyraz, Berrak Boyraz
Giyim Alışverişi Beymen’den
Quality Butik’in sahipleri ve Ankara sosyal yaşamının sevilen isimleri
Hande Nur Boyraz ve Berrak Boyraz, alışveriş için Panora Beymen
mağazasını tercih etti. Uzun süre ürünleri inceleyen Hande ve Berrak
Boyraz, alışverişlerini tamamladıktan sonra diğer mağazaların
ürünlerini inceledi.

Gülhan Kaya
Paşabahçe’yi Tercih Etti
Mutfak kültürü araştırmacısı ve yemek yazarı Gülhan Kaya, ev
dekorasyon alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni
tercih etti. Uzun uzun mağazaları gezen Kaya, Paşabahçe ve
Mudo Concept mağazalarından alışverişini yaptıktan sonra
kıyafet alışverişi için AVYM turuna devam etti.

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

Ayşegül Aygün
Parisli Cemil’de İmaj Yeniledi
Ankara Etkinlik isimli sosyal medya hesabıyla tanınan Ayşegül
Aygün, saç bakımı için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
bulunan Parisli Cemil Kuaförü tercih etti. Bakım öncesi
Koçtaş’tan ev dekorasyon alışverişi yapan Aygün, kuaför çıkışı
Tchibo’dan kahve alarak AVYM’den ayrıldı.

Bahar Orak
Alışverişini Zara’dan Yaptı
Orak Altyapı ve İnşaat Başkan Yardımcısı Bahar Orak, gününü Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş yaparak geçirdi. Zara’dan
kıyafet alışveriş yapan Orak, sezon ürünlerini incelemek için mağaza
turuna devam etti.

Abdullah Yarka
Kıyafet Seçimini Beymen’den Yaptı
Doğcan İnşaat’ın sahiplerinden Abdullah Yarka, sık sık uğradığı
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Beymen mağazasından
alışveriş yaptı. Kendisi ve ailesi için alışveriş yapan Yarka, Clinic
Coffee Co.’dan kahve ve tatlı alarak AVYM’den ayrıldı.

İrem Günaydın
Lacoste’dan Sezon Alışverişi
Sportif Danışman ve Fitness Eğitmeni İrem Günaydın, alışveriş
yapmak için Panora AVYM’ye geldi. Mağazaları gezerek sezon
ürünlerini inceleyen Günaydın, Lacoste mağazasından alışveriş
yaptıktan sonra Starbucks’tan kahvesini alarak AVYM’den ayrıldı.

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

Feyyaz Bulut
Uzun Süre Alışveriş Yaptı
İş dünyasının saygın isimlerinden Bulkar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Feyyaz Bulut, kıyafet alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni
tercih etti. Mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini inceleyen Bulut,
Network mağazasından alışveriş yaptıktan sonra Starbucks’tan kahve
alarak Panora’dan ayrıldı.

Neslihan Aktepe
Alışveriş Tercihi İpekyol ve Burberry
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Diyetisyen
Neslihan Aktepe, Panora AVYM’deydi. “Aşk Tadında Diyet”
kitabının ardından ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanan
Aktepe, İpekyol ve Burberry mağazalarını ziyaret ettikten
sonra Panora’dan ayrıldı.

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

Gülten Bıçakçı
Tatil Sonrası Panora
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Gülten
Bıçakçı, İstanbul tatilinin ardından soluğu Panora’da
aldı. Dünyaca ünlü markaların lüks koleksiyonlarını
inceleyen Bıçakçı, Vakko’dan alışveriş yaptı.

Bihan Koyunpınar
Alışveriş Turu
East West Takı firmasının kurucusu Bihan Koyunpınar, Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turundaydı. Alışverişine Max
Mara mağazasından başlayan Koyunpınar, Brandroom ve VetrinaFurla mağazalarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Dilşen Kara
Max Mara Ziyareti
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Dilşen Kara,
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turundaydı.
Markaların koleksiyonlarını inceleyen Kara, Max Mara, Vakko
ve Beymen mağazalarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kuntay-Demet Kokanalı
Alışveriş Keyfi Panora’da
Lokman Hekim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Doç. Dr. Demet Kokanalı ile Ankara Şehir Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kuntay Kokanalı ev
dekorasyon alışverişi için Panora AVYM’deydi. Akşam saatlerinde
Panora’ya gelen çift Paşabahçe ve Tepe Home’dan alışveriş yaptı.

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

Murat-Aydan Gül
Birlikte Alışveriş Yaptılar
AGM Finans Kuruluşu’nun sahipleri Aydan ve Murat Gül çifti,
teknoloji ve kıyafet alışverişi için Panora AVYM’deydi. Teknoloji
alışverişi için Güreller ve LG mağazalarını tercih eden çift,
Dyson markasının kioskundan da ürünler hakkında bilgi aldı.

Cansu Pınar Akpınar
Zara’dan Sezon Şıklığı
Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Cansu Pınar
Akpınar, Panora AVMY’deydi. Uzun süre alışveriş turu yapan
Akpınar, Zara mağazasının yeni sezon ürünlerini inceleyerek
alışveriş yaptı.

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

Solmaz Doğanay Özdağ
Butik Mağazasına Dekorasyon Alışverişi
Linda Flower and Coffee’nin sahibi Solmaz Doğanay Özdağ, Sevgililer Günü
öncesi mekânında yapacağı değişiklikler için dekorasyon alışverişi yaptı.
Butik kafesi için Zara Home ve Mudo Concept’ten alışveriş yapan Özdağ,
Clinic Coffee Co.’dan kahve alarak Panora’dan ayrıldı.

Temel Kuran
Teknoloji Alışverişi
Kendi ismiyle kurduğu hukuk bürosuyla hukuk dünyasının
başarılı isimleri arasında olan Avukat Temel Kuran, yoğun
iş temposuna alışveriş molası verdi. Elektronik ve teknoloji
alışverişi için Panora’ya uğrayan Kuran, Teknosa ve LG
mağazalarını ziyaret etti.

Semih Bilgiç
Alışveriş Molası
Semih Vintage isimli markasıyla İstanbul’da cemiyet hayatının
gözde isimlerinden olan Semih Bilgiç, Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’ndeydi. Ankara’da açtığı yeni mağazasının hazırlıklarına
kısa bir alışveriş molası veren Bilgiç, sürekli takip ettiği markaların
ürünlerini almak için Beymen’den alışveriş yaptı.

Tuana Rutkay
Ailesi İçin Hediye Alışverişi
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Doğa Rutkay’ın kuzeni ve
Ankara sosyal yaşamının sevilen ismi Tuana Rutkay, Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Markaların yeni sezon
koleksiyonlarını inceleyen Rutkay, GAP ve Goja’s’tan ailesi
için hediyeler aldı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Duçem Çiftçi
Sezon Trendlerini İnceledi
Ankara sosyal yaşamının sevilen ismi Psikolog Duçem Çiftçi,
alışveriş için Panora AVYM’deydi. Çiftçi, takip ettiği markaların
yeni sezon ürünlerini incelemek için Beymen mağazasını tercih
etti. Duçem Hanım, alışverişinin ardından Godiva’dan kahve
alarak AVYM’den ayrıldı.

Gülperi Özel
Keyifli AVYM Turu
Ankara’da sosyal yaşamın sevilen simalarından Gülperi Özel,
Panora’da uzun bir alışveriş turu yaptı. Önce ev dekorasyonu için
Paşabahçe, Design of Luxury ve Zara Home mağazalarına uğrayan
Özel, ardından Boyner ve Gant mağazalarının sezon
ürünlerini de inceledi.

Nesilden Nesile
Taşınan Lezzet
Funda Cafe & Patisserie
Kușaktan kușağa aktarılan değișmeyen lezzeti ve kalitesi ile Ankara’nın en köklü
pastaneleri arasında yer alan Funda Pastanesi, Panora AVYM’de açılan șubesinde
misafirlerine keyif, huzur ve lezzeti bir arada sunuyor...
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İ

lk açıldığınız günden bugüne
Funda Pastanesi’nin yıllar içindeki
değişiminden bahsedebilir misiniz?

Funda Pastaneleri, 1959 yılında pastane ve kokteyl
salonu olarak faaliyetine başlamıştır. Bu süreç 2001
yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. 2001 yılından sonra tezgâhta
ürün pişirme ve mutfak konsepti ile hizmetimizi genişlettik.

Yeni şubenizi Panora AVYM’de açtınız.
Burada misafirlerinize sunacağınız konsept ve
menü çeşitliliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şubelerimizde hem geleneksel hem de yenilikçi lezzetlerimizi
sunmaya devam edeceğiz. Organizasyon hizmetlerimizin yanı sıra
menümüzde pasta, kuru pasta, börek, şerbetli tatlı, kek, kutlama
pastaları, kahvaltı, sıcak soğuk içecekler, kahve çeşitleri ve dünya
mutfağından lezzetler bulunmaktadır.

Ankara’nın en köklü pastanelerinden birisiniz.
Sizi bugünlere getiren başarının sırrı nedir?

Lezzeti, kaliteyi ve tazeliği yeni nesile aktarıyoruz. Bize göre başarının
sırrı, mevcut doğallığımızı ve lezzetimizi her geçen gün özenle
korumak ve bunu yeni nesile en güzel şekilde aktarabilmektir.

Pasta ve tatlılarınızın bu kadar lezzetli ve taze
olmasının sırrını öğrenebilir miyiz?

Tüm ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Katkı maddesi
kullanmak veya seri üretim yapmak bize göre değil. En çok dikkat
ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız konu ise tazeliktir. Ürünlerimizin
yirmi dört saat kuralına uygun olarak günlük satılması için çok
çalışıyoruz.

Geniş menü yelpazenizde tarifi size ait olan bir
pastanız var mı?

Moy pasta, reçetesi bize ait olan bir üründür. Bu pasta ismini
memleketimiz olan Rize Çamlıhemşin‘den alıyor. Çilek, yerel
dilde moy demektir. Bu pastada un ve yağ kullanmıyoruz, fındık
ve bademden yararlanıyoruz. İçinde pişmiş süt kreması ve çilek
kullanıyoruz.

Menünüze baktığımızda birbirinden farklı ve lezzetli
tatlı alternatifleri ile karşılaşıyoruz. Bize tatlılarınız
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Olabildiğince Türk damak zevkine uygun tatlılar üretmeye
çalışıyoruz. Herkesin sevdiği ürünü bulması için çeşit sunuyoruz.
Hazırlanan tatlılarda hep taze ürünlerden yanayız, donuk tatlı
yapmıyoruz.

Kalitenizi sürdürülebilir kılma ve müşteri
memnuniyetini sağlama noktasında neler
yapıyorsunuz?

Yeniliğe açık olmaya, güzel olan lezzetleri geriye dönüp tekrar
gündeme almaya, kaliteli hammadde kullanmaya ve personeli
sürekli eğitmeye önem veriyoruz. 

Oran Mah. Kudüs Cad. No:3 Çankaya/Ankara
T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40

www.panora.com.tr
panoravm

panoravym

panoravm
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ENES ERDEM BARUT

Şehrin En Özel Okulu
Kavaklıdere Koleji
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’deki özel okullar arasında yapılan
denetimlerde en iyi hizmet kalitesini sunan Özel Kavaklıdere Koleji, “Lider Okul”
unvanıyla “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazandı. Özel Kavaklıdere Koleji
Kurucu Temsilcisi Psikolog Enes Erdem Barut, okullarında uyguladıkları eğitim ve
aldıkları önlemler hakkında önemli bilgiler paylaștı.
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B

ölgesinde her anlamda “Lider Okul” olarak ön plana
çıkan, dershaneye ve özel derse ihtiyaç gerektirmeyen
Kavaklıdere Koleji; alanını derece ile tamamlamış,
Ankara’nın en deneyimli öğretmen kadrosu ile
değişen dünya şartlarına uyum sağlayacak nesiller
yetiştiren, geleceğe yön veren çağdaş ve nitelikli bir
kurumdur. Türkiye’nin eğitim markası Kavaklıdere
Koleji olarak öğrencilerimizin 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere
sahip dünya vatandaşı olarak yetişmeleri için eğitim - öğretim
faaliyetlerimizi farklı içeriklerle destekliyor; analitik düşünebilen,
farklılıklara saygılı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi
hedefliyoruz.
Şehrin merkezinde Ankara’nın “En Özel Okulu” sıfatıyla 10 kişilik VIP
sınıflarımızda birebir eğitim imkânı sunan, her sınıfta koronavirüs
ve benzeri virüslere karşı koruması bulunan hava sterilizasyon
cihazlarını kullanan, kurum içerisinde öğrenci, öğretmen ve
velilerimizin sağlığı açısından her detayı düşünerek hazırlamış
olduğumuz, 100 maddelik koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında,
Türkiye’deki özel okullar arasında yapılan denetimlerde birçok hijyen
ve hizmet kalitesi alan okulumuz; hep en iyiyi sunmak için kendisi ile
yarış halinde olmuştur. Pandemi döneminde de aynı gayreti fazlasıyla
göstermiş ve TSE’nin standartlarına uygun bulunarak, Milli Eğitim
Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Belgelendirme” şartlarını yerine getirerek Türk Standartları
Enstitüsü’nün bütün denetimlerinden geçmiş ve ek olarak “Lider
Okul” unvanıyla “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
Öğrencilerimize sağlıklı bir okul oluşturduğumuzu belgelendirmek
bizleri oldukça gururlandırmıştır. Hepimizin ortak gayesi bu salgının
son bulması ve okullarımızın tam kapasite ile bir an evvel sağlıklı bir
şekilde açılmasıdır.
Başarılı ve verimli çalışmalarımız neticesinde Kavaklıdere Koleji
Ankara ili, Türkiye ve Dünya geneli yapılan ortak sınavlarda birçok
birincilikler ve matematik alanındaki olimpiyatlarda kazanılan
altın madalyalar ile her geçen gün adından söz ettirmeye devam
etmektedir. Okulumuzda İngilizce, Almanca, Robotik Kodlama dil
eğitimi verilmektedir. Programımız “ Avrupa Ortak Dil Kriterleri”
çerçevesine uygun olarak tasarlanmıştır. Culture-Language Integrated
Learning temelli eğitim modeli ve öğrenci merkezli bir yaklaşım
ile öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olması hedeflenir.
Öğrencilerimizi okulumuzdan uğurlarken Türkiye ve dünya dereceleri
ile birlikte, yurt içi ve yurt dışındaki en prestijli üniversitelere hedefleri
doğrultusunda yerleştirerek her yıl yüksek başarılara imza atıyoruz.
Öğrencilerimizin bilim, sanat ve spora olan ilgi ve yeteneklerini de
önemsiyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin kültür ve sanatla buluştuğu,
yaratıcılıklarını ortaya çıkardıkları, özgür düşünmeyi ve tasarlamayı
öğrendikleri yer okulumuz “ Kültür ve Sanat Evi’dir.” Çeşitli sosyal
ve eğitimsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, yazarların imza günü
etkinliklerinin yapıldığı, atölye çalışmalarıyla öğrencilerimizin
yetilerini geliştirdikleri Kültür ve Sanat Evi, aynı zamanda öğrencilerin
piyano çalarak keyifli anlar geçirdikleri bir alandır. Resim sergileri
ve özel gün etkinlikleri de yine Kültür ve Sanat Evimizde yapılan
organizasyonlarımızdandır. Okulumuz sportif başarıları da ön planda
tutmaktadır. Bu amaçla Milli sporcuları bünyesine almı; Türkiye ve
yurt dışı müsabakalarından birçok üstün başarılar elde etmiştir.
Kavaklıdere Koleji’nde tüm öğrencilerimiz için sağıklı ve güvenli
ortamlar oluşturulmuştur. Bu amaçla okulumuzda oluşturulan
revirin dışında tüm öğrencilerimize sağlık sigortası yapılmış ve

sağlıkları teminat altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle “Beyaz Bayrak”
sertifikasına sahip okulumuzda öğrencilerimize sunduğumuz
yemek hizmetleri hijyen, kalori ve lezzet yönünden sağlık ve
beslenme konularına uygun olarak, yemek numuneleri de
muhafaza edilmek şartıyla gıda mühendisleri ve diyetisyenler
tarafından kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda
öğrencilerimizin para ile temasını engellemek ve velilerin
harcamaları anlık olarak sistemden görebilmesi için “10’ların
Harcama Kartı” kullanılmaktadır.
Kavaklıdere Koleji sıralanan tüm bu faktörleri titiz bir şekilde göz
önünde bulundurarak, ülkemiz koşullarında çıtayı en yukarılara
taşımayı başarmış bir özel eğitim kurumudur. Bu gerçeğin tüm
paydaşlar tarafından biliniyor olması öğrencilerimizin gittikçe
artan bir ivmeyle başarılarına devam etmelerinde temel bir rol
oynayacaktır. 

İPEKYOL
Kazak 107

Kırmızının
Asil Gücü
Șıklığınızı ön plana çıkaracak
uzun kırmızı kabanları
siyah diz üstü çizmeler ile
kombinleyerek asil ve iddialı
bir görünüm kazanabilirsiniz.

ROLEX-LADY DATEJUST
UĞUR SAAT
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BEYMEN-SAINT LAURENT
Çizme 16.250

PROENZA SCHO
ULER-SONBAHAR

KIŞ 2020

MAX MARA
Kaban

ZARA
Pantolon 149

GODIVA
Çikolata 460

BOYNER-LAURA ASHLEY
Çanta 269

TCHIBO-COFFEE LOVE
Chemex 189

BOSS-SONBAHAR KIŞ 2020

SEPHORA-DOLCE&GABBANA
Parfüm 665

Kontrast
Kombinler
Ofis stilinizde benzer tonlara
yönelmek yerine zıt renkleri
bir arada kullanarak göz alıcı
bir șıklık yaratabilirsiniz.

SARAR
Kaban 1.000

BURBERRY
Pantolon

HUGO BOSS
Eldiven

ZARA
Triko 199

MASSIMIO DUTTI
Cüzdan 379
BEYMEN-TOM FORD
Ayakkabı 19,250

röportaj

SEMİH BİLGİÇ

Lüks Marka Deneyimi
Semih Vintage
Semih Vintage markasıyla Türkiye’nin yeni trendi ikinci el alıșveriște
lüks marka deneyimi sunan Semih Bilgiç, markasının ürün yelpazesinden,
bünyesinde bulundurduğu markalardan ve ikinci el giyimin
moda dünyasına etkilerinden bahsetti.

Ö

ncelikle kendinizden ve markanızın
kuruluş hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

Küçük yaşta aile işinden dolayı mağazacılık içinde
büyüdüm. Babam İstanbul’da önde gelen bir tekstil
firmasının sahibiydi. Ailemin hayali kendi işlerimizin
başına geçmem olsa da ben daha 17 yaşında kendi
ideallerim peşinde lüks moda sektöründeki ilk
durağım olan Vakko’nun kapısını çaldım. Devamında ise Beymen,
Fendi ve Ralp Lauren gibi marka devlerinde uzun yıllar yöneticilik
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deneyimlerim oldu. Ancak bir gün bir müşterimin çantasını bir
başkasına satmak için benden yardım istemesi ile o gün Semih
Vintage markasının ilk tohumları atıldı.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte Semih
Vintage’nin katettiği yolu nasıl değerlendirirsiniz?

Sahip olduğum geniş çevrem ve başarılı ilişkilerim sayesinde
hem satış yapmak isteyen hem de bir başkasının ürününü satın
almak isteyenlerle günbegün portföyümüz ve bilinirliğimiz arttı.

İstinye Park’ın yanında ilk açtığımız ve daha sonrasında Nişantaşı’na
taşıdığımız mağazamız ile markamızı kurumsal bir şirket
olarak taçlandırdık. Sayısız basın ve reklam çalışması, televizyon
programlarının ardından da şu an Ankara Arjantin Caddesi’nde
açtığımız ikinci şubemizin keyfini yaşıyoruz.

Markanızın ürün yelpazesi ve alıcılara sağladığı
imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bünyemizde lüks adına her türlü orijinal ürüne ulaşmanız mümkün.
Yeni gibi olan çok iyi kondisyondaki ikinci el ürünlerimizin yanı
sıra sıfır kullanılmamış ürünlerimiz de koleksiyonumuzda mevcut.
Sağladığımız imkânlara gelince hem sezonda ya da geçmişte
beğendiğiniz ürünlere çok uygun fiyatlarla ulaşma hem de
dolabınızda artık kullanmadığınız ürünleri ister satarak ister takas
yaparak yerine yenisini koyma fırsatı sunuyoruz.

Ürün seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?
Bünyenizde hangi markalar bulunmaktadır?

Ürün seçimimizde her şeyden önce yüzde yüz orijinalliğe,
kondisyona ve doğru fiyat belirlemeye dikkat ediyoruz. Önceliğimiz
bünyemizdeki tüm ürünlerin orijinal olması ve güven içinde
alışveriş yapılması. Sonraki kriterimiz kondisyon yani kullanım
durumu, hiçbir zaman yıpranmış eskimeye yüz tutmuş ürünlerimiz
koleksiyonumuza almıyoruz hatta müşterilerimize ürünlerimizin
ikinci el olduğuna inandırmakta zorlanıyoruz. Son olarak da ürün
özelliklerine, sezonuna, yılına ve kondisyonuna göre her bir ürün için
en doğru fiyatı belirleyerek hem alıcı hem de satıcıyı mutlu etmeye
özen gösteriyoruz. Hermes, Chanel ve Louis Vuitton gibi markalar
başta olmak üzere lüks moda devlerinden birçok markaya ev sahipliği
yapmaktayız.

İkinci el giyim akımının moda dünyasına ne gibi
etkileri oldu?

İkinci el giyim akımı, tam da kontrolsüz tüketimin tavan yaptığı
şu zamanlarda moda dünyasına ciddi etkilerde bulundu. Artık
günümüzde de birçok marka geri dönüşüm, ikinci el giyim üzerine
birçok proje ve reklam çalışmaları yapmakta. Diğer bir yandan
ikinci el giyime olan ilginin giderek artmasıyla, bugün birçok moda
markasının yeni koleksiyonlarında eski sezonlardan, trendlerinden
esintiler görmeniz mümkün.

Türkiye’de ikinci el ve vintage ürünlere ilgi nasıl?

Dünyada çoktan yerini alan ve büyük ilgi duyan ikinci el ve vintage
sektörü Türkiye’de de son yıllarda giderek benimsenip sevilmeye
başladı. Bizim başını çektiğimiz benzer mağaza ve markaların
çoğalması, Dolap, Modacruz gibi uygulamaların artmasıyla ikinci
ele olan ilgi de Türkiye’de arttı. Ne mutlu ki artık ikinci elin bir alım
gücü meselesi olmadığının başlı başına bir moda ve trend akımı
olduğunun farkına varıyoruz.

Yakın gelecekte markanızı mağazalar zinciri olarak
görmek mümkün mü?

Aslında yakın gelecek geldi bile diyebiliriz. İstanbul’dan sonra
ilk mağazalar zinciri adımımızın ikinci halkasını Ankara’daki
mağazamız ile kurmuş olduk. Başkentte ve Ankaralılarla olmaktan
çok mutluyuz.

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Hayalimiz kurmuş olduğumuz bu mutluluk ve başarı zincirine her
sene yeni bir halka eklemek ve yakında yurt dışı da dahil olmak
üzere Türkiye’nin en büyük ikinci el lüks markası olmak. 

Aşkı Anlatan
Hediye

PANDORA
Bileklik

TASH
Kolye

MAC
Kırmızı Ruj

Sevgililer Günü’nde sevdiği
kișiyi mutlu etmek ve șașırtmak
isteyenler için birbirinden șık
ve romantik hediye alternatifleri
Panora AVYM’de...

JASMIN
Küpe

PANDORA
Bileklik

TASH
Saat

PANDORA
Charm

SEVİL-HALLOWEEN
Erkek Parfüm
SKY DIAMOND
Yüzük

GOJA’S
Kolye

GOJA’S
Takı Seti

LA VIE-BROSWAY ITALY
Bileklik
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L’OCCITANE
Erkek Parfüm

PANDORA
Charm
SEPHORA
Gloss

SO CHIC
Kolye

AMETIST İSTANBUL
Kolye

YVES ROCHER
Aydınlatıcı

JASMIN
Kolye

SWAROVSKI
Kolye

TASH
Küpe

SWAROVSKI
Kolye

SO CHIC
Bileklik

SO CHIC
Küpe

PANDORA
Charm

MISSHA
BB Krem

LA VIE-BROSWAY ITALY
Kolye
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Hande Can
Sosyal medyada “Gardırop Gurusu” olarak tanıdığımız Stylist Hande Can,
kurucusu olduğu Gouroux șirketinin sunduğu danıșmanlık faaliyetleri, pandeminin
modaya etkileri ve 2021 moda trendleri hakkında merak edilenleri
MAG okurları ile paylaștı...

H

ande Can’ı biraz daha yakından
tanımak isteriz. Bize kendinizden ve
kariyerinizden bahsedebilir misiniz?

Sektöre televizyonculuk ile adım attım. Tam
anlamıyla mutfaktan geldim diyebilirim.
Aslında hep yapımcı olmak istemiştim ama ne
kadar yapım tarafında olmak istesem de beni
konumlandırdıkları alan itibariyle kendimi stil danışmanı olarak
buldum. O zamanlar stil danışmanlığı gibi bir kavram yoktu.
Kanallara ve yapımcılara ne kadar önemli olduğunu anlatmam
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uzun yıllarımı aldı ama şu an diziler bile styling ekibi ile çalışılıyor.
2006 yılından başladığım stil danışmanlığı hizmetimi yavaş
yavaş home styling’e kaydırmaya başladım. Çünkü on beş sene
sonunda home styling’ten aldığım hazzı styling’ten alamamaya
başladım. Büyük bir proje veya çok yakın olduğum bir isim
olmadığı sürece styling tekliflerini kolay kolay kabul etmiyorum.
Yazmayı, okullarda veya sertifika programlarımda styling eğitimi
vermeyi çok seviyorum. Kurucusu olduğum Gouroux (Guru) isimli
şirketimin; marka danışmanlığı, marka iş birlikleri, sosyal medya
iş birlikleri, gelin kampı, styling, ev ve mekân stylingi dahil olmak

üzere birçok hizmetleri mevcut. Dolayısıyla oldukça yoğun bir çalışma
tempom var. Ama işimi çok sevdiğim için tüm yorgunluğa değiyor
sanırım.

Kurucusu olduğunuz “Gouroux”u yaratma fikri
nasıl ortaya çıktı? Şirketinizin kuruluş hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?

Gouroux’u 2015 yılında kurdum. İlk kurduğum zaman kendime
ait markam vardı ve koleksiyon yapıyordum. Daha sonra atölye ve
üretim tarafını kapatıp birçok farklı hizmet veren fikir evi haline
dönüştürdüm. Burada sürekli proje üretiyoruz ve birçok farklı marka
ve kuruma danışmanlık veriyoruz. Evlenmek üzere olan gelinlere
gelin kampı hizmeti vererek evlilik teklifi aldığı ilk andan, “evet”
dedikleri son ana kadar gelinlik seçiminden tek taşına, evden çıkma
kıyafetinden after party kıyafetine kadar her adımlarını planlayıp
en stresli anlarını, en mutlu anlara çeviriyoruz. Yakın zamanda Juno
Mimarlık ile proje ortaklığına başladık. Mimar Özge Uğur ile birlikte
ev stylingi yapıyoruz.

Moda tarzınızı ve anlayışınızı nasıl tarif edersiniz?

Ben casual giyinmeyi çok seviyorum. Bazen çok radikal şeyler
yaptığımda oluyor. Mesela düğün veya davetlere herkes üzerine
manto veya şık bir üst alırken ben abiye kıyafet üzerine Adidas
üstleri giyebiliyorum veya çok şık bir elbiseyi spor ayakkabı ile
tamamlayabiliyorum. Modayı işim gereği çok yakından hatta bir
sezon önden takip ediyorum ama moda bağımlısı değilim. Trendleri
kendi stilimle yorumluyorum diyelim.

Favori tasarımcılarınız ve markalarınızı öğrenebilir
miyiz? Siz kimlerden ilham alıyorsunuz?

Kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri olduğundan beri Dior en
sevdiğim markalar arasında ilk sıralarda. Johanna Ortiz, Silvia
Tcherassi ve Khaite ilk aklıma gelen favori markalarımdan. Ben
kişiden çok gittiğim yerlerden ilham alıyorum. Özellikle hiç
gitmediğim yerlerde bulunmak beni ve yaratıcılığımı çok besliyor.

Stil sahibi olmak ile şık olmak arasındaki farkı nasıl
tanımlarsınız?

Herkesin kendine has bir stili olmalı diğer türlü başkasının
replikası oluyorsunuz. Şıklık göreceli bir kavram aslında ama
klasik modellerin, şıklığın tanımını anlattığını söyleyebiliriz. Kendi
vücudunu tanıyan, kendine yakışanı bilen, kendine güvenen kadınlar
genelde daha şık diye tanımladığımız kategoriye sahip oluyorlar. Stil
sahibi olunca nasıl şık, cool ve casual olunur gayet iyi bilirsiniz zaten.

Pandeminin modaya ne gibi etkileri oldu? Değişime
uğrayan moda sektöründe ne tür yenilikler gerçekleşti?
Pandemi doğanın bir tür “yeter!” feryadıydı aslında. Moda ve modadan
kaynaklı tüketim çılgınlığı ile maalesef dünyaya çok tahribat verdik.
Pandemi moda sektöründe uzun yıllardır tartışılan sürdürebilirlik
kavramının önemini ortaya koydu. Geleneksel moda haftaları
tarihinde ilk kez dijital ortamda gerçekleşti. Mağazacılığın yerini
e-ticaret almaya başladı ve en önemlisi kişiye özel hizmette artış
oldu. Moda, pandemi ile birlikte bambaşka yerlere evriliyor. Bu hızlı
değişim nerelere gidecek hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Normalleşme sürecinin yeni trendleri neler olacak?

Normalleşme sürecinde daha bilinçli tüketici ile karşı karşıya
olacağımızı düşünüyorum. Daha çok etiket okuyan, ihtiyacı
haricinden fazla bir şey almaktan kaçınan, karbon ayak izine göre
hareket eden topluluk ile karşı karşıya olacağımız kesin ve bu bilinç
gelecek için umut vaat edici. Tabii ki hiçbir ders almadan, eskisinden

daha şuursuz tüketim çılgınlığı yapacak bir kesim de olacak.
Ama asıl trend dijital alışverişler olacak.

2021 kış trendleri ve moda tercihinde nelerle
karşılaşacağız?

2021 kış trendinin bir kaç anahtar trendinden bahsetmek
gerekirse bohem tarzda elbiseler, deriler, gümüş tonlardaki
kıyafetler, kırmızı ve morun birleşiminden oluşan renk geçişleri,
maxi mantolar ve ufak kareli desenler bu kışın en göze çarpan
trendlerinden.

Bu yıl gardırobumuzun olmazsa olmaz parçaları
neler olacak?

Pandemi bir süre daha devam edeceği için ev giyimleri,
eşofmanlar ve casual kıyafetler olmazsa olmaz parçalar olmaya
devam edecek.

İlerleyen dönemlerde kariyerinizle ilgili
gerçekleştirmeyi planladığınız hedefleriniz neler?
Moda, styling, vücut yapısına göre giyinmek, gardırop detoxu
ve ev düzeni gibi bilgi birikimimi aktarabileceğim, izlerken
öğrenebilecekleri, şu an televizyon kanallarında yayınlanan
korkunç moda programların aksine, kaliteli, eğlenceli
ve bağımlılık yaratacak bir program yapmak istiyorum.
Uzun zamandır üzerinde çalıştığım kitap projem vardı. En
kısa zamanda onu bitirmeye karar verdim. Ama asıl beni
heyecanlandıran çok özel ve güzel bir projem var. Onu şu an
söylemeyeyim sürpriz olsun. 

davet

Jan Fabre
İlk Kez
Pilevneli’de
Pilevneli Gallery, kendi
jenerasyonunun en etkili sanatçıları
arasında sayılan Belçikalı görsel
sanatçı, tiyatro sanatçısı ve yazar
Jan Fabre’nin kişisel sergisine
ilk kez ev sahipliği yaptı.
Kurumsal destekçilerinin BMW, Jotun ve MG International
Fragrance Company’nin olduğu “Saflık Dizlerinin Üstünde” başlıklı
sergide, Jan Fabre’nin en önemli serilerinden “Belçika Kongosu’na
Saygı”dan eserleri yer aldı. Sanatçının iki ciltten oluşan ‘‘Gece
Günlüğü’’ kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak yayınlandı. 
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MURAT PİLEVNELİ , ASLI PAMİR

davet

HATİCE ASLAN

AHMET GÜNEȘTEKİN

MARSEL-DAFNE BEHAR

EMRE DÖKMECİ

Sanatçı
Jan Fabre’nin
çok önemli
parçalarının
bulunduğu
sergiye, cemiyet
hayatından
birçok isim
katıldı.
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JAN FABRE, JAANNA DE VOS

NİL BURAK UYGUNER

MİNE BAHADIR

röportaj

AYDAN GÜL

Pandemi Sonrası Pozitif Çıkış
AGM Finans
AGM Finans’ın kurucusu Aydan Gül,
pandeminin Türkiye ekonomisine etkilerinden ve
ileride ülkemizde yașanabilecek ekonomik büyümelerden bahsetti.
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K

üresel ekonomide İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
tahribat kadar ağır izler bırakan COVID-19
pandemisi, son yıllarda durgunluk yaşayan
Türkiye ekonomisi açısından işsizlik, enflasyon ve
cari açık gibi kronik sorunların büyüdüğü bir yıl
oldu.

Salgın doğal olarak Türkiye ekonomisi üzerinde derin etkilere
sebep oldu. 2018’de yaşanan kur krizi akabinde, büyüme
yılı olmasını beklediğimiz 2020’de bu beklentilerimiz boşa
çıktı. Henüz salgının etkilerinin pek görülmediği 2020 ilk
çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 oranında bir büyüme
oranı yakaladıktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 9.9 oranında
küçüldü.

İkinci dalganın Türkiye’ye göre
geç gelmiș olmasının da katkısıyla,
Türkiye son çeyrekte yüksek ihtimalle
diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir
ekonomik performans göstermiștir.

Salgında yaşanan ikinci dalga ile birlikte tekrardan
yoğunlaşan kısmi karantina önlemlerinin, 2020’nin son
çeyreğinde ekonomik büyüme oranı üzerinde negatif etkileri
görülmüştür. Fakat ikinci dalganın Türkiye’ye göre geç gelmiş
olmasının da katkısıyla Türkiye son çeyrekte yüksek ihtimalle
diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir ekonomik performans
göstermiştir. Tabii şu durumda 2021’in ilk çeyreğine biraz
borçlanmış olduk.
2020’nin son döneminde hızlı bir yükseliş eğilimine giren
enflasyonun, 2021’nin ilk yarısında da artmaya devam edeceği
ve enflasyonda yüzde on sekiz seviyelerinin bir süre daha
görülebileceği öngörülebilir.
Türkiye’de ekonomik gidişat ve ekonomi politikalarına olan
güveni temsil eden en net gösterge olarak tanımlanabilecek
dolar kuru, pandemi sürecinin yarattığı belirsizlik ortamı ve
Türkiye’nin kendine özgü yapısal sorunları nedeni ile artmaya
devam etmiştir.
Türkiye’nin en büyük ticari partneri olan Avrupa Birliği (AB)
ve Birleşik Krallık ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA),
hem Çin ile olan ticaretimizin Türkiye lehine daha dengeli
bir hale gelmesi hem de yeni Amerikan yönetimiyle oluşacak
uyum ve iş birliği Türkiye’nin finansal piyasalarında oldukça
olumlu yansımalarda bulunabilecektir.
Bu iç ve dış faktörler çerçevesinde mevcut yüksek faiz
ortamında yatırımcılar ve şirketler, doğal olarak doğrudan
yatırım harcamalarını azaltabilirler. Şirketlerin önceliği
kendi nakit akışını çevirebilmek olacaktır ve yüksek
maliyetli kaynağa ulaşmaktansa yatırım harcamalarını
kısabilirler. Enflasyon ve kur dengesi sağlandığında, COVID
salgının bitmesi ile oluşacak olumlu gelişmelerin pozitif
katkısı beklenebilir. Bu olumlu gelişmeleri yakalayabilmek
için 2021 yılı bir ölçüde fedakârlıklar yılı, 2022 yılı ise bu
fedakârlıkların olumlu karşılığını göreceğimiz bir yıl olacak
gibi görünmektedir. 

AGM
Finans

Mustafa Kemal Mah, Dumlupınar Blv. No: 274 B Blok Kat:9 No:94 Çankaya-Mahall Ankara
Tel: +90 312 503 18 97 ▪ info@agmfinans.com ▪ www.agmfinans.com

Dekorasyon
Sanat ve mimari sarmalını oluşturarak yaşam
alanlarımızda gerçekleştirdikleri özgün
dokunuşları ile bizleri bambaşka bir atmosferin
içine çeken sektörün başarılı isimlerini ve
projelerini sunduğumuz içeriğimiz sizlerle...
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DİLEK KARAMAN

Fark Yaratan Mimari
DK İç Mimarlık
DK İç Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Dilek Karaman,
kullanıcı beklentilerini günümüz trendleriyle sentezleyerek
hayata geçirdiği projelerinde konforu ve estetiği bir arada sunuyor...
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BERLİN DAİRE

F

irmanızın iç mimari uygulama alanları,
hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Villa, ofis, kafe, restoran, hastane, otel vb. mekânlar
üzerinde çalışmalar yapıyor; proje, danışmanlık ve
uygulama alanlarında hizmet veriyoruz. Bir mimari
mekânın içinde kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere
göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üretiyoruz. Daima
bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu amaçlayan tanımlı
mekânların, tanımlı işlevlerle kullanıcı için biçimlendirilmesi
ve tasarlanmasını ilke edindik. DK İç Mimarlık olarak mekân
organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacıyla
tasarımlar yapıyoruz. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri,
mekân ve donanım tasarımlarında kullanıyoruz. Mekâna
özgü donanımların elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve
kullanım verilerini saptıyor, özgün biçimleri gerçekleştiriyoruz.
Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir kullanım
amacı kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni
işlevi, insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümleyip
düzenliyoruz. Bunun yanı sıra kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak
belirlenen eski yapıların iç mekânların restorasyonunu ve bu
mekânlarda yer alan öğelerin saptamasını yapıyoruz. Böylece
geleneksel sanat ve kültürümüzün tanıtılmasında aracı olmak
çalışma alanımızın içindedir.

BERLİN DAİRE

dekorasyon

KARTAL MARİNA

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl işliyor?

Dk İç Mimarlık olarak her projenin başında bölge, alan, kültürel ve
fiziksel kaynaklar üzerine uzun uzun görüşmeler yapılmasının önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda projenin kolektif ve psikolojik
özelliklerini ortaya çıkarmak için çok katmanlı bir okuma, araştırma ve
anlama çabası yürütülmektedir. Projenin bir sonraki tasarım aşamasında
çağdaş dürtülerle motive edilen mimari hareketler ve günümüz tasarım
alışkanlıkları askıya alınır. Bunun yerine tasarımcının bireysel yorumları
ve kendi içinde yeniden keşfedebileceği hayal gücü sağlanır. Tasarlama
sürecini oluşturan dört temel aşama şunlar;
1. Hazırlık Aşaması: Bu aşamada tasarımcı tasarlanacak mimari nesne için
araştırmalar yapar. Kullanıcının istek ve bilgilerine başvurur, elde ettiği
bilgileri önceki deneyimlerinden elde ettiği birikimlerle harmanlar. Yani
bir mimari tasarım için gerekli olan fiziksel çevre kontrolü bilgileri ve
kullanıcı gereksinimleri gibi bilgiler bu aşamada toplanır.

NECEF MALİKANESİ

2. Kuluçka Aşaması: Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra tasarımcı bir
süre tasarlayacağı nesne hakkında çalışmayı bırakır ve konu hakkında
düşünce üretimi yapmaz. Tasarım, tasarımcının zihninde devam
etmektedir.
3. Aydınlanma Aşaması: Tasarlanacak nesne hakkındaki ilk fikirler ortaya
çıkar. Aydınlanma, tasarımcının önceki tecrübelerinden elde ettiği
bilgileri, tasarlanacak nesne hakkında hazırlık aşamasında topladığı
bilgilerle sentezlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
4. Gerçekleştirme Aşaması: Aydınlanma aşamasında ortaya çıkan
fikirlerin belirli bir olgunluğa gelmesinden sonra o fikirleri kabul edilir
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ve uygulanabilir biçime bu aşamada büründürülür. Tasarlama sırasında
yapılan eylemlerin tümü tasarlama sürecini oluşturur. Bu süreci oluşturan
çerçeve içinde proje planlanır, organize edilir ve geliştirilir.
Yukarıda anlatılanlar tasarlama sürecine tek bir tasarımcı tarafından
başlanılıp bitirilmesi durumları için geçerlidir. Tasarımın firma içinde ele
alınışıysa farklı bir yapı göstermektedir. Bu tür bir süreç içeren tasarım
çalışmalarına organizasyonel tasarlama süreci denilmektedir. İstenen
değerler ve seçimler dikkatle ele alınmalıdır.

Tasarımlarınızı ortaya koyarken kendi alanınızdaki
trendlerden mi yoksa alanınız dışından mı daha çok ilham
alıyorsunuz?

ERENKÖY RESİDENCE

İç mimar, bir tasarımı ele alırken o zamana kadar gördüğü ve
deneyimledikleriyle mevcut tasarıma yaklaşır. İşini sevmek ve meraklı
olmak, her yeni gelen projede aynı heyecanla yola çıkmayı sağlıyor. Önemli
olan o projenin içine dahil olmak ve yaşamak. Müşterinin istekleri,
mekânın dili, günümüz trendleri ve kendi tarzımız ortaya çıkan tasarımın
çalışmasında etkili yaklaşımlardan oluyor.

Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve mekânı daha
verimli kullanabilmek için yapılabilecek en kolay mimari
değişiklikler neler?

Küçük dokunuşlar ile büyük değişimler yaratabilirsiniz. Ele alınan
mekân, estetik görünümünün yanı sıra kullanım amacı da göz önünde
tutularak değerlendirilmeli. Yaşam alanında büyük zorluklar ve ekonomik
harcamalar yapmadan değişiklik yapmak isteyenlere kolay çözümler
sunabilirim. Örneğin yaşam alanında altın oran dengesi tasarım yapılırken
dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Kullanılan ürün, renk, doku, mekân
içindeki miktar ve ölçütler değişimlerde önemli rol oynar. Seçtiğimiz
renkler ve ürünler mekânda anlatmak istediğimizin önüne geçmemelidir.
Bir perdenin, halının veya duvar kağıdının değişimi çok daha basit ve
ekonomiktir. Bu küçük dokunuşlar mutlaka mekânınızın tazelenmesini
sağlayacaktır.

MASLAK MASHATTAN

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Projemizi, mekân kullanıcısını en doğru şekilde anlayarak hayalindeki
yaşam alanını tasarım gücümüz ile birleştirerek sunmaya dikkat ediyoruz.
Estetik ve görsellik tasarımda çok önemli. Yakalamak istediğimiz etkiyi
alırken fonksiyonel kullanımdan da asla vazgeçmemeliyiz. Yapılan
tasarımlar zaman içinde değişik dokunuşlara açık olmalı ve bazı küçük
dokunuşlar ile bu değişim havasını da bize yaşatmalı. Mekân kullanıcısı
hakkında edindiğimiz bilgi ve onun istekleri ile çıktığımız bu yolda konforu
yaşatacak ve kendini özel hissedecek alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım olarak
eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?

NECEF MALİKANESİ

Mekânı kullanıcısını çok iyi anlamak gerekir. İç mimarın asıl amacı, kişinin
yaşam alanındaki beklentilerini çok iyi anlayarak mekân tasarımını
günümüzün tasarım trendlerinden esinlenerek kullanıcının hayalindeki
dünyaya yaklaşmaktır.

Mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar önemli?
2021 yılı dekorasyon trendlerinde nelerle karşılaşacağız?

Mimaride mevcut trendlere uymak tasarımı oluştururken yol alınacak
unsurlardan bir tanesi olabilir. Kullanıcıyı anlamak ve diğer tasarım
değerleri ile buluştuğunuzda iyi bir projede buluşmak çok daha mümkün
hale geliyor. 2021 yıl trendlerinde doğallık ve sadeleşme ön planda olacak.
Renklerde bir çok rengin birbiri içindeki akışını ve uyumunu göreceğiz.
Dekorasyon ürünlerinde de aynı durum söz konusu. Birçok ürün aynı tarzda
olmasa bile aynı mekânın içinde birbirini rahatsız etmeden uyum içinde
buluşacak. 

YEȘİL YAKA MESA NUROL
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ECEM AKYAZ, ELİF AYGÜN

Pas De Deux
Eşsiz Parçalar
Kumaș ve ketenlere ișledikleri birbirinden șık desenler ile sofralara renk katan
Pas De Deux markasının kurucuları Ecem Akyaz ve Elif Aygün,
markalarına dair merak edilenleri anlatıyor…

S

izi tanıyabilir miyiz?

Ecem Akyaz: 1990 doğumluyum. Evliyim ve iki yaşında
bir erkek çocuğum var. Asıl mesleğim avukatlık
ancak doğum yaptıktan sonra radikal bir karar alarak
mesleğimi icra etmemeye, vaktimi ailemle birlikte ve
bana daha çok keyif veren şeylerle geçirmeye karar
verdim.

Elif Aygün: 1995 doğumluyum. Ben de evliyim ve bir yaşında bir
erkek çocuğum var. Tekstil Mühendisliği mezunuyum. Haliyle
tekstille uzun süredir ilgiliyim. Fakat uzun süredir kendi işimin
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patronu olmak istiyordum. Daha sonra Ecem’le markamızı
kurmaya karar verdik.

Pas De Deux’un kuruluş hikayesini öğrenebilir
miyiz?

Elif Aygün: Hem Ecem’in hem de benim aklında hep bir şeylerle
uğraşmak ve üretmek vardı. Her bir araya gelişimizde bu konu
gündeme gelir ve fikir alışverişi yapardık. Yine bir gün birlikteyken
“Neden olmasın?” dedik ve araştırma sürecine giriştik. İlk amacımız
“farklı olmak” olunca araştırma, tasarım ve faaliyete geçme süresi
bir seneyi buldu. Ben daha tezcanlıyım, hemen olsun isterim Ecem

ise daha sakin ve emin adımlarla ilerleyen taraftır. Hazırlık süreci iyi ki bir
yılımızı almış. Çünkü tercih edilme sebeplerimizden en önemlisi kaliteli
malzemelerle birbirinden farklı, özgün modeller yaratmamız oldu.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Ecem Akyaz: Ürün çeşitlerimiz her geçen gün artıyor. Zaten birçok modeli,
markamızı sizlerle tanıştırmadan önce karar verip oluşturmuştuk. Ancak
bizim için üretmenin gerçekten belli bir zamanı yok. Ufacık bir boncuk
bile görsek bununla neler yapabiliriz, nerede ve nasıl kullanabiliriz diyerek
sürekli, ikimiz de hemen düşünmeye ve üretmeye başlıyoruz. Bu işin en
çok keyif aldığımız tarafı da bu. Kaliteye gelince, bu konu tartışmaya
kapalı desem yeridir. Elif; Başak burcu, bende de yıllardır savaştığım
mükemmelliyetçilik ruhu hakim. Tabii tüm bunlar birleşince her konuda çok
fazla ayrıntıcı oluyoruz. Bu durum bize zorluk çıkarmıyor mu? Evet çıkarıyor,
belki daha fazla yoruluyoruz ama birbirinden güzel geri dönüşlerle tüm
yorgunluğun yerini tatlı bir mutluluk dolduruyor.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Her şeyden ilham alıyoruz. İlham almadığımız tek bir şey yok diyebiliriz.
Markamızı yaratmaya karar verdiğimiz ilk dakikadan itibaren gördüğümüz
her şeye desen gözüyle bakmaya başlamıştık. Tek yapmamız gereken bunları
kağıda döküp faaliyete geçirmek oldu.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Tasarım tarzı dediğinizde ikimizin de aklına gelen ilk şey “özgün olmak”
geliyor. Bunun yanında tabii ki ulaşılabilirlik. Söz konusu ev tekstili
olunca “tasarımda en fazla nakış tekniği yapılabilir daha ne olabilir ki?”
düşüncesinden çok bu konuda günümüz sınırlarını aşıp tasarımlarımızda
aksesuarlar kullanarak görselliği yükseltiyoruz. Bunun en güzel
örneklerinden biri de çok sevilen Zilly model oldu ve birçoğu da sırasını
bekliyor.

İlerleyen dönemlerde markanızda hangi tasarım ve
modeller ile karşılaşacağız?

Şimdiden harika bir yaz koleksiyonu üzerinde çalışıyoruz. Bu yaz ev tekstili
haricinde faaliyete geçirmek istediğimiz başka sürprizlerimiz de olacak.
Ama ondan önce farklı kumaş ve işlemeleri bir araya getirip, üzerinde birçok
kez denemeler yaparak oluşturduğumuz çok az sayıda üretimi olacak bir
koleksiyon geliyor. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olalım. 
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MUSTAFA ÇAVUȘ

CVS Mimarlık
Yenilikçi,
Sabancı Dijital Kampüs
CVS Mimarlık’ın kurucusu Mustafa Çavuș dijital, yenilikçi ve fonksiyonel bir
șekilde yeniden inșa ettiği İstanbul’un ilk özel okulu Moran Koleji bugünün
Sabancı Dijital Kampüsü’nün detaylarından bahsediyor.
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Sabancı Dijital Kampüs,
yeni jenerasyonun kendini daha
rahat yansıtabileceği modern ve
yenilikçi çalıșma ortamı sağlıyor.

B

ilim ve sanat alanlarında yüksek, orta ve lisans
derecesinde eğitimler sunan İstanbul’un en eski ve
ilk özel okulu Moran Koleji’ni yani şimdiki Sabancı
Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nün eski Çamlıca
Gazoz Fabrikası’nın depo alanlarını yeniden
değerlendirerek renovasyonunu gerçekleştirdik ve
dijital bir kampüs inşa ettik. Eski Çamlıca Gazoz
Fabrikası’nın 60 yıllık eski hangar ve yapıları bugünün tasarım
kriterlerine uygun olarak yeniden bir kampüs olarak tasarlandı.
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Sabancı Üniversitesi Altunizade
Kampüsü, bugün tasarım ve dijital
alt yapısı ile eğitimine kaldığı
yerden devam ediyor.
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Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx,
ileri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital
dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kuruldu. Sanayi,
üniversite ve start- up iş birliği ile yaratıcı ve farklı fikirlerden
yola çıkarak garaj kültürüyle donattığımız Sabancı Dijital
Kampüsü’nde bol oksijenli ve özgün bir iş ortamı yarattık. 

www.cvsmimarlik.com

cvsarchitects
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ARZU-HANDAN HACIBEYOĞLU

Lunaline Home
Doğal, Geleneksel ve Elegan
Lunaline Home markasının kurucuları Arzu ve Handan Hacıbeyoğlu, yüzde yüz
naturel ketenden özel ișçilik ile üretilen sofra tektsil ürünleri ile masalara
elegan bir șıklık katıyor...

M

arkanızı kurmaya nasıl karar
verdiniz? Tercihiniz neden ev tekstil
ürünlerinden yana oldu?

Uzun yıllardır hobi olarak yaptığımız
çalışmalarımızın çevremiz tarafından
beğenilmesi, bizim ev tekstil ile ilgili
uğraşlarımıza yoğunşuk vermemize sebep
oldu. Doğallığı ve kaliteyi buluşturduğumuz ürünlerimizle fark
yaratmak istedik. Ürünlerimizin çok beğenilmesi ve talep görmesi
üzerine hobimiz, işimiz oldu. Böylece Lunaline Home kuruldu.

Ürünlerinizin arkasındaki yaratıcılığınızın sırrı nedir?
Aslında her şey tamamen doğaçlama gelişiyor. Çalışacağımız doğal
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keten kumaşımızı kullanım amacına gore hazırlıyoruz. Sonrasında
ürünlerimizi tahta baskı ve el yapımı aksesuarlarla tamamlıyoruz.

Tasarımlarınızı ve tarzınızı 3 kelime ile nasıl
tanımlarsınız?
Doğal, geleneksel ve gerektiğinde renkli…

Ürünlerinizin üzerindeki motifleri ve figürleri
seçerken nelerden ilham alıyorsunuz?

En büyük ilham kaynağımız doğa. Doğa, tüm figür ve renkleri ile
binlerce yıllık evrimin sonucu mükemmel formlarını bize sunan
müthiş bir ilham kaynağı. Bu kaynak bizi stilize edilmiş ağaç,
kuş ve balık gibi formlara yönlendiriyor. Kalıplarımızın çoğunu

yurt dışından getiriyoruz. Onun haricinde beğendiğimiz baskıya uygun
gördüğümüz desenleri, linol sanatçımız bize özel hazırlıyor. Biz de ürünlerin
kumaş, renk ve baskı kombinasyonlarını tasarlıyor ilk denemelerden
sonra uygulamaya geçiyoruz. Başka bir detayda renklerimizi tamamen ana
renklerden kendimiz tasarlıyoruz. Her ürüne baskı uygulamayıp farklı elişi
teknikleri ile ürünleri zenginleştiriyoruz.

Ürünlerinizin tamamının yapımında keten kullanılmaktadır.
Kumaş olarak keten tercih etmenizin sebebi nedir?

Ürünlerimizi yüzde yüz doğal keten kumaşlarla hazırlıyoruz. Bunun en
önemli sebebi ketenin pürüzsüz dokusunun baskı tekniklerine uygunluğu
ve çabuk kirlenmemesi. Ayrıca keten dayanıklı bir kumaş ve tok duruyor.
Anti alerjik olması da keten kumaşa olan talebi büyük ölçüde artırmaktadır.

Sizce ev tekstilinde 2021 yılının trendleri neler olacak?

Zor bir yıl olsa da 2020’de evlerde geçirdiğimiz süre 2021 yılında bizi doğallık
ve sadeliğe yönlendirecek. 2021 ev tesktilinde kolay kullanabilen, doğal,
rahat ve göz yormayan tasarımlar ön plana çıkacak. Mavi ve naturel tonlar
olmaz olmaz renkler olacak. Bunun yanı sıra toprak tonları da sonbahar – kış
aylarında yerini alacak. Ayrıca kırmızı ve mor gibi canlı renkler az da olsa
tercih edilecek.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?

Müşterilerimizn isteklerine uygun ürünler tabii ki tasarlıyoruz. Kumaşın
renginden baskısına kadar müşterimiz kendi seçimini yapıyor biz bu
kombinasyonları uygunluklarına göre yönlendiriyoruz.

İlerideki kariyer hedefleriniz arasında daha büyük zincir
markalara seri üretim yapmayı mı tercih edersiniz yoksa
butik parçalar yapmaya devam etmek mi istersiniz?

Biz butik üretimden çok mutluyuz, bundan vazgeçmemiz bizim için zor ama
seri üretim ile ilgili karşımıza çıkan teklifleri de değerlendiriyoruz.

2021 yılı için markanız için yapılacaklar listesi nedir?

İlk olarak ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz. Bununla birlikte
farklı kumaş ve boya türleri ile deneme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz.
Müşterilerimizden gelen aksesuar talepleri ile ilgili de değerlendirme ve
araştırma aşamasındayız. 

Ürünlerimizi yüzde yüz doğal keten
kumașlarla hazırlıyoruz. Bunun en
önemli sebebi ketenin pürüzsüz
dokusunun baskı tekniklerine
uygunluğu ve çabuk kirlenmemesi.
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MELEK DÜVENCİ

Melek Düvenci Architects
Akdeniz Ruhunun Yansımaları
Melek Düvenci Architects’in kurucusu
Mimar Melek Düvenci, Akdeniz mimarisinin sıcaklığını
hissettirerek iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği Atașehir
Metropol AVM’de bulunan The Galliard Brasserie’nin
detaylarını paylașıyor…
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T

he Galliard Brasserie Ataşehir Metropol AVM’de
bulunmaktadır. The Galliard Brasserie, İstanbul’da 3
şubesi, Dubai’de de 1 şubesi bulunan ve dünyanın çeşitli
noktalarında yeni yerler açılması planlanan Akdeniz Türk
füzyon mutfağına sahip bir restoran markasıdır.

Bahsettiğim gibi Akdeniz mutfağına sahip olan mekânın,
dekorasyon anlayışında da Akdeniz çizgilerini barındırması birinci
önceliğimiz olmuştur. Daha mekâna girmeden cephede kullanılan
büyük mat traverten cephe kaplaması ile bizi nereye götürmek
istediğini hissettiren mekân, zeminde kullandığımız ahşap görünümlü
ithal seramikler, tavanda kullandığımız doğal ahşap latalar, krem rengi
lake kütüphane ve abiyer ile tamamlanarak Akdeniz mimarisinin
sıcaklığını hissettirmektedir.
The Galliard Brasserie’ye girdiğimizde dış mekânda bulunan bar,
karşılama bankosundan sonra bizi ilk karşılayan... masif meşe ve metal
malzemenin ustalıkla birleşen detayları ile tasarlanan bar, mekânın
gerçekten kalbini oluşturuyor. Ada bar olarak tasarlanmasının en
önemli sebebi gerçekten yaşayan ve misafirler tarafından kullanılan
bir bar olabilmesidir. Çoğu mekânda boş duran ve misafirler tarafından
kullanılmayan bar burada aksine cıvıl cıvıl… Kahve, şarap ve
kokteylleri ile iddialı olan The Galliard Brasserie, kahve ve şaraplarını
sergilediği özel şarap kavı ve kahve barı ile bu konudaki iddiasının
altını çizmektedir. Açık mutfak konsepti ile lezzetli yemeklerinin
hazırlanışını da bir şov haline getiren mekân, özel yapım mutfak duvar
seramikleri, İtalyan morello forni Pizza fırını, dev kömür ızgarası

dekorasyon

ve elektrolüx marka cihazları ile lezzet konusundaki iddiasını şansa
bırakmamaktadır. Metropol AVM’deki restoran bir farklılık yaparak
pattiserie bölümünü dışarıya servise açmış olduğu için bu mekân özel
bir pattisrie cephesi tasarlanmıştır. Dondurma, pamuk şeker vb. ürün
satışına yönelik konsept ile bütünleşecek bir tasarım yapılmıştır. Panda
mermer tezgâh içine gömme İtalyan marka tasarım ödüllü dondurma
dolabı, yeşil özel yapım seramikleri, zeminde siyah beyaz el yapımı
İspanyol seramikleri ve sergileme dolabı ile dikkat çekmektedir.
Mekânın kimliğini oluşturmada renklerin etkisi tartışılmazdır.
Abiyer ve pastane sunum tezgâhında kullandığımız İtalyan panda
mermerler ve zeminlerde tercih ettiğimiz siyah beyaz el yapımı
İspanyol seramikler, mürdüm ve somon rengi oturma gruplarımız
ile birlikte The Galliard Brasserie’nin de kimliğini oluşturmakta ve
mekânın elegan ama rahat ortamı ile akılda kalmasını sağlamaktadır.
Sanat dostu bir mekân olan restoran, çeşitli tablolar ve sıra dışı
heykelleri ile sanata verdiği önemi de vurgulamaktadır. Değerli
ressam Haydar Ekinek ve Heykeltıraş Zeynep Koçan eserlerine yer
verdiğimiz sanatçılarımızdandır. Ayrıca Ege bölgesinden toplanan
anforalar, antika objeler de zeytin ağaçları ile birlikte dekorasyonda
yerini almaktadır. Ticari mekânlar oluştururken içinde bulunduğumuz
dönemin eğlence anlayışlarını karşılayacak tasarımlar yapıyoruz.
Yeni dünya düzeninde önemli bir yere sahip olan sosyal medya
yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlar oluşturuyoruz. The
Galliard restoran için tasarladığımız selfie monkey bölümü Instagram
dünyasına hızlı bir giriş yaparak trend topic olmayı başarmıştır. Müzik
sistemi olarak funktion one müzik sistemi kullanılmış ve Murat
Uncuoğlu ile çalışılmıştır. Ayrıca mekânın tamamlayıcı unsurlarından
olan aydınlatma tasarımında aydınlatma tasarımcısı Ali Berkman ile
çalıştık.
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The Galliard Brasserie’nin en önemli
özelliklerinden bir tanesi, mekânın açık alanda
oturma kapasitesinin kapalı alandan fazla olması.
Açık alanda iki yüz kişi ağırlayabilen mekânın
çatı örtüsü isteğe göre açılıp kapanabilen Rolling
roof sistemi ile çözüldü. Misafirlerin kışın
rolling roof altında otururken üşümemesi için
zemine gömülebilen üflemeli ısıtma sistemi
kuruldu. Ayrıca rolling roof sisteminin arasında
tasarladığımız cam tavan sayesinde kışın hem kar
yağışını izleyebilecek hem etrafı açık bir alanda
oturabilecek hem de yerden üflemeli ısıtma
sistemi sayesinde üşümeyeceksiniz. Ayrıca bu
tavanın altına güzel bir saç şömine koymayı da
ihmal etmedik. Yaz döneminde ise açılan rolling
roof tavan sayesinde açık havada oturmanın
keyfini çıkaracaksınız.
Pandemi başlamadan tasarladığımız mekân
açık havadaki oturma kapasitesinin fazla oluşu
sayesinde pandemi döneminde en çok tercih
edilen mekânlardan biri olmuştur. Pandemi
döneminin bize öğrettiği yeni dünya düzeni
kurallarına uygun olması büyük bir avantaja
dönüşmüştür. Dünyanın çeşitli noktalarında
yeni The Galliard noktaları tasarlamak için
görüşmelerimiz devam ediyor ve heyecanla
yeni tasarımları yapmaya şimdiden başladık
diyebiliriz… 
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Doğadan
Esinlenen
Yas Space Design

AHMED MUSTAFA
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Yenilikçi fikirleri ve nitelikli peyzaj bilgisi ile
hayata geçirdiği projeleriyle
Güney Doğu Asya’da adından sıkça söz
ettiren Yas Space Design’ın kurucusu
Mimar Ahmed Mustafa doğayla bütünleșen
ve sürdürülebilir tasarımlara imza atıyor...

Mimarinin sadece sağlam
bir yapı olmadığını düșünüyor
ve doğayla bütünleșmeye
çalıșarak sıkılmayacağınız
alanlar yaratıyorum.

Ö

ncelikle sizi tanımak isteriz. Bize biraz
kendinizden ve Yas Space Design’ın
danışanlarına sunduğu hizmetlerden
bahsedebilir misiniz?

Kapsamlı peyzaj tasarımı bilgim, yenilikçi
fikirlerim ve alan ilişkilerine dair sezgisel anlayışım
Güney Doğu Asya’da çok aranan bir tasarımcı
olmama yardımcı oldu. Bir peyzaj tasarımcısı olarak kütle ve
hareketle rahatça oynamama sebep olan içgüdüsel bir alan
ilişkileri anlayışına sahibim. Çok detaycı oluşum ve mimari
bitki seçimlerimin sonucu olarak, benim yaptığım bahçelerde,
peyzajlarda farklı kokuların, renklerin ve seslerin hakim
olduğu bir manzara ile karşılaşırsınız. Çevremize ve ekolojiye
karşı sorumlu olarak sürdürülebilir malzemeler seçiyor ve bir
zamanlar kaybolan habitatları yeniden kazandıran bir faunayı
tercih ediyorum.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeleri
öğrenebilir miyiz?

Dünyanın farklı yerlerinde ve özellikle bu işe kıymet verilen
Malezya, Çin, Singapur, Japonya ve Dubai gibi ülkelerde peyzaj
tasarım çalışmalarım var. Peyzaj deyince esasında çok çeşitli
işler yaptık... Kamusal, özel, çatı ve gösteri bahçelerinden
tutun ayı barınaklarına; konut geliştirmeden tatil köyü, otel
ve apartmanlara; eğlence merkezlerinden ağaçlandırma
projelerine kadar farklı birçok alanda çalışmalarımız mevcut...

Projelerinizdeki mimari çizginizi nasıl
yansıtıyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz?

Tasarımda çok fazla hata yaparsınız ama yavaş yavaş
yeteneğinizi geliştirirsiniz. Bazen bilinçaltınızı kullanarak
tasarlarsınız. Sonra bu beceriyi, çok da bilinçli olmasanız bile
tecrübeyle geliştirirsiniz. Mimarinin sadece sağlam bir yapıdan
ibaret olmadığını düşünüyor ve doğayla bütünleşmeye
çalışarak sıkılmayacağınız alanlar yaratıyorum. Çünkü
doğayla iç içe olunca asla sıkıcı hissetmiyoruz. 

www.yasspaces.com

yas_space_design
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AYTAÇ AKYÜZ

Her Tasarım Bir Hikâye
AA Design
AA Design’ın kurucusu İç Mimar Aytaç Akyüz
küresel ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleștirdiği
fonksiyonel yașam alanlarında trendlere uygun eșsiz projeler hayata geçiriyor…
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F

irmanızın kısa tarihçesi ile birlikte
çalışma sahalarından ve hizmetlerinden
bahsedebilir misiniz?

2000 yılında başlayan bir tasarım yolculuğu; AA
Design. Çıktığımız bu keyifli yolculukta mimarlık,
iç mimarlık, inşaat, ürün tasarımı ve danışmanlık
hizmetlerini iki ana merkezimiz olan İstanbul ve
Trabzon ofislerimizden vermekteyiz. Oldukça geniş olan proje
skalamızda konut, villa, otel, restoran, kafe, sosyal alan, müze,
kültürel yapılar, resmi ve özel kurumlar gibi yaşamın ihtiyaç
duyduğu her ortamda tasarımlarımızı fonksiyonel ve kaliteli
uygulamalara dönüştürmekteyiz. AA Design bugüne kadar
başta Türkiye olmak üzere Çin, Hollanda, Ürdün, Bahreyn ve
Dubai’de üç yüzün üzerinde projeye imza atmıştır. Kullanıcı ve
yatırımcı taleplerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlarken küresel
ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda çevreyi iyi analiz ederek
fonksiyonel, uygulanabilir ve yaşanılabilir alanlar yaratıyoruz.

Sektördeki konumunuz ve sizi farklı kılan özellikler
neler?
Yirmi yıllık bir tecrübeyle müşterilerimiz ve yatırımcılarımızın
bizi seçme sebepleri aslında bu sorunun en güzel açıklaması
olabilir. Biz her şeyden önce kişilerin daha önce görülmemiş
benzeri olmayan tasarımların sahipleriyle buluşmasını
amaçlıyoruz. Bunu amaçlarken tüm projelerimizde en küçük
detayların bile kişiye ve trendlere uygun özel tasarımlar
olmasına oldukça önem gösteriyoruz ve bu sayede çalıştığımız
müşterilerimizle yakın bağlar oluşturuyoruz. Biz aslında her
projemizin sonunda AA Design ailemizi büyütüyoruz..

dekorasyon

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz? En çok keyif alarak tasarladığınız
projeyi sorsak...

Meslek hayatımda her tip projeyi çalışma şansım oldu. Bu anlamda
kendimi şanslı bir tasarımcı olarak görebilirim. Her tasarımım kendine
özel konusu ve hikâyesi olan tasarımlardı. Birini diğerinden ayıramam.
Her tasarımın ana teması kişiye özel yaratılmak ve yaşatılmak istenen
alanlar olduğundan dolayı hepsinin özel hikâyeleri var. Tabii ki
dönemsel olarak daha farklı heyecanlar duyduğumuz projeler oldu.
Artvin Çoruh Üniversitesi’ne tasarladığımız kütüphaneyi bunun için
örneklendirebiliriz. Çünkü kendi özelinde hem kimliği hem de şehre
kazandıracağı farklı bir sosyal ortam olması açısından böyle bir projeyi
tasarlayıp içerisinde yer almak çok farklı bir deneyimdi. Bunun yanında
çok çeşitli villa projelerimiz oldu. Hepsinin akıllarda kalan keyifli
hikâyeleri var. Örneğin şu an Ürdün’de yer alan büyük hacimli bir villa
projemiz var. Hem teknolojik hem de tasarımsal anlamda hayallerimizi
ortaya koyabileceğimiz yapı esneklikleri vardı. Müşterimiz de bizim
hayal gücümüzün önünü açmaya sonuna kadar fırsat verdi. Yine
Trabzon’da yer alan daha dar hacimli iki villa projemiz de var. Sınırlı bir
alanda neler ortaya koyabileceğimizi görebildiğimiz oldukça kaliteli
bir proje oldu. Bunların dışında yaptığımız projeler arasında benim
için özel olan adliye sarayı projesi var. O dönemki adliye sarayında
kurumsal kimliğin dışına çıkma şansı tanınan bir proje oldu. Adliye
denilince insanların kafasında beliren soğuk ve tedirgin ortam olur
ama biz bu projede adaletin sağlandığı ortama insanlara güven veren,
daha farklı bir yaklaşımla çalıştık.

Mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız? Projelerinizin
genelinde hangi tema ve tasarım hakim?

Her projenin bir senaryosu ve hikâyesi vardır. İşin başında yazılan bu
senaryodaki rol dağılımına göre her proje için projenin ihtiyacı olan
yüzeylerin tasarımı gerçekleştirilir. Bu doğrultuda uygun renk, doku
ve dokuyu yansıtacak malzeme seçimleri yapılır. Dolayısıyla malzeme
seçimleri de projelere göre farklılık gösterir.
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Size tasarımlarınızda neler ilham verir?

Aslında tasarımlarımda bana ilham veren şey tasarlayacağımız
yapının veya mekânın ilk olarak nerede olduğudur. İkincisi bunu kim
ve hangi konu için tasarladığımızdır. Çünkü tasarım yapacağımız
yaşam alanı doğanın üretemediği şeylerdir. Doğadaki her şey o kadar
düzenli bir formun içinde ki bizim yaptığımız da tasarladığımız
şeyin aynı düzen içerisinde o kişinin ihtiyaçlarına ve yaşam alanının
sağlamak istediği konfora uyarlamak. Tam olarak çıkış noktası bu. Ben
kendimi hiçbir şeyle sınırlamadım. O an içimden geldiği gibi yaptım.
Tabii ki müşterinin beklentisi ve karakter yapısıyla ortaya çıkıyor
tasarımlar. Çünkü biz insanların hayalini kurmuş olduğu bir konforu
ve yaşam alanını tasarlıyoruz. Onlar sadece taleplerini iletebiliyorlar
dolayısıyla onu hayata dönüştürmek ve oradan bir yaşam sunmak
bizim işimiz. İlk görüşmede kişinin tavrı ve duruşunda bir renk
beliriyor. O renk bizim tasarım ışığımız oluyor.

2021 yılında mimari ve dekorasyonda neler göreceğiz?

Maalesef dünya şu an pandemi nedeniyle global olarak çok ciddi
bir problemle boğuşuyor. İnsanlar hiçbir zaman evlerin içinde bu
kadar zaman geçirmedi. Dış dünyayı bile evlerin içinde yaşamaya
başladıklarında konfor alanlarının ne olduğunu anladılar, neye
ihtiyaç duyduklarını öğrendiler. Bu süreçte insanlar yalnız kalmak
için kendilerine alan yaratılması gerektiğini öğrendiler. Bundan
sonraki trend kişilerin kendi özel alanları ve bu alanlarda kendi özel
ihtiyaçlarını, konforlarını ve estetik kaygılarını bir araya getirebilmek
olacak. Genel olarak konseptlere bakıldığında yapılarda daha çok
nefes alınabililir, sürdürülebilir alanların olacağını düşünüyorum.
Doğayla iç içe olma arzusu doğuyor. Doğal, sade, şık ve kaliteli
tasarımlar sürdürülebilir materyallerle buluşarak bu senenin iç
mekân tasarımlarına damgasını vuracak. 
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DAMLA USAKESSOY

UkyCo Consept
Göz Alıcı Sofralar
Göz alıcı sofra sunumu ve dekorasyon ürünlerinin tasarımını yapan UkyCo
Consept’in kurucusu Damla Usakessoy, koleksiyonlarında bulunan özgün
detaylar ve önümüzdeki dönem tasarlayacakları yaratıcı parçalar
hakkında ipuçları veriyor.

U

kyCo Consept’in ürün çeşitliliğinden
bahsedebilir misiniz?

UkyCo markamızın ürün çeşitliliği ilk bakışta sofra
sunum ürünleri ve dekorasyon ürünleri gibi görünse
de geniş bir perspektiften bakacak olursak özel seri
el yapımı malzemelerden sofra ve kahve sunum
grubu ürünlere, el boyaması porselen, seramik ve emaye sunum
ürünlerinden seçkin markaların ev ve bahçe dekorasyon ürünlerine
varan bir koleksiyonumuz var.
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Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizin için ne
belirleyici oluyor?

Koleksiyonlarımızı tasarlarken ilk belirleyici unsurumuz,
sadeliğin içindeki şıklık. Örnek vermek gerekirse bir
pırlanta ilk bakışta sade gelebilir ama bir büyüsü, şıklığı
vardır ve modası hiçbir zaman geçmez. Biz de ürünlerimizi
tasarlarken şıklığını ve çekiciliğini korumasına her zaman
dikkat ediyoruz.

Ürünlerimizi tasarlarken bir mimar gibi
düșünüyoruz ve hayatın kendisinden
ilham alıyoruz.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Ürünlerimizi tasarlarken bir mimar gibi düşünüyor ve hayatın
kendisinden ilham alıyoruz. Minimal tasarımlar yakalamaya
çalışıyoruz. İnsanlar ürünlerimizi kullanırken hem zevk almalı
hem de günlük ve özel yaşamlarının zevkini çıkartmalı diye
düşünüyoruz. Normalde bir kahve sunumu basit bir iş gibi
görünebilir ama aslında insanların günün yorgunluğundan
uzaklaşmak ve rahatlamak için sunumlarında görsel bir şölen
yaratma ihtiyacı hissettiğini düşünüyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Tasarımlarımızda önceliğimiz kaliteli ve uyumlu renklerde
birbirini tamamlayıcı parçalardan oluşan sofralar hazırlamak.
Tasarımlarımızın hem günlük hem de davet sofralarına uygun
olması tarzımızın her ortama uygunluk olduğunun da bir göstergesi.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen
ve modeller ile karşılaşacağız?

Bu konudan bahsetmek bizim için çok heyecan verici çünkü yeni
yılda genç, dinamik, işin eğitimini almış deneyimli arkadaşlarımız
ile birlikte güzel bir boyama ekibi kurduk. Kendi bünyemizde hem
emaye hem de seramik ve porselen üzerine el boyaması ürünler
üretiyoruz. Tasarım olarak yeni yılda pirinç serimizde antika değeri
taşıyacak özgün bordürler ve klasik çizgilerden oluşan, üzerinden
yıllar geçse de kurduğunuz sofralarda her zaman en sık duracak
parçalar üzerinde çalışıyoruz. El boyaması ürünlerde ise ilerleyen
günlerde güzel süprizlerimiz olacak. 
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Cahit Göbekli

cahitgobekli@goarchen.com

Işık Sahili Mimarı
İlk yazımda severek mesleğimi icra ettiğim İstanbul’un ve İzmir’in arka bahçesi
olan Kuzey Ege’den ve kendimden bahsetmek istiyorum...

B

endeniz, Kuzey Ege’de mimarlık mesleğini icra
etmekteyim. Göbekli Mimarlık ailesi olarak mottomuz
mekânsal bütünlük ve ferahlık. Beş yıldır bölgeye
olabildiğince değer katıyor ve katmaya da devam
ediyoruz. Hedefimiz, doğayla uyum içinde beton
yığınları oluşturmadan yatay mimariyle ekolojik
yaşam alanları oluşturmak. Kuzey Ege’nin incisi zeytin
ağaçlarıyla donanmış, yeşili bol bir tarzla yarattığımız bine yakın
projemiz ile bu hedefte emin adımlarla yürüyoruz.
Şimdi çayımızı, kahvemizi alıp şöyle bir arkamıza yaslanalım…
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Hayal edin! Arabaya atladığınızı düşünün, yolculuk Kuzey Ege’ye...
Yol boyunca bir tarafımızda sıra sıra dizilmiş Ege’nin incisi zeytin
ağaçları, diğer tarafımızda sonsuz mavilik, bir yandan da bölgeye
yaklaştıkça hissedilen Ege’nin olmazsa olmazı poyraz rüzgârı ve içi
ferahlatan hissi...
Ahh o zeytin ağaçları... Ölümsüzlüğün gölgesi! Adeta hayranlık
yaratıyor gösterişli gövdesi, tarih kokan yaprakları sizi alıp
götürüyor. Kim bilir o uzun ömürlerinde nelere şahit olmuşlardı?
Tam dalıp gitmişken o sırada kulağınıza fısıldayan bir rüzgâr
usulca konuşmaya başlar bizle ve alır götürür denizin o derin

mavisine. Denize bakarken o sonsuzlukta adeta kayboluyoruz. Rüzgar mesaj
verirmişçesine o tatlı iyot ve yosun kokusunu en güzel haliyle bize doğru
estiriyor. O koku yok mu? İnsana huzurun kapısını açan. Tam o sıra kapatın
gözlerinizi adeta yeniden doğmuşçasına ayakkabılarınızı çıkartıp yalın ayak
toprağa basın… Ne güzel değil mi?.
Burhaniye Ören, Akçay, Altınoluk, Ayvalık hatta Assos sayması bile keyifli.
Bölge birçok tatil beldesine nazaran az katlı çok bahçeli. En güzel bahçe
yarışmalarının, samimi komşulukların tatlı bir rekabet yarattığı dedelerin
asma yaprakları, menekşeleri ve sümbülleri ile konuşup onlarla ilgilenirken
arkadan gelen torunların cıvıltı sesleri arasında yaşanılan huzur. Gecesinde,
mavi beyaz tahta sandalyede asılan rengarenk seyyar lambaların altında
gündüz yakaladığı levreğin pişmesini beklerken yiyeceğiniz envai çeşit
kaz ve Madra Dağları’na özgü tamamı zeytinyağlı akkız, karahindiba, acı
filiz, turp otu, börülce salatası, kabakçiçeği dolması ve süzme yoğurtlu
semizotundan birer kaşık aldınız mı karnınız doydu bile.
İşte ben de tasarımlarımda bu duyguların tamamını hissettirebilecek yapılara
önem veriyorum. Her detayında, köşesinde Kuzey Ege’nin tüm zevk, his ve
aşklarını maksimum düzeyde almasını sağlıyorum. Sizi bu yaz, Kuzey Ege’ye
geldiğinizde hayali bile güzel olan bu hissiyatı bizzat yaşamaya davet ediyorum.

Sonraki yazılarımda sizlere öncelikle yatay evlerin özelliklerinden,
dekorasyonlarından ve mimarileri tasarım inceliklerinden bilgiler
aktaracağım. 
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İhtişamlı Mimarisi ile
İş ve Şehir Oteli
Gökcan Bulut
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Klas ve șık stilleri birleștirerek modern bir atmosfer yaratan
Artcode Mimarlık firmasının kurucusu Gökcan Bulut,
mimarideki yeni trendler ile iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği
iș ve șehir otelinin detayları hakkında bilgi veriyor…

Doğal taș, sıcak tonlar, parlak yansıtıcı
yüzeyler ve heykelsi aydınlatma
elemanlarıyla yaratılan yeni dünyanın
sürdürülebilir otel atmosferi…

Y

urt dışında yer alan bu projemize başlarken ödüllü
mimarisinin değiştirilemez elemanlarını güncel iç
mimariyle harmanlayıp iş insanlarının bulaşabileceği iş ve
şehir otel konseptine dönüştürdük.

Bulunduğu şehirde çok önemli konuma sahip bu 5 yıldızlı
otel yapısını renove ederken yapıya daha yaşanılabilir bir
atmosfer katmayı hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda iç mekân
malzemelerinde doğal taş ve sıcak tonlarda kullandığımız ahşaba ek
olarak parlak yansıtıcı yüzey kullanımları ve bunlara takılan büyük
hacimli, heykelsi aydınlatma elemanlarıyla modern, şık bir çizgi
üzerinde ilerledik.
Bu yıl açılışı gerçekleşecek olan bu otelde mekânın maskülinitesini
iç mimari yeni yorumlarla iş dünyasının yeni buluşma noktasını
daha ışıltılı bir biçimde yansıtmak istedik. 
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NAZLI TANRIVERDİ

Kebel Interiors
Yalın ve Sıcak Mekânlar
Modern ve klasiği aynı formda bulușturarak mekânlara etkili dokunușlar yapan
Kebel Interiors’ın kurucusu İç Mimar Nazlı Tanrıverdi, özgün tasarımları ile
dekorasyon ve ev tekstiline yeni bir soluk getiriyor...

K

ebel Interiors markanızın kuruluş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

İç mimarlığa olan merakım çocukluk yıllarımda
başladı. University of the Arts London’dan mezun
olduktan sonra kısa bir süre Martin Brudnizki
Design Studio’da staj yapma fırsatım oldu. İstanbul’a
döndükten sonra yaklaşık üç yıl Metex’te çalıştım.
Daha sonra aile işimiz olan ev tekstilinde deneyim kazandım.
Dekorasyon ve ev tekstiline yeni bir soluk getirmek için kendi
markamı kurdum.
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Markanızın ürün yelpazesi hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Ev tekstili ve ev dekorasyonuna yönelik bir ürün grubum var. Ev
tekstili ürünlerinde masa örtüleri, amerikan servisleri, peçeteler,
runner ve keten el havluları bulunuyor. El yapımı organik soya
mumları, dekoratif yastıklar ve özel tasarım cam ürünlerimiz
var. Günümüzün en büyük sorunlarından biri hızlı tüketim. Bu
nedenle ürünlerimi sürdürülebilirliğe uygun olarak tasarlıyorum.
Ev tekstili ürünlerimizde doğal, ham ipliklerden veya geri
dönüşebilir kumaşlardan yararlanıyorum. Kebel cam ürünleri

İstanbullu cam sanatçılarının nefesinden özgün, zarif, çarpıcı formlara
dönüşüyor. Her biri köklü bir gelenekten yarına uzanmayı başaran tasarım
ve yaratıcılık anlayışını simgeliyor. Şu sıralar seramik ürünler üzerinde
çalışıyorum. Gelecek aylarda seramik tasarımlarda ürün yelpazemize
eklenecek.

Tasarımlarınızdaki tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Modern ve minimalist bir tarzım var. Farklı malzemeleri deneyimleyerek,
değişik sanatçılarla ve üreticilerle birlikte çalışmayı seviyorum. Bu nedenle
tek bir tarza yönelmeyi çok uygun görmüyorum. Danışanlarımın isteklerini
kendi vizyonumla ortak paydada buluşturmaya çalışıyorum. İç mimari sadece
görsel olmaktan öte işlevselliği de hedef almalı. Günün sonunda ortaya çıkan
iş, içinde yaşayanların hayat felsefesine uymalı ve yaşamı kolaylaştırmalı.
Yıllarca kullanılabilecek, sıcak, zamansız ve yalın mekânlar tasarlıyorum.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham alıyorsunuz?
Londra ve İstanbul’un sokakları, insanları, ses ve renkleri beni çok etkilemiştir.
Seyahatlerimde farklı kültürlerle karşılaşmak beni heyecanlandırır. Bienalleri,
galerileri, sergileri gezmek kısacası sanatın içinde olduğu her şeyden ilham
alıyorum. Günümüzde bu saydıklarımı gerçekleştirmek maalesef pandemi
sebebiyle pek mümkün değil. Dijital platformlardan takip ettiğim sanatçılar,
tasarımcılar ve katıldığım online dersler ile kendimi sürekli geliştirip
beslemeye çalışıyorum.

Tasarımını hayal ettiğiniz özel bir mekân var mı?

Aslında çocuklar için özel bir yer tasarlamak her zaman hayalimdi. Nuppu ile
bu hayalimi gerçekleştirebilmiş oldum. Bundan sonra da herkesin kendinden
bir parça bulacağı, yaşayan mekânlar tasarlamak en büyük amacım. Tüm
konseptini Kebel’in belirleyeceği konforlu otel, kafe ve restoranlar tasarlamayı
isterim.

Gelecek dönem tasarımlarınızda hangi renk, model ve
desenler ile karşılaşacağız?

Trendleri takip etmek benim mesleğimin bir parçası. Ancak trendlerin gelip
geçici olduğuna inandığım için trendlere bağlı kalmayıp tasarımlarımda
daha zamansız, her daim kullanabileceğimiz parçalar üretmeyi hedefliyorum.
Modern ve klasiği aynı formda buluşturan özgün tasarımlarla mekânlara
ufak ama etkili dokunuşlar yapmak isterim. Tasarımın zamandan bağımsız
doğasına uygun olarak Kebel, trendlerin getirdikleriyle yetinmeyenlere
orijinal bir alternatif oluşturacak. 
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NURAY SAVAȘ ARAT

Nuray Savas Design Studio
Zamansız Şıklık
Projelerinde mermer ve ayna objelerini pastel tonlar ile kombinleyerek
sadeliği ve șıklığı ön plana çıkaran Nuray Savas Design Studio’nun kurucusu
Nuray Savaș Arat, müșterilerinin özel ihtiyaçlarına göre kișiselleștirdiği
projeleri hakkında merak edilenleri anlatıyor..
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S

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra hem
mimari hem de iç mimari ofislerde çalışarak kendimi
geliştirdikten sonra Nuray Savas Design Studio
adı altında firmamı kurdum. Bu işin mutfağında
pişmeden direkt iş hayatına atılmak istemedim. 2017
yılında kendi firmamı kurarak konut ve ofis projeleri
uygulamaya başladım. Yaptığım projelerin hepsi tasarımdan
uygulama aşamasına kadar anahtar teslim projeler oldu. Bu
şekilde hareket etmenin nedeni karşılıklı güven sağlamadan
kaynaklı. Mimari de en önemli şey güvendir. Eğer karşınızdaki
kişiye o güveni verebildiyseniz zaten projenin bütün sürecini
sizin yürütmenizi istiyor.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Sadelik ve şıklık benim projelerimdeki ilk ön gördüğüm
kavramlardır. Sade ve doğru planlama ile projeme başlarım ve
dekorasyon ile o şık görüntüyü elde ederim. Eğer projede avangart
bir tasarım isteniyorsa mekânda bütün olarak o havanın esmesini
isterim. Bu durum yaptığım modern mekânlar için de geçerli.
Projede bütünlük benim için çok önemli. Burada da benim
mimari çizgim ortaya konmuş oluyor.
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Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere
dikkat ediyorsunuz?

Tasarım sürecinde farklı malzemeler ile hem zıtlık yaratıyor
hem de o zıtlığın verdiği uyum ile bütünlüğü sağlamış
oluyorum. Benim için doğal olan hiçbir malzeme zamana
yenik düşmüyor. Doğal ahşap, mermer, pirinç, cam ve ayna
projelerimde çoğunlukla kullandığım malzemelerdir.

Mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar
önemli?

Her sene seçilen pantone yılın renginin mimari sektörde
de etkisi oluyor. O sene varolan tasarım nesnelerinde o
tonlamalara doğru hareket ediliyor. Belki de bu yüzden
yapılan mekânlar belirli bir zaman içerisinde zamana
yenik düşmüş oluyor. Ben tasarımlarımda genellikle pastel
tonları seçiyorum. Pastel tonlar ile ölümsüz mekânlar
yaratabiliyorum. Mimaride mevcut trendlere uymak
da önemli. Önceden daha çok kullanılan rustik ahşap
mobilyalar yerini daha doğal ve düz ahşap kaplamalı
mobilyalara bıraktı. Şu an trend olan bir diğer malzeme
ise mermer. Eskiden tasarım malzemesi olarak değil
de işlevselliği ile düşünülerek kullanılan mermer
doğramalarda, şöminelerde ve zeminde kullanılıyordu.
Şimdi ise mermeri sehpada, TV ünitesinde ya da duvarda
kullanabiliyoruz.

114 magdergi.com.tr

Sadelik ve șıklık benim projelerimdeki
ilk ön gördüğüm kavramlardır.
Sade ve doğru planlama ile projeme
bașlarım ve dekorasyon ile
o șık görüntüyü elde ederim.

2021 yılı için mimaride beklediğiniz trend
tasarımlar nelerdir?

Bu sene pandemi nedeniyle pantone rengi ilk defa çift
renk seçildi. Pandeminin bize kattığı dayanıklık, sertlik ve
kararlığı ifade eden gri ile umudu, mutluluğu ve karanlığın
içindeki aydınlığı çağrıştıran sarı seçildi. Bu nedenle 2021 yılı
mimaride, gri ve pastel tonlar ile kontrast rengin uyumunu
sıkça göreceğiz.

En son gerçekleştirdiğiniz projenizden
bahsedebilir misiniz?

Bu projemizde her aşamasını bizim yürüttüğümüz bir
projeydi. Kullanıcı avangart ve modern konseptin bir
arada olduğu bir tasarım istedi ve dekorasyonda da gümüş
nesneleri çok sevdiğini belirtti. Modern kütlelerdeki
mobilyalara gümüş kaplama rengi verilerek avangart bir
hava sağlandı ve çok sevdiği gümüş dekorasyonları için özel
bir niş alanı yapıldı. Ben salon tasarımlarında en vurgun
tasarım yeri olarak yemek masasının çevresini öngörürüm.
Yemek masasının arkasında duran bu niş salonun en
vurgulayıcı noktası oldu. 

dekorasyon

DAMLA BERBEROĞLU

Monlab Design
Sıcak, Samimi ve Zamansız
Monlab Design’ın kurucusu Damla Berberoğlu, alıcı istek ve ihtiyaçlarını ön
planda tutarak hayata geçirdiği fonksiyonel projelerinde kalıcı, zamansız ve
samimi olmaya özen gösteriyor...
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M

onlab Design’ın sunduğu hizmetlerden ve bugüne
kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden bahseder
misiniz?

Planladığım kariyer hedefleri doğrultusunda yedi sene boyunca
çalıştığım birçok kurumsal inşaat ve ofis tecrübelerinin
ardından 2015 yılında Monlab Design adında kendi mimari ve
tasarım ofisimi kurdum. Monlab Design birçok projenin mimari, iç mimari ve
uygulamalarının yapıldığı bir tasarım ofisidir. Projenin tamamına ya da bir
bölümüne konsept danışmalığı, uygulama projesi, proje geliştirme ve yönetme
gibi hizmetler sunmaktayız. Ayrıca her projenin tarzına, dokusuna, mimari
yapısına özel tasarlanan mobilyaların imalatını gerçekleştiriyoruz. İnsanı
mutlu eden şeyleri yapabilmesi bence en büyük lüks. İş hayatımda da buna
önem veriyorum. Pozitif olmanın en başta kendime iyi geldiğini düşünüyorum.
Bu yüzden her durumda bunu koruyabilmek ve etrafımdaki insanları da
bu pozitifliğin içine çekebilmek önceliklerim arasında. İşim içerisinde de bu
enerjiyi hissedemediğim projelere kesinlikle girmiyorum. Kuruluşumuzdan
bugüne kadar elliye yakın projeye imza attık. Çok dinamik ve sirkülasyonu
yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Çok kalabalık olmayan altı kişilik bir
mimari ve tasarım ofis ekibimiz ve tüm projeleri beraber ilerlettiğimiz bir
taşeron ekibimiz var. Yılların verdiği tecrübe ile ekip başarısına inanıyorum.
Çoğunlukla lüks konut projesi olmakla beraber kafe, restoran, ofis, anaokulu,
yazlık ev, spor salonu, konsept store gibi çeşitli farklı konseptte çalışmalarımız
oldu ve olmaya devam etmekte. Şu an devam ettiğimiz iki villa, iki konut ve bir
konsept store projemiz var. Projelerimizi genellikle binayı çıplak hale getirip
tüm altyapısı ile renove edecek şekilde ilerletiyoruz ve anahtar teslim bir
hizmet sağlıyoruz.
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Projelerinizde tasarım stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Amacımız estetik ama fonksiyonel, kaliteli, zamansız ve uzun yıllar
devamlılığını sürdürebilen, insanın içerisinde iyi hissedebildiği sıcak ve
samimi yaşam alanları tasarlamak.

Projelerinizde en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Önceliğim müşterilerimin istekleri doğrultusunda eğitimleri, hobileri,
zevkleri ve yaşam biçimlerine uygun bir altyapının oluşturulması.
Amacım projelerde insanların yaşadığı alanlara dokunmak, onların
ihtiyaçlarına yanıt veren fonksiyonel tasarımlar yaratırken ufak detaylar
ile kalıcı ve zamansız olabilmek.

Firmanızın gelecek planları nelerdir?

Hedefleri olan ve bunlara ulaştıkça mutluluk ve şükür duyan birisiyim.
İlerisi ile alakalı hedeflerimden en önemlisi şu an olduğum pozisyonu
koruyabilmek ve bunu sürdürebilmek. Eşimin Houston’da ayrıca bir
inşaat firması var. Onlar orada arazi alıyorlar ve sonrasında çok güzel
projeler hayata geçiriyorlar. Bende geçen sene bu sürece ufak dokunuşlar
yaparak ilk defa dahil oldum ve çok güzel bir sonuç ortaya çıkardık. Şu
an ki gündem olan pandemi buradaki ilerlememizi biraz yavaşlatsa da
ilerideki planlarımızdan biri de burada mevcut atölyelerimizle oradaki
projelerin tüm mobilya dekorasyonu ve imalatını gerçekleştirmek.
İleriye dönük beni çok heyecanlandıran projelerden biri açıkçası.

Projelerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Yurt dışı gezilerimiz ilham aldığım kaynakların başında geliyor. Ben ve
eşim gezmeyi çok seviyoruz fırsat buldukça ufak kaçamaklar yapmak,
görmediğimiz yerleri görmek en büyük tutkumuz. Bu işime de çok
olumlu yansıyor ve baktığım açıyı daha geniş görmemi sağlıyor. 
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Gösterişli
Parçalar
Dekorasyonunuzun ana
parçalarını gösterișli renkler ve
özel parçalarla birlikte
yeni bir boyuta tașıyabilirsiniz.

WORK OF ARCH

TEPE HOME
Koltuk

ZARA HOME
Vazo

ZARA HOME
Ayna
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MUDO CONCEPT
Koltuk

ENNE
Sehpa

ARTHILL DESIGN
Saksı

FUGA MOBİLYA
Orta Sehpa

MUDO CONCEPT
Tavan Aydınlatması

BEYMEN-MISSONI
Dekoratif Yastık

TEPE HOME
Mumluk

BEYMEN-CASALTO
Sehpa

EW INTERIOR
Şifonyer

BEYMEN-JONATHAN ADLER
TEPE HOME
Tablo

TEPE HOME
Berjer
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ÖZGÜR KAYABAY

Kayabay Architecture
Her Tasarım Bir Sanat Eseri
Kayabay Architecture’nin kurucusu Özgür Kayabay müșteri ihtiyaç ve taleplerini
ön planda tutarak hayata geçirdiği projelerinde tarih, sanat ve kültürden ilham
alarak farklı doku ve formların hakim olduğu özgün tasarımlara imza atıyor..
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K

ayabay Architecture’nin sunduğu
hizmetlerden ve bugüne kadar
gerçekleştirdiği projelerden
bahsedebilir misiniz?

Bizim öncelikli odaklandığımız konu, iş
edindiğimiz çalışma alanımız tasarım
esasında, diğer sektörel tanımlar; ev, ofis,
restoran vb. bizim için her zaman alt başlık niteliğindedir.
Hem mimari hem de iç mimari olarak hizmet vermekteyiz.
Proje tecrübelerimiz ağırlıklı olarak ofis, konut, mağaza,
yeme - içme alanları ve endüstriyel tesis binalarından
oluşuyor. Başlıca sevdiğimiz ve yer almaktan keyif
aldığımız projelerimiz arasında ise İstanbul Havalimanı
İdari Ofis Binası, Akasya AVM Xiaomi Mağazası, Altınbaş
Holding Esentepe Ofis Binası, KordSA Teknopark ve İzmit
Binaları Ofisleri’ni sayabiliriz.

Projelerinizde tasarım anlayışınızı ve mimari
çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Tasarım anlayışının temelini oluşturan beş temel
prensipten bahsetmek mümkün; projenin yeri ve bu yerin
bize söyledikleri, ihtiyaçlar ve fonksiyonlar, ekonomi ve
bütçe, katılımcılık ve işveren ile beraber süreci geliştirmek,
bulunduğumuz yeri daha güzel hale getirmek.
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Mimari çizgimizi “önceden belirlenmiş bir çizgi sahibi olmamak”
olarak açıklamak mümkün gibi geliyor. Belli bir çizgiyi tercih
etmek yerine her konuyu kendi içinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda
oraya özgü problemler ile birlikte ele alıyoruz. Ama tabii geri dönüp
bakılınca bir dil birliği ister istemez oluşuyor ki bunları da renk ve
farklı dokuların kullanımı, geleneksel mirastan taşınan belli belirsiz
izler – formlar, sadelik yanında rafine bir izlenim verecek detaylar
olarak sayabiliriz.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Her yapılan tasarımın bir sanat faaliyeti olduğuna inanıyorum. İlhan
aldığımız meseleler çoğunlukla tarihsel veriler, işlevsel ihtiyaçların
getirdikleri, Dünya’da ve ülkemizdeki güncel sanat üretimi ve
kültür ortamı ile tasarıma konu olan işin bizim geleneğimizde nasıl
yapıldığı bilgileri olabilir. Mekâna ışık nasıl geliyor? Mekân nereyi
görüyor? Nereye bakıyor? İnsanın o mekânda Güneş ve doğa ile
ilişkisi nasıl olmalı? vb. sorularını sürekli kendimize sorarak tasarım
yapıyoruz.

Danışanlarınızın ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari
bakış açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Öncelikle iş yaptığımız herkese bu süreç boyunca ve hatta proje
tamamlanıp kullanılma sürecinde dahi organik ve yakın bir
ilişki kuracağımızı izah ederek başlıyoruz. Bu bütünlük ve aynı
pencereden bakış olmadığı müddetçe güzel bir sonuç elde etmek de
çoğu zaman mümkün olmuyor. Düşündüklerimizi, danışanlarımıza
aktarmak için tüm süreci katılımcı ve şeffaf bir süreç ile yürütmeyi
tercih ediyoruz. Adım adım ve karşılıklı fikir alışverişi olmazsa
olmazımız. Ben böyle tasarladım siz de bu şekilde kullanın ve
yaşayın demeyi tercih etmiyoruz. İki taraflı bir sahiplenme olmasına
ve aynı heyecanı paylaşarak, danışanımızın da bizzat katkısı
olmasına özel bir emek ve önem veriyoruz.
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Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı
nedir?
Tasarım ve sanat güncelini, geçmişi ile birlikte takip
ederek ileri dönük bir vizyon oluşturmak, aynı zamanda
kullanıcıların bizzat katılımcı olmalarını sağlayıp sizin
vizyonunuz ile kendi vizyonlarını birleştirmek diyebilirim.
Projelerimizde muhakkak kullanıcının zaman içinde
kullanımları değişecek ama genel niteliği ve kimliğini
kaybetmeyecek şekilde bir tasarım senaryosu kurguluyoruz.

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?

Estetiğin de bir fonksiyon olduğunu kabul ederek yola
çıkıyoruz. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nde formun işlevden oluştuğu prensibi ile eğitim
almış olmamızın da bunda payı büyüktür. İşlev aslında
tasarıma konu olan problemi çözme yöntemi olduğundan
formda bunun izlerini yansıtmayı seviyorum. Ama sadece
fonksiyondan ibaret bir tasarım anlayışımız da yok, görünenin
arkasındaki anlam dünyası, gelenek izleri, düşünce ve duygu
dünyası gibi somut olarak görülmeyen ancak mekânların içine
girince o açıklayamadığımız iyi hissetme durumunu yaratan
da bu etkenler oluyor. 
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GÖZDE ÖLÇER

Mono Stüdyo
Doğanın Binbir Rengi
Doğanın renk, desen ve dokularını zarif tasarımlarıyla
ev tekstil aksesuarlarına tașıyan Mono Stüdyo’nun kurucusu Gözde Ölçer ile
markasının doğuș hikâyesi, ilham kaynakları ve gelecek dönem planları
hakkında keyifli bir söyleși gerçekleștirdik.

B

ize kendinizden ve kurucusu olduğunuz
Mono Stüdyo’nun hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?

Kariyerim ağırlıklı olarak bankacılık ve finans
sektöründe şekillendi. Bu sektörler başta olmak
üzere büyük banka ve bir holdingde uzun yıllar üst
düzey yöneticilik yaptım. 2017 yılının sonunda ise
bana açılacak yönleri, sunacağı yenilikleri hayatın kendisinin
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getireceğine olan inancımla kurumsal dünyaya veda ettim.
Sevdiklerime ve kendime zaman ayırdığım bu dönemde, 2019
yazında Ayvalık’ta linol baskı tekniği ile ilgili bir atölye çalışmasına
katıldım. Çok keyif aldığım bu çalışmanın ardından linol baskı
ile kendim için bir şeyler üretmeye başladım. Ürettiklerim yakın
çevrem tarafından çok beğenildi ve talep gördü. Sevdiklerime
çalışmalarımı hediye ederek başladığım yolculuğum, onların da
çevrelerinden gelen isteklerle beraber kulaktan kulağa duyulmaya

başladı. Mutlulukla karşıladığım bu ilgi, beni amatör ruhumu profesyonel
yaklaşımımla birleştirdiğim Mono Stüdyo’yu kurmaya yönlendirdi.

Ham bez ve keten kumaşlardan birbirinden şık ürünler
tasarlıyorsunuz. Bünyenizde bulunan ürün çeşitliliği
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mono Stüdyo ürünleri ev tekstilinden aksesuarlara geniş bir yelpaze sunuyor.
Ürünlerim arasında masa örtüsü, runner, Amerikan servis, peçete, kurulama
bezi gibi sofraların vazgeçilmezlerinin yanı sıra mutfak önlüğü, çanta ve pareo
gibi aksesuarlar da bulunuyor.

Tasarımlarınızda önceliğiniz neler? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Kullandığım malzeme olan keten kumaşın da çağrıştırdığı duruluk, temizlik
ve sakinlik tarzımı özetleyen kelimeler diye düşünüyorum. Kişisel hayatımda
önceliklerim olan minimal yaşam, sadeleşme, azla yetinme, doğaya dönüş ve
sakinlik kavramları global olarak yaşadığımız dönüşümle beraber şimdi daha
da ön planda. Bu yaklaşım üretim sürecime de yansıyor. Tasarımlarımdaki
önceliğimi, kullandıkça güzel enerji ve huzur verecek ürünler olarak
niteleyebilirim.

İlham kaynaklarınız neler?

Doğa en önemli ilham kaynağım. Üretim yaparken de tamamen doğal
kumaşları tercih ediyorum. Doğanın binbir rengi, bize sunduğu zenginliği,
iyiliğin ve güzelliğin en saf halini barındırması ve bereketi bana ilham veriyor.

Önümüzdeki dönemlerde tasarımlarınızda hangi desen ve
modeller ile karşılaşacağız?

Süregelen pandemi nedeniyle bir süre daha evlerde daha fazla zaman
geçireceğimiz, sağlığımızın yanında iç huzurumuzu da korumak için emek
vereceğimiz, doğaya ve denize olan özlemimizin artacağı bir dönemdeyiz. Ben
de tasarımlarımda yine doğadan esinlenerek, Citta Slow hareketi benzeri,
Slow Home akımı doğrultusunda doğanın sıcaklığını ve samimiyetini
çağrıştıran desenlere yer vereceğim. Bunun yanı sıra Mono Stüdyo ürünlerine
önümüzdeki dönemde hem şehir hayatında ve evlerimizde hem de sahil
kenarında giyebileceğimiz ham ketenin benzersiz dokunuşuyla bize iyi
hissettirecek gömlek elbiseler ve kimonolar eklenecek. 
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BEKİR ARSLANTAȘ

Arsoy Mimarlık
İnovatif Mimari
Yurt içi ve yurt dıșında hayata geçirdiği çağdaș ve yenilikçi projeleri ile adından
söz ettiren Arsoy Mimarlık’ın kurucusu İç Mimar Bekir Arslantaș,
firmasının sunduğu hizmetlerden projelerindeki mimari çizgisine,
tasarımlarındaki önceliklerinden dekorasyonda dikkat edilmesi gerekenlere
kadar geniș yelpazede sorduğumuz soruları yanıtlıyor..

128 magdergi.com.tr

A

rsoy Mimarlık’ın danışanlarına sunduğu
hizmetlerden ve bugüne kadar gerçekleştirdiği
projelerden bahsedebilir misiniz?

Arsoy Mimarlık olarak bizler ağırlıklı ticari alanlar
üzerinde hizmet sağlıyoruz AVM - cadde mağazaları
ve genel merkez binalarını yapıyoruz. Bu çalışmaları
yaparken sistemsel ve altyapı olarak ihtiyaç duyulabilecek
her şeyi düşünerek tasarlıyor ve uyguluyoruz. Konut ve iç mimari
dekorasyonda var olan bir ürünü yapmıyor tamamen proje odaklı
gidiyoruz. Her çalışmayı danışanlarımızın zevkine göre tasarlıyoruz.
Çalışmalarımızı yoğun olarak perakende sektöründe sağlıyoruz.
Türkiye’de bulunan birçok AVM çalışmalarımız, bu projelerimizin
tasarımı değil sadece, uygulamasını da yaptığımız işlerimizdir.
Çalışmalarımızı yaparken müşteri odaklı gidiyoruz. Globalde bulunan
markaların Türkiye’de yapmış oldukları yatırımlarının fizibilite ve
proje danışmanlığını yapıyoruz. Bu konuda tecrübemiz çok fazla
olduğu için proje toplantılarını çok aza indirdik. Biz danışanlarımızın
ihtiyacını anlayabiliyoruz, danışanlarımız da bizim yapabileceklerimizi
ve yaptıklarımızı bildikleri için güven bağı kurabiliyoruz.
Tasarlamak ise bize bu işin kolay kısmı geliyor. Tasarlanan projenin
reeldeki handikaplarını görebiliyor ve yorum katabiliyorsak
başarılı bir yönlendirme yapabiliyoruz demektir. 2008 yılından
günümüze Türkiye’nin birçok yerinde projelerimizi hayata geçirdik.
Danışanlarımıza gerek konsept tasarımı veya projelendirme gerekse
tüm kalem işlerini en iyi şekilde hazırlayıp yanlarında olduk. İç mekân
ve konut tasarımlarımızda kullanıcının için en ufak detaylara önem
verip sürekli iletişimde kalarak arzulanan tasarımlara ulaştık. Sonuca
ulaşan her proje Arsoy Mimarlık ailesine bir dost olarak eklenir.
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Projelerinizde mimari çizginizi nasıl yansıtıyorsunuz?

Bizim amacımız bulunduğumuz mekânları daha işlevsel
değerleri yüksek, yaşanılabilir alanlar haline dönüştürmek. Bu
çalışmalarımızda abartılmamış zarifliği ile ön planda olan sıcak ve
sevimli ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Tabii bu çalışmalar yapılırken
danışanlarımızın istek ve arzularını göz önünde bulunduruyoruz.
Detaylarla zenginleştirip görselliği ön planda tutuyoruz.
Çalışmalarımızı yaparken kendimizi tekrar etmekten kaçıyor, her
tasarlanan mobilyanın fonksiyonel kullanımını artırmaya çalışıyoruz.
Bundan da mutlu oluyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?

İşlevsel ve estetik mekânlar oluşturabilmemiz için kullanacağımız
malzemelere ait üretim ve biçimlendirme yöntemlerine hâkim
olmamız gerekmektedir. Malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde
kullanılması bizleri her zaman iyi tasarıma götürür. Günümüz
dünyasında her gün yeni bir malzeme üretiliyor ve kullanıma
sunuluyor. Bizler doğru ve kullanışlı bir sonuca ulaşabilmemiz
için en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıca
hammaddelerini ve bunlar üzerinde uygulanan işlemleri bilmek,
uygulamak zorundayız. Hammaddenin işlenişi ve malzeme seçiminde
dikkat ettiklerimizi danışanlarımız ile paylaşıyor onlar için gerekli en
doğru yönlendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Malzeme seçimi, mekân
yerleşimi müşterilerimizin talepleri ile kullanımda kolaylık sağlayan
kreatif çözümlerle tasarımlarımızı oluşturuyoruz. Mimaride yenilik
ve süreklilik prensipleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz.
Tasarımlarımız öncelikle yaşam standardını yükseltmeye, yaşam ve
doğayla bütünlük oluşturacak şekildedir. Danışanlarımıza konfor ve
özgürlük sağlamayı amaçlıyoruz.
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Başarılı bir dekorasyonun olmazsa olmazları nelerdir?
Tamamlayıcı unsurlara yer vermek elbette. En iyi şekilde
tasarlanmış bir mekân, yanlış dekorasyon seçimleri yüzünden iç
karartıcı bir ortam haline gelebilir. Kalabalık olsun diye mekân
içi malzeme biriktirmeye hiç gerek yok. Romantik bir tasarım
seçeceğiniz bir tablo ya da perde ile tamamlanabilir. Mekânlar
dekore edilirken özelikle fazlalıktan kaçınmak gerekir. Yoksa bir
süre sonra mekân bize hizmet etmek yerine biz mekâna hizmet
etmek zorunda kalabiliriz. Bu durum yorucu olmaya başlayabilir.
Kişilerin, yaşam alanlarının fiziki özelikleri göz ardı edilmeden
yaşam tarzlarını belli edecek dekorasyonları tercih etmeleri gerekir.
Bu nedenle duvarlar, eşyalar, zeminler, mobilyalar, aksesuarlar,
sanatsal objeler, aynalar, bitkiler, halılar, renkler, kumaşlar vs.
oldukça önemlidir.

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde
kullanabilmek için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?

Mekânlarda, modern yaşamın gereklilikleri dikkate alınarak
birden fazla işleve hizmet edecek seçimler yapmak gerekli. Örneğin
hareketli depolama ürünleri ile depolama için ayrılmış hacimler
minimize edilebilir. Doğal ışıktan daha fazla yararlanıp aynaların
yansıtıcı etkisiyle mekânda geçiş ve genişlik sağlanırken enerji
tasarrufu noktasında da sorumluluk alınabilir. Biz Arsoy Mimarlık
olarak global ve uzun süreli bir pandemi yaşadığımız şu günlerde
yaşam tarzımızda doğal olarak oluşan değişiklikleri projelerimize
yansıtarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu değişiklikleri AVM
- cadde mağazalarında daha geniş sirkülasyon alanları ile
örneklerken konut içerisinde tasarladığımız hobi odalarını, çekirdek
aile ile yaşam noktasında örnek verebiliriz.

Özgün anlayıșımız ile çağdaș,
kıcı ve bütüncül olarak yaklaștığımız
tasarımlarımıza inovasyon katmak
vizyon prensiplerimizdendir.
Sizce, Arsoy Mimarlık’ı diğer firmalarından ayıran
özellikler neler?

Özgün anlayışımız ile çağdaş, akıcı ve bütüncül olarak yaklaştığımız
tasarımlarımıza inovasyon katmak vizyon prensiplerimizdendir.
Kişi her zaman kendinin rakibi olmalı. Kendini rakip olarak
görmeye başladığı noktada artı ve eksilerini daha iyi ayırt edebilir,
gerekli müdahaleyi yapabilir. Bizler de bu ilke doğrultusunda
projelerimizde tekrara düşmekten kaçınıyoruz. Dinamik ve
işlevsel odaklı çalışarak müşterimizin istek ve arzularına yönelik
pratik ve uzun vadeli çözümler sunuyoruz. Bizim için mekânın
kendini anlatabilmesi kullanıcısı ile iletişim kurabilmesi mühim.
Örneğin AVM’lerde birlikte çalıştığımız firmaların çoğunda
kullanıcı - mekân ilişkisinden duyulan memnuniyet ve akabinde
zincir mağaza tasarımlarını üstleniyor olmamız bu iletişimi
sağlayabildiğimizin göstergesidir. Tecrübelerimizden dolayı
kullanıcılarımız bizlere güvenmekte ve tercih etmekte tereddüt
etmemektir. 
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AYȘE GÜLER

AYG Architecture
Interior Design
Yüksek Konfor Modern Yorum
AYG Architecture Interior Design’ın kurucusu Ayșe Güler
modern mimariyi konfor ile birleștirerek ortaya çıkardığı fonksiyonel projelerinden
ve gelecek dönem hedeflerinden bahsediyor...
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Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1992 İstanbul doğumluyum. Okul hayatım boyunca
yapmak istediğim tek meslek iç mimarlıktı. İlk yerleştiğim
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bunu çok daha iyi
anladım. Yeniden hazırlanıp Haliç Üniversitesi İç Mimarlık
Bölümü’nde okudum, derece ile bitirdim sonrasında yüksek
lisansımı da yaptım. Öğrencilik yıllarımda mesleğime
yavaş yavaş başlayıp 2013 yılında kendi şirketimi kurdum. Bununla
beraber 2015 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen özel şirketlerinin
birinde uygulama mimarı olarak görev yapıyorum. Mimarlığın bana
kazandırdığı çok şey var. Öncelikle işin mutfağında çalışıp mesleğimin
tüm inceliklerini öğrenmeye çalıştım ve öğrenmenin sonu olmadığını
devamlı gelişmek zorunda olduğumuzun bilinci ile kaliteli işçiliğin
nasıl olması gerektiğini anladım. Bu da projelerimin daha güçlü
olmasını sağlıyor.

AYG Architecture Interior Design’ın kuruluşundan ve
danışanlarına sunduğu hizmetlerden bahsedebilir miyiz?
Yaptığım işin, tasarımlarından projelendirilme ve uygulamasına kadar
tüm işin bana ait olması arzusu kendi şirketimi kurma sebebimdir.
Önceliğimiz tabii ki müşterinin ne istediği. Projelendirme öncesi
karşılıklı birkaç toplantı çok önemli. Ben yapım aşamasında varım ama
müşteri bir ömür o projede yaşayacak. Ne ile mutlu ve huzurlu olacağını
tespit edip, sevdikleriyle paylaşacağı yaşam alanlarının konforunu
sağlamak bizim için önemli.

dekorasyon

Bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projeleriniz ve
tasarımlarınızda firmanızı yansıtan mimari çizginiz
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu bugüne kadar gerçekleştirdiğim projelerde işlevselliği ve
modern çizginin konforla bütünleşmesini ön plana çıkarmaya
çalıştım. Bir giysi dolabı ihtiyaç iken şimdi bir odayı dolaba
çevirmek veya bir odanın bölümünü giysi odasına dönüştürmek
yani işleri geniş çaplı ele alıp kullanışlı ve keyifli hale getirmek
çalışmalarımızın başında. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda
hatırası olan obje ve eşyaları projelendirirken yaşam alanlarına
katmaya çalışıyoruz. “Klasik bir çizgi mi yoksa modern tercihler
mi?” diye baktığımızda ise, mimar ve danışan odaklı diyebiliriz.

Tasarımlarınızın geneline hakim olan bir tema
olduğunu düşünüyor musunuz?

İç mimarlıkta yenileme ve yenilenme ihtiyacı ön planda. Mekân
ve insan arasındaki ilişki benim için önemli. Yaşam alanları için
yapılan seçimlerin insan psikolojisi üzerinde çok etkili olduğunu
düşünüyorum. Teslim ettiğimiz bir projede gözle görülen
gerçeklikten çok müşteri yaşam kalitesini hissetmeli. Tema aslında
yapılan müşterinin hayatı ve onun yansıması...

Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan kıstaslar
nelerdir?

Tabii ki her meslekte olduğu gibi işini severek yapmak, kalite
ve temiz işçilik en önemli kıstaslar. Projelendirmeden anahtar
teslimine kadar sevgi, ilgi ve takip önemli. Anahtarı teslim
ettiğinizde müşteri memnuniyeti, o alanda yaşam devam ettiği
müddetçe sürmeli.

134 magdergi.com.tr

Bugüne kadar gerçekleștirdiğim
projelerde ișlevselliği ve modern çizginin
konforla bütünleșmesini ön plana
çıkarmaya çalıștım.

Yakın dönem proje ve hedeflerinizin hakkında bilgi
alabilir miyiz ?

Yakın dönemde bir villayı tamamen yeniledik, teslim
sürecindeyiz. İki adet 3+1 daire projemiz bitti diyebiliriz. Bir de
yirmi yıldır depo olarak kullanılan bahçe katını bahçe de dahil
olmak üzere yeniliyoruz. Alt yapısı dahi olmayan tamamen âtıl
durumda olan bu mekânı yaşam alanına çevirmeye çalışıyoruz.
Projelerimize çok emek veriyoruz. Sonuçlar mükemmel olacak.
Görsellerini AYG.ARC hesabını takip ederek görebilirsiniz.
Hedefimiz yeni ihtiyaçlarla güncel kalmak ve gelişen teknolojiyle
yaşam konforu yüksek projelere imza atmak. Ayrıca aldığım
eğitim ve tecrübelerle yat iç mekân tasarımında da projelerimiz
bulunmakta ve bu alanda da müşteri memnuniyetimiz devam
edecektir. 
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Objelerin
Renkler ile
Dansı
Ev dekorasyonunda simli
detayların ve farklı desenlerin
bulunduğu zıt dekoratif objeleri
bir araya getirerek mekâna renk
katabilirsiniz.

TEPE HOME
İkili Vazo

ARTHILL DESIGN
Saksı

ÇİÇEKMİSİN - Süs Bitkisi

TEPE HOME
Dekoratif Obje

BEYMEN-L’OBJET
Çerçeve
TEPE HOME
Vazo
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GRACEBRANDS
Dekoratif Kutu
TEPE HOME
Mum
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Mixplate Design
Denge ve Uyum
Farklılıkların dahi kendi içerisinde bir dengede
olması gerektiğini belirten Mixplate Design’ın
kurucusu İç Mimar Liana Yontan Tașcı,
projelerindeki tasarım kimliği ile
2021’de ön planda olacak dekorasyon
trendlerinden bahsediyor...

LİANA YONTAN TAȘCI

M

ixplate Design’ın danışanlarına sunduğu
hizmetler hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Mixplate Design, iç mimari ve dekorasyon desteği
üzerinedir. Online olarak dekorasyon danışmanlığı
yapıyoruz. Yeni baştan dekore ettiğimiz mekânlar
ile mevcutta yer alan dekorasyonda istek
doğrultusunda değişimler de yapıyoruz. Danışanlarımıza yemek
masası sunum aksesuarlarından runner seçimine kadar destek
olmakla beraber dekorasyon stil ve mekân yerleşimine en uygun
alternatifli aksesuar, obje ve mobilya da seçmekteyiz. İsteğe bağlı
olarak esinlenme panosu, yerleşim planı, mekân ön görünüşleri,
detay çizimleri ile beraber alternatifli aksesuar ve mobilyaları marka
ve fiyatlarıyla bir dosya halinde danışanlarımıza iletiyoruz.

Projelerinizdeki tasarım kimliğinizi nasıl
tanımlarsınız?

Projelerimdeki tasarım kimliğim sürdürebilirlik ve dengeden yana.
Mekânda yer alan zıtlıklar dahi kendine ait bir dengede olmalı.
Görsel bütünlük açısından oldukça önemlidir.

2021 yılında dekorasyon anlamında evlerde
hangi uygulamalar ve görünümler ön planda
olacak?

Öncelikle bu sene de evlerde modern hatlı duvar
çıtalama işlemleri en çok tercih edilecek uygulamalardan
biri olacak. Her senenin trendi olarak gün ışığından
olabildiğince faydalanmalıyız. Aydınlatma olarak sarı
rengi kullanmalıyız ve her daim evimizde bitkilerimiz
olmalı. Bu sene aksesuarlar da modern, yalın hatlı yüz
ifade çizimlerini obje, vazo ve tablolarda görmeye devam
edeceğiz. Ayrıca bu yıl mobilyada vintage stil ile birlikte
peluş koltuklar ön planda olacak. Yuvarlak formlu
mobilyaların yanı sıra bambu, hasır, rattan mobilya ve
aksesuarları da bu yıl daha sık göreceğiz. Duvar kağıdı
olarak etnik desenler dikkat çekmekte. Son olarak
Pantone Renk Enstitüsü tarafından seçilen yılın renkleri
ise Ultimate Gray (Ultimate Gri) ve Illuminating (canlı
sarı). Gri renk sakinlik ve istikrarı, sarı renk ise canlılık
ve iyimserliği temsil ediyor. Seçilen bu renkler 2021 yılına
umut ve güç mesajı vermektedir. 

mixplatedesign - mixplatedesign@gmail.com - www.mixplatedesign.com
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ELİF SÜMER

Arthill Design Studio
Toprağın Sanat Yolculuğu
Mezopotamya’nın bereketli topraklarını el ișçiliği ile șekillendirerek modern
saksı tasarımları gerçekleștiren Arthill Design Studio’nun kurucusu Elif Sümer,
markasının doğuș hikâyesinden, tasarımlarından ve geleceğe
yönelik hedeflerinden bahsediyor...

B

ize markanızdan ve markanızın kuruluş
hikayesinden bahseder misiniz?

Mimarlık ve dekorasyon çocukluğumdan beri ilgi
duyduğum bir alandı. Üniversite çağına geldiğimde
bu ilgilimi profesyonel iş hayatıma taşıyabilmek
adına İstanbul’da iç mimarlık eğitimi almaya karar
verdim. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra
İstanbul Göktürk’te iç mimarlık şirketimi kurdum. Dekorasyon ve
iç mimarlık hizmeti verdiğimiz bu süreçte yurt içi ve yurt dışında
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birçok projeye imza attık. 2017 senesinde eşim ile Mardin’e yerleşme
kararı aldık. Mardin’e yerleştikten sonra hali hazırda projelere
hizmet vermeye devam ettim. Uyguladığımız projelerde hep
sıkıntısını yaşadığımız bir konu vardı. Mekânların sıcaklığı... Bizce
bir mekânı sıcak tutan, samimi kılan tek unsur doğallığa yakın
olması. Tasarımları yaparken küçük dokunuşlarla mekânları daha
doğal daha sıcak gösterebilirsiniz. Ama o dokunuşları yaptığınız
materyaller çok önemli. Bu konuda ürün bulmakta bazen zorluk
çektik. Eşim ile bir gün Mardin sokaklarında gezerken bu bereketli

toprakların en büyük hazine olduğu hakkında konuşuyorduk. Sonrasında
bir dükkânın önünde durduk her şey orda başladı. Mezopotamya’nın
bereketli topraklarını eli ile işleyen amcayla biraz sohbet ettik eve
döndüğümüzde eşime “Ne dersin bu toprakları dünyaya tanıtalım mı?”
dedim. Eşimle farklı sektörlerde çalışıyoruz ama hep hayalimizdi birlikte
bir girişimde bulunmak ve kendi markamızı kurmak. Tam zamanı
dedi ve o cümle ile başladı. Mezopotamya’nın bereketli topraklarını
elle şekillendirdik sonrasında günümüzün modern çağına uyarlayarak
birçok çalışma yaptık ama bizim bir adımız olmalı, bu ürünleri dünyaya
tanıtmalıyız dedik ve Arthill Design Studio markamızı kurduk.

Projelerinizde tarzınızı nasıl yansıtıyorsunuz ve sizi en çok
yansıtan modeliniz hangisi?
Açık söylemek gerekirse her ürettiğim saksıda kendimi buluyorum.
Çünkü renkli bir kişiliğim var. Saksılarımı üretirken de bunu hep göz
önünde bulundururum. Her bir rengin insanın ruhuna kattığı bir his
var. Hatta çoğu kişi bunun farkında olmaz. Aslında yaşadığınız ortamlar
sizin günlük hayattaki psikolojinizi çok fazla etkiler. Saksılarım arasında
ayrımcılık yapmak istemem hepsi en sevdiklerim. Ama dürüst olmak
gerekirse saksılarımızı satışa sunmadan önce yüzlerce renk, doku ve
tarz denedim. Aralarından elediklerim tabii ki oldu. Çünkü renk ve tarz
birbirini tamamlamalı.

Modelleme aşamasında motifleri ve şekilleri seçerken
nelerden ilham alıyorsunuz, takip ettiğiniz birileri var mı?

Saksılarımızı tasarlarken ilham aldığımız en büyük değer insan. Çünkü
varoluşumuzun kaynağı toprağın, insanın ruhuna dokunmasını istiyoruz.
İnsan ile toprak ayrılmaz bir bütündür. İnsanlığın ilk yazılı kaynaklarına
kadar uzanır. Gılgamış Destanı’nda insanın topraktan, balçıktan yaratıldığı
yazar. Kutsal kitaplarda da toprağın, yaradılışın kökeni, kaynağı olduğu
bildirilir. İnsan ve toprak ilişkisi çok önemlidir, iyi anlaşılması gerekir.
İnsan için bu kadar değerli olan ve geçmişi çok eskiye dayanan toprağı
günümüze uyarlayarak sizlere modern haliyle sunmak için çalışıyoruz.

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikleri neler?

Arthill markasını öne çıkaran en önemli özellik ürünlerimiz ham
halinden bitişine kadar tamamen el işçiliği olması. Yani ürünlerimizde
bir yaşanmışlığın olması. Aynı zamanda yaşadığımız bölgede kadın
istihdamı sağlamak için çabalıyoruz. Bununla beraber Türkiye’nin
Güneydoğusundan ve Mezopotamya’nın topraklarından dünyaya açılan
bir kapı olması için çalışıyoruz. Ürettiğimiz saksılarımız dünyanın her bir
yanına ulaşsın istiyoruz.

Sizin gibi kendi işini kurmak isteyen kişilere bu yolculukta
vereceğiniz tavsiyeler var mı?

Öncelikle kendi işini kurma fikri hayatta alabileceğiniz risklerle doğru
orantılı. Her şeyden önce korkmamalısınız. Eğer hayalini kurduğunuz şeye
inancınız varsa ve kendinize güveniyorsanız bunu yapmalısınız. Vakit mi?
İnsan istedikten sonra her şeye vakit ayırabilir. Nakit mi? Sen yeter ki iste.
Eğer çabaların yeteri kadarsa o da gelecektir her şeyin bir zamanı vardır.
Ama her şeyden önce kendinize güvenin. Hiçbir zaman ya başaramazsam
demeyin. Her zaman bir planınız daha olsun. Kendiniz için doğru olanı
seçmelisiniz. Yeniliklere her zaman açık olun. Çünkü dünya her geçen
dakika değişiyor ve bunu takip etmek zorundasınız.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Aslında markamızı farklı kılan bir amacımız var. Biz Mardin’e yerleşirken
doğup büyüdüğümüz bu şehre bir değer katmalıyız dedik. Mardinli
girişimci bir kadın, mimar olarak el emeğinin bu kadar değerli olduğu bu
bölgede kadın istihdamını arttırmak ve aynı zamanda markamızın yüzde
yüz el işçiliği ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına dijital alanda satışa
sunmak. 
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FİLİZ BOYNUKISA

Gelenekselliğin Modern Hali
Maybella Design
Maybella Design’ın kurucusu Filiz Boynukısa, mermerin pürüzsüzlüğü,
bakırın naif parlaklığı ve gümüșün ihtișamını kullanarak ürettiği birbirinden șık
dekoratif sunum ürünlerinde geleneksel ve modern armoniyi bir arada sunuyor...

Ö

ncelikle kendinizden ve Maybella
Design’nın kuruluş serüveninden
bahsedebilir misiniz?

1980 yılında İstanbul’da doğdum. Liseden sonra
eğitim hayatımı Turizm Otelcilik İşletmeciliği
ve Halkla İlişkiler dallarında eğitim alarak
tamamladım. Zaten içimde var olan tasarım ve sofra
düzeni ile olan ilgimi hobim olarak devam ettirmekteydim. Hayata
bakış açım ve yaşam tarzım da bu yönde olduğundan Maybella’nın
doğması tesadüf olmadı aslında. Önceleri kendi çevremde
yaptığım sunumlarımın başarılı olması sayesinde severek yaptığım
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hobimi pandemi döneminde daha da geniş kitlelere ulaştırmak
için Maybella markasını oluşturdum ve tasarımlarımı sizlerin
beğenisine sundum.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Tasarımlarımın temelini üç ana materyal olan mermer, bakır
ve gümüş oluşturmaktadır. Bu üç ana maddenin yelpazesinde
tasarımlarım şekillenmektedir. Kendine özgün tasarımlar
isteyenler için tabii ki farklı sunumlar hazırlanabilir ancak bütüne
bakarsak koleksiyonum üç etaptan oluşmaktadır. Ürünlerimi

tasarlarken ilk hedefim şık, kullanışlı ve kaliteden ödün vermeden
oluşmalarıydı. Zaten kullanılan materyallerden de anlaşılacağı
üzere sürdürebilirliği açısından kalite ve kullanım ön plandadır.

Tasarımlarınızda önceliğiniz neler?
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Günlük hayatımız o kadar hızlı akıyor ki kullanışlı ve sade şeyleri
elimin altında bulundurmak bir tüketici olarak benim için çok
önemli. Bunun yanına şıklık ve kaliteyi de eklerseniz sanırım
Maybella’yı tarif etmiş olurum. Maybella hem kendi içinde bir
bütünü oluşturan hem de ayrı ayrı kullanılabilen parçaların bir
araya gelmesi diyebiliriz.

Çizginizi ve işlerinizi nasıl tanımlarsınız?

Öncelikle herkesin ayrı bir tarzı vardır. Görsellik her ne kadar
önemli olsa da kalite, işlerimde ilk sırada yer alır. Hızlı akan hayat
tarzlarımızda kullanışlı ve şık parçalar her zaman önem kazanır.
Eğer Maybella ürünlerini kullanıyorsanız farkı hissedersiniz.
Özgün hikâyeleri olan bu parçalar bir araya geldiğinde
gelenekselliğin üzerine yenilikçi hoş bir tını ile tamamlanmaktadır.
Maybella’nın çizgisi kendine özgün ve her kesime hitap edebilen
tasarımlardan oluşur.

Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız neler?
Doğa bana çok şeyi anlatır. Mermerin pürüzsüzlüğü, bakırın
naif parlaklığı ve gümüşün ihtişamı. Tüm bunlar bir araya
gelince harika fikirler ortaya çıktı diyebilirim. Ayrıca hayvanlara
karşı zaafım olduğundan onları da tasarımda kullanamadan
duramazdım. Sonuçta sade, şık ve özgün olan her şey benim ilham
kaynağım olabilir.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen
ve modeller ile karşılaşacağız?

Temel koleksiyonuma ek olarak bahar aylarında çıkarmak üzere
yeni tasarımlar yapmaktayım. Baharda daha çok cıvıl cıvıl hoş
objeler bizi beklemekte. Çok fazla tüyo veremem tabii. Ama
size özel şunu söyleyebilirim, evinizin yanı sıra ofisinizde hatta
teknelerde bile kullanılabilecek objelerle karşınızda olacağım. Son
bir şey eklemem gerekirse sıkıcı geçen bu zor dönemlerimizin
ardından etrafımızda bize pozitif enerji veren objeleri görmeyi kim
istemez ki?... 

dekorasyon

BERK OLÇUM

Konu Merdiven
Üst Segment Tasarım
Mimari merdivenlere endüstriyel tasarımcı gözü ile yaklașarak alıșılmıșın dıșında
ișlere imza atan Konu Merdiven’in kurucusu Berk Olçum,
firmasının kuruluș hikâyesinden danıșanlarına sunduğu hizmetlere, merdiven
tasarım sürecinden ilham kaynaklarına kadar merak edilen her șeyi
MAG okurları için paylaștı..
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K

onu Merdiven’in kuruluş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

Konu Merdiven, marka olarak 2012 yılında
doğdu. Babam Tayfun Olçum yıllardır çelik
konstrüksiyon işi yapar. Çelik konstrüksiyon
işinin yanında ara sıra hatırı sayılır
müşterilerine yaptığı merdivenler, kendi
çevresinde çokça beğeniliyordu. Yaptığı işler estetik açıdan
beni pek tatmin etmese de sık rastlanır bir iş olmaması
sebebiyle ilgimi çekiyordu. Çelik konstrüksiyon işimizi
sürdürmemek için mimarlık, inşaat mühendisliği gibi
bölümlerden uzak durup endüstriyel tasarım okumayı
seçmiştim. Otomotiv tasarımı yapma hayalleri ile
girdiğim endüstriyel tasarım bölümünün 3. yılında,
kariyer planlarımı değiştirip aile işimizi sürdürmeye karar
verdim. Mezuniyet projesi olarak yarı - modüler merdiven
sistemimi tasarladığımda kendime kendimce rüştümü
ispat etmiştim. Neticesinde, Konu markasını oluşturdum.
Şimdilerde Konu Kreatif ve Konu Gayrımenkul olarak
da kullanıyoruz. Konu markası çok beğenildiği için
taklitleriyle bile karşılaşıyoruz.
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İş birliği içerisinde olduğunuz firmalar ve
danışanlarınıza sunduğunuz hizmetler hakkında
bilgi verebilir misiniz?

En basit tabirle, firmalara ve danışanlara konforu sunuyoruz.
Biz merdiven sistemlerimizi sadece mimarinin bir elemanı
olarak değil bir ürün, enstalasyon niyetiyle tasarlıyoruz. Tüm
elementleri ve çevresel unsurlarıyla birlikte ele alıyoruz. Neredeyse
merdivenin tamamı el işçiliği ile yapılıyor. 3 boyutlu tarayıcı ile
yapılan ölçümü şerit metre ve hatta lazer metre ile kıyaslamak
mümkün değil. Ölçü ve aktarım kaynaklı hataların önüne
geçmenin en iyi yolu... Yapılan tarama neticesinde oluşturulan
3D datanın üzerine merdiven modellemesini oluşturup
yerleşimini ayarlıyoruz. Sürekli etkileşim halinde olduğumuz
müşterilerimizin deneyimleyebildiği parametrik merdiven
tasarım modülümüz var. Bununla merdivenin planlamasını,
görselini saniyeler içinde yapıp sunabiliyoruz. Kullanmak istediği
materyallerden bahseden danışanlara materyalin fizibilitesiyle
ilgili görüşlerimizi sunuyoruz, nadir bulunan bir materyal
isteniyor ise tedarik ediyoruz. Tekstil için Haute Couture ne ise,
mimari karşılığı yaptığımız iştir. İşin kalitesini en üste çekmek
için biz her zaman hazırız.

Bir merdivenin güvenilir kabul edilmesini sağlayan
hususlar nelerdir?

Güvenlik tanımı kişiden kişiye değişir. Bizim kendi değerlerimiz
var. Danışanlarımızla görüşüp, önemsediğimiz unsurları
kendisine madde madde belirtip hangi kriterleri gerçekten
önemsediklerini sorguluyoruz. Kimi zaman titreşim insanların
güvenlik algısını yıpratıyorken bazı müşterilerimiz korkuluksuz
merdiven bile isteyebiliyor. Ergonomik olarak hatalı bir merdiven,
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Efsanevi tasarımcı Dieter Rams’ ın
ilkelerinden ilham alıyorum..

örneğin basamakları düzgün dengelenmemiş veya rıht aralıkları
eşit bölünmemiş olsun, bizim için güvenli bir merdiven değildir.
Rıht yükseklikleri beş milimetreden fazla farklı ise sizin inip
çıkarken tökezlemenize, düşmenize sebep olur. Bu noktada inişçıkışınızı destekleyecek bir küpeşte sistemi ararsınız. Küpeşte
doğru yükseklik, konumda, kesitte üretilmiş ve düşmeye
karşı yükünüzü taşıyabiliyorsa o halde güvenlidir. Bir taşınma
esnasında, merdivenin üstüne çamaşır makinesi attığımızda
basamakların kırılmaması bizim güvenlik kriterlerimizden
biridir. Uygun fiyatlı olmasını sağlamak adına ahşap plakaları
omurgaya vidalamayız örneğin. Ahşap, çeliğin üstüne giydirilir.
Ahşap hasar görse dahi, altta çelik taşıyıcı sabit kalır.

Tasarım süreciniz nasıl işliyor?

Mekân hakkında fotoğraflar, videolar, ölçüler tarafımıza
iletildiğinde materyal tercihlerinizi görüşüyor ve fiyat teklifimiz
oluşturuyoruz. Onaya istinaden yerinde 3 boyutlu tarama yapıp,
yapı modelini ve merdiveni bilgisayar ortamında oluşturuyoruz.
Tasarımı nihayete erdirip, render ve diğer görselleri imalat onayı
için işverene sunuyoruz. Merdiveni sadece basamak, taşıyıcı ve
korkuluk olarak değil tüm çevresel faktörlerle bir bütün olarak
ele alıyoruz. Döşeme kaplama materyalinden arka duvardaki
tablolara, boyanın dokusundan ahşabın damarlarına varıncaya
dek pek çok detayı biz sürecin başında ele alıyoruz.

Merdiven tasarımlarınızda nelerden ilham
alıyorsunuz?

Genel olarak merdiven tasarımlarımızın akışkan, mantıklı
olmasına çalışıyoruz. Efsanevi tasarımcı Dieter Rams’ ın
öğütlerinden ve elbette doğadan ilham alıyorum. Merdivenlerin
taşıyıcılarını ağaç gövdesine benzetirim. Yapısal olarak tüm ince
dallar kendilerinden hemen önce gelen, görece kalın bir dala
bağlantılıdır. Uzantıların bir silsile içinde olduğunu görmek
çok kolaydır. Doğa, silsileyi bozup, en uçtaki yaprağı gövdeye
taşıtmaya çalışmaz. Bu ve benzeri bir mantıkta tüm merdivenleri
tasarlıyoruz.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden
bahsedebilir misiniz?

Yaptığım işin Türkiye’ de bir muadili olduğunu düşünmüyorum.
Diğer merdiven işini yapanlarla kıyaslanacak tek kısım onların da
merdiven imal ediyor olması. Dış pazara açılmamak bu zamana
kadarki en büyük hatamdı. Bu sene bu hatamı telafi etmeyi
düşünüyorum. İlaveten, estetik kaygısı olmayan yerel tüketici
estetik kaygısı olanlara kıyasla çoğunlukta. Yeni yetişen insanlara
eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Daha önce bazı üniversitelerde
konuyla ilgili seminerler verdim ve okullarda mimarlık
öğrencilerine merdivenlerle ilgili verilen bilgilerin yetersiz olduğu
kanaatindeyim. Bununla ilgili bilgilendirici ve bolca eleştiri içeren
bir YouTube kanalı oluşturup bir video serisi çekme niyetim var. 
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SAHRA ÖZTÜRK

LTM Mimarlık
Daimi Hedef Yenilikçi Çizgi
LTM Mimarlık’ın kurucusu Sahra Öztürk, güçlü kadrosu ile yurt içi
ve yurt dıșında hayata geçirdiği projelerinde müșteri isteklerini ön
planda tutarak yenilikçi ve bütünleyici tasarımlar gerçekleștiriyor...
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M

imarlığa başlangıç serüveninizden,
çalışma sahalarınızdan ve
hizmetlerinizden bahseder misiniz?

2000’li yılların başlarında kurulan LTM Yapı,
inşaat sektöründe başlayıp bünyesine mimarlık ve
iç mimarlığı dahil ederek köklü bir firma haline
gelmiştir. Bünyemizde bulundurduğumuz; inşaat,
elektrik, makine mühendisleri, mimar, iç mimar, görselleştirme
uzmanları ve saha elemanlarımız ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarını her alanda karşılayabilecek hizmetler vermekteyiz.
Güçlü kadromuz ile profesyonel çalışma alanları sunan
Türkiye’nin sayılı şirketlerinden biriyiz.

Sektörde sizi farklı kılan özellikleriniz neler,
tasarımlarınız da izlediğiniz belirli bir tema var mı?
Bizi özel kılan yalnızca tasarım kısmına odaklı değil,
mimari ve iç mimari uygulamaların yanı sıra inşaatın
projelendirilmesinden anahtar teslimine kadar olan süreci kendi
ekibimiz ile çözebiliyor olmamızdır. Tasarım kısmına gelecek
olursak da zevklerimiz, bakış açılarımız ve beğenilerimiz gün
geçtikçe değişmekte tabii. Bundan dolayı da kendimizi herhangi
bir kalıba sokmadan projelerimizin getirdiği her yeniliğe uyum
sağlamaktayız.
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Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz? Tasarlarken en çok keyif
aldığınız projeniz hangisi?

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yerli motor test merkezi
binasını, BASE fabrikasını, Türkiye’nin tek aks fabrikasını, birçok
yerde merkez yönetim binalarını ve bununla birlikte çeşitli konut,
ofis projelerini kaba inşaatından anahtar teslimine kadar olan
tüm süreci en ince ayrıntısıyla çözümleyerek kendi ekibimizle
gerçekleştirdik. Bu zamana kadar yaptığımız bütün projelerin her
biri kendi içerisinde detaylıca çözümlenmiş ve bu süreç içerisinde
bizim içinde her projeye dair farklı bir benimseme ve aitlik duygusu
oluştuğundan dolayı birbirlerinden ayırabilmek pek de mümkün
değil. Hepsi gerçekten birbirinden özel…
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Bence herkes bulunduğu alanda
kendisini özel hissedebilmeli ve biz de
müșterilerimize bu imkânı sağlıyoruz.
Müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari bakış
açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?

İlk olarak tüm ihtiyaçları, fikirleri, fiziki ve maddi sınırlara dair detayları
ortaya döküp bu konuda biz müşterimize nasıl yardımcı olabiliriz diye
öncelik oluşturuyoruz. Daha sonrasında ihtiyaç odaklı faydalı çözümler
bulup onu uygulanabilir hale getiriyoruz. Müşterimizin zevki ile kendi
zevkimizin harmanlanmasına özen gösteriyoruz. Bizim için önemli olan
esas, tasarlanan projeyi teslim ettikten sonraki süreç, kısacası müşterinin
mutluluğu. Empati ise her zaman mesleğimizde başarıya giden bir yol.
Ben psikoloji konusunda iyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim.
Psikolojinin mimaride en önemli esas olduğunu düşünüyorum ve
bunu hem hayatınızın hem de işinizin bir parçası yapmak çok önemli.
Bütünüyle müşterinin konfor alanını düşünüp projenizde yansıtıp
“bunu bu şekilde değerlendirmeliyiz çünkü sizin için daha kullanışlı
olacak.” diyebilmek, bunu insanlara hissettirebilmek çok değerli. Bence
herkes bulunduğu alanda kendisini özel hissedebilmeli ve biz de
müşterilerimize bu imkânı sağlıyoruz.

Proje süreciniz nasıl ilerliyor, nelerden ilham
alıyorsunuz?

Her projenin başında insanları kendilerine ait yaşam alanlarında
mutlu ve rahat hissettirebilmek için taleplerini dinler, projenin
amacını netleştiririz. Yaptığımız işten keyif alabilmemiz için
önceliğimiz, müşterinin heyecanını hissedebilmek ve işin sonunda
yüzündeki tebessümü görebilmektir. Yalnızca kendi isteklerimiz
doğrultusunda gidemeyiz. Müşterilerimizin hislerini ve düşüncelerini
iyi anlayabilmeliyiz ki projeye yalnızca kendi hayallerimizi
yansıtmayalım. İşimizi talepler doğrultusunda ilerletip ortak bir payda
da değer katabilmeliyiz. Biz bir yeri en kullanışlı haliyle tasarlamak
zorundayız. Bu yüzden yeni oluşum ve farklı tasarımlar üzerinde sürekli
araştırmalar yapmaya başlarız ve eğer mükemmeli arıyorsak işi en ince
detayına kadar düşünmeliyiz. Zaman zaman öyle oluyor ki insanların
daha öncesinde fark edemedikleri beğenilerini ortaya çıkartıyorsunuz
ve bu noktaya değinebilmek muazzam bir duygu. Doğa, kusursuz bir
yaratıcılıktır ve benim için doğadaki her detay projede karşımıza çıkan
tüm problemlerin çözümü gibi. Renkler, formlar, doku ve desenler
öylesine nizami ve öylesine ince işlenilmiş ki etkilenmemek pek de
mümkün değil. Ben de doğanın bize sunduğu güzellikleri projelerimde
yansıtabilmeyi seviyorum.

Gelecek dönemdeki planlarınızdan bahseder misiniz?

Temel hedefim insanlar hayatlarında bir değişikliğe başvurup yaşam
alanlarına imza attırmak istediklerinde, akıllarına gelecek ilk çözüm
olabilmek. Mimarlık insanı etkileyen her türlü değişimden ilk etkilenen
araç bu sebeple daimî hedefim güncel kalmak ve dünyayı takip
etmektir. Bazen mesleğimiz gereği bir proje üzerinde günlerce hatta
aylarca yoğunlaşabiliyoruz bu da bizi rutine bağlayabiliyor ve kendimizi
her gün aynı işi yaparken bulabiliyoruz. Her gün aynı projelerin
revizelerine bakmamız gerekse dahi, nasıl bir öncekinden daha iyiye
taşıyabileceğimizi araştırıyor olmamız gerekir ta ki mükemmeli
buluncaya dek… Ben bu farkındalığı kazandırabilmeyi istiyorum. 
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Estetik ve
Fonksiyonelliğin
Sentezi

Tales by Design
BUSE SEZER, SAMAH OBEİD

Projelerinde önceliklerinin kullanıcı odaklı ve fonksiyonel mekânlar yaratmak
olduğunu belirten Tales by Design’ın kurucuları Yüksek İç Mimar Buse Sezer ve
Yüksek İç Mimar Samah Obeid ile hayata geçirdikleri projeleri, mimari çizgileri ve
gelecek dönem hedefleri hakkında keyifli bir röportaj gerçekleștirdik...

B

ize kendinizden ve firmanızın kuruluş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

Buse Sezer: Bilkent Üniversitesi’nde lisans ve yüksek
lisans eğitimimi tamamladıktan sonra tekrar aynı
üniversitede aydınlatma ve renk üzerine doktora
eğitimime başladım ve halen devam etmekteyim.
Yüksek lisans zamanında çok değerli iş ortağım ve
arkadaşım olan Samah ile tanıştım. Uzunca bir süre birlikte ders
aldıktan sonra iç mimarlık firmamız olan Tales by Design’ı kurduk.
Akademi ve pratiği bu noktada birleştirmek istedik açıkçası.
Samah Obeid: Lisans eğitimimi Lübnan’da bulunan Académie
Libanaise Des Beaux - Arts Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra
yüksek lisans eğitimim için Bilkent Üniversitesi’ne geldim. Burada
da yüksek lisansımı tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede
sanal gerçeklik, tasarım ve yaratıcılık üzerine doktora eğitimime
başladım ve halen devam etmekteyim. Burada tanıştığım arkadaşım
ve ortağım Buse ile birlikte Tales by Design’ı kurmaya karar verdik.
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Türkiye içi ve dışından aldığımız farklı projeler ve görüştüğümüz
danışanlarımızla bakış açımızın daha da genişlediğini gördük.
Bizi bu günlere getiren süreç aslında her bir danışanımız için ayrı
bir hikâye oluşturup kendi tasarım dilimizle onların hikâyelerini
anlatmakla başladı. Bu sayede kendini tekrar etmeyen yenilikçi
projeler ortaya çıkmaya başlıyor ve süreç daha keyifli hale geliyor.

Tales by Design’ın danışanlarına sunduğu hizmetler
ve gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir misiniz?
Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de kendimizi tanıtarak kullanıcı
odaklı çeşitli projelere imza atmak. Zaten markamızın adı da
bunu yansıtmakta. Bu doğrultuda danışanlarımıza konsept
projeler, detaylı çizimler, üç boyutlu görselleştirme ve uygulama
projeleri sunmaktayız. İki arkadaş olarak birlikte kurduğumuz
iç mimarlık markamız olan Tales by Design ile başladığımız
bu yolculukta ilk projemizi Lübnan’da bulunan bir konut için
tasarladık. Eş zamanlı olarak Samsun’dan aldığımız konut

projelerimizle markamızı insanlara duyurmaya odaklandık. En son projemiz
olan İstanbul Kuyumcukent’te bulunan marka ismine ve logosuna kadar
tasarımını yaptığımız “Tulıp” isimli kuyumcu mağazasının uygulaması halen
devam etmekte. Burada danışanımız yeni bir mağaza kimliğine sahip olmak
istediğini bizlere aktardı ve biz de en keyif aldığımız işe odaklandık yani danışan
kimliğine göre tasarımımızla yeni bir hikâye anlatmaya başladık.

Projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarınızda nelere odaklanıyorsunuz?

Açıkçası günümüzde insanların minimal bir yaşama ihtiyaçları olduğuna
inanmaktayız. Kalabalık şehir hayatı insanları sade ve yalın bir tasarım
anlayışına yaklaştırarak yaşam alanlarında maksimum rahatlığa yöneltmiştir.
Bu sayede minimal yaşam alanları, kullanışlı ve ferah bir ortam yaratarak
insanların ruh ve beden huzurunu yakalamalarını sağlamaktadır. Bu nedenle
minimal ve fonksiyonel yaşam alanları yaratmak tasarımımızın temel
prensibini oluşturmaktadır. Fakat yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcı
odaklı tasarım ilk hedefimizdir. Öncelikle kullanıcının istek ve bütçesine göre
hikâyeler oluşturarak alanları o hikâyelere uygun tasarımla ifade etmenin en
büyük başarı olduğuna inanmaktayız.

Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan kıstaslar nelerdir?

İlk olarak kullanıcı merkezli projeler yaratmak gerekir. Bu noktada fonksiyon
çok önemli. Kullanıcının kendisini mutlu ve huzurlu hissedebileceği ortamlar
yaratmak tasarımın ilk hedefi. Başarılı bir iç mekân tasarımının da bu noktadan
geçtiğine inanıyoruz. Özellikle bu günlerde insanların iç mekânlarda daha fazla
vakit geçirdiklerini düşünürsek fonksiyonel tasarımlar yaratmak büyük önem
arz ediyor. İkinci olarak bir projenin ışıklandırmasının da çok önemli olduğunu
düşünmekteyiz. Işık, mekân kullanıcıları üzerinde birçok etkiye sahiptir ve
belirli bir alandaki deneyimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca ışık bir
mekâna duyu ve duygu katmaktadır. Literatüre bakıldığı zaman çalışmalar
ışığın mekân algılama ve değerlendirme, duygusal tepki, fizyolojik ve psikolojik
rahatlık üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir. Yani genel olarak
ışığın varlığı, belirli bir mekânın fiziksel özelliklerinin algılanmasını geliştirir.
Bu nedenle ışık, mimarinin ve görsel deneyimin özü olarak adlandırılabilir. O
yüzden iç mimarinin kalitesini iyileştirmek için ışık çok iyi kullanılmalıdır.
Çünkü bahsettiğimiz gibi ışığın insanların belirli bir mekânın fiziksel
özelliklerini algılama şekli üzerine büyük bir etkisi vardır.

Hem eskimeyecek hem de fonksiyonelliğini yitirmeyecek
projeler yaratmanın sırrı nedir?

Öncelikle tasarım yaparken seçimlerin mantıklı ve dengeli olması gerektiğine
inanıyoruz. Genel olarak insanların üzerinde yanlış bir algı hâkimiyeti var.
Genelde trend tasarımlar isteniyor. Fakat trend olan tasarımların modası hızlıca
geçmekte ve eskimekte. Bu trend tasarımlar yapmıyoruz demek değil sadece
onları akıllıca kullanmayı tercih ediyoruz. Biraz daha yakından bakacak
olursak, tasarımın temel hedefi kullanıcının fizyolojik ve psikolojik olan
gereksinimlerinin karşılanmasıdır diyebiliriz. Kullanıcı ve mekânı bir dengede
buluşturarak bunu sağlayabiliriz. Tasarım yaparken kullanıcı çeşitliliğini
göz önünde bulundurmak gerekir. Her kullanıcı her tasarıma farklı tepkiler
verebilir. Bu yüzden kullanıcının tam olarak ne isteyip istemediği, yapılacak olan
tasarımdan kaç kişinin faydalanacağı ve bu kullanıcıların ne özelliklere sahip
olduğunu bilmek tasarımı daha fonksiyonel ve eskimeyecek bir hale getirecektir.

Tales by Design olarak vizyonunuzdan ve gelecek dönem
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle söylemek isteriz ki ikimizde çok farklı zevklere ve tasarım konusunda
çeşitli farklılıklara sahibiz. Fakat bu farklılıkların doğru bir şekilde birleşerek
güzel hikâyeler çıkardıklarına inanmaktayız. Tales by Design ekibi olarak
gelecek dönem için ilk hedefimiz yurt içi ve yurt dışında daha fazla kullanıcıya
ulaşarak farklı hikâyeler yaratıp bunu tasarımla dile getirmektir. Vizyonumuz
ise kullanıcı odaklı bir yaklaşımla tasarım alanında liderler arasında yerimizi
almaktır. 

bs.talesbydesign
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HASAN BİLGİÇ

Lily Design
Maksimalist Tasarımlar
Fonksiyonel mekânlar yaratmak amacıyla maksimalist tasarım trendlerini kullanan
Lily Design’nın kurucusu Hasan Bilgiç, çağdaș mimari ilkelerini kendi tasarım
anlayıșı ile birleștirerek yenilikçi ve profesyonel projeler gerçekleștiriyor...
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L

ily Design’ın kurumsal kimliğinden ve sunduğu
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
Bursa merkezli ticari ve konut tasarım hizmeti veren aynı
zamanda aksesuar alanında faaliyet gösteren kurumsal
bir firmayız. İç mekân tasarım ve uygulamada hizmet
bekleyen müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek bir çatı altında
karşılamalarına yardımcı olmaktayız.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz ve gerçekleştirmeyi
planladığınız projeler neler?

Yola çıktığımız günden bugüne kadar geldiğimiz beş yıllık zaman
içerisinde birçok özel projeye imza attık. Bunlara referans olarak
konut projelerimizde büyük keyif ve özveri ile çalıştığımız Villa
Deluxe projemiz ile beraber Görükle Konut projemizi örnek olarak
gösterebiliriz. Aynı zamanda ticari projelerimizden bizim için özel bir
yere sahip olan Atölye Bambini’den de bahsedebiliriz. Gerçekleştirmeyi
planladığımız hedefler arasında özel konut projeleri ve dünya markaları
arasında yer alan kurumsal firmaların iç mekân tasarım yüzü olmak
bulunmaktadır.

Lily Design’nın misyon, vizyon ve kalite politikası nedir?
Ekibimiz, estetik ve fonksiyonelliği göz önünde bulundurarak kalite
politikasından ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışı ile
çalışmaktadır. Ekibimiz alanlarındaki başarılarını proje ve tasarım
çalışmaları ile kanıtlamıştır. Projelerimizin tasarım ve uygulama
aşamasında kaliteli malzeme kullanmayı tercih ediyoruz. Bununla
beraber profesyonel ekipler ile çalışmaya özen göstermekteyiz. Her
zaman işimizi en iyi şekilde yapmayı ve alanımızda en iyi olmayı
hedefliyoruz.

dekorasyon

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi
nasıl tanımlarsınız?

Çağdaş mimarlık ilkelerini, kullanıcı odaklı tasarımlar ile
harmanlayarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin
hayal dünyasını, en yeni trendler ve kendi tasarım bakış açımız ile
birleştirerek ortaya yenilikçi ve profesyonel projeler çıkarıyoruz.
Tasarım çizgimiz; doğru planlama ile kullanışlı, kaliteli ve yaratıcı
mekânlar oluşturmaktır.

Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?

İç mekân tasarımında en önemli kriter, müşterilerin hayat
standartlarını göz önünde bulundurarak doğru planlama ile
yerleşim modelini oluşturmaktır. Bu süreçte kullanıcı taleplerini,
kendi bilgi ve tecrübemiz ile harmanlayarak tasarımlarımızı
şekillendiriyoruz.

Ev dekorasyon aksesuarlarında hangi model ve
tasarımlar ön planda? Tasarımlarınızda nelere
dikkat ediyorsunuz?

Konut dekorasyonunda aksesuar özel bir yere sahiptir. Aksesuar
mekânın aynasıdır diyebiliriz. Aksesuar alanında önceliğimiz
kendi özgün tasarımlarımız ile beraber dünya trendlerini takip
edip uygun mekân ve projelerde yer almasını sağlamaktır.
Aksesuar seçiminde ve tasarımında mekânın tarzına uygun
ürünler tercih etmekteyiz. Aksesuar mekânı değil, mekân
aksesuarını seçer..
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İç mekân tasarımında en önemli kriter,
müșterilerin hayat standartlarını göz
önünde bulundurarak doğru planlama
ile yerleșim modelini olușturmaktır.
Sizin de uygulamakta olduğunuz en yeni mimari
trendler ve sektörü yakın gelecekte bekleyen
yenilikler neler?

Ticari açıdan olumsuz geçen 2020 yılından sonra 2021 mekân
tasarımlarında, mekân kullanımını en işlevsel şekilde değerlendirmek
ve kullanıcı ruhunu yansıtmak esasında maksimalist tasarım
trendlerini keyifle uygulamaktayız. 2021 yılı iç mekân tasarım
trendlerinde Art Deco stilinin ve vintage tarzının yaygınlaşmasını da
söyleyebiliriz. Yakın gelecek tasarım planlamasında doğaya dönüşe
gönderme yapan organik malzemeler ve eğlenceli tasarım elemanları
ile sıcak, rustik ve toprak tonları ön olana çıkmaya devam edecektir.

Son olarak firmanızın gelecek dönem planlarından
bahsedebilir misiniz?

Lily Design olarak, markamızın yerli ve uluslararası alanda
bilinirliğini arttırmak ve uzun vadeli planlamada bir dünya markası
olmasını sağlamak en önemli hedefimizdir. 
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AREȘ PEYKARİ

Areş Peykari Architects
ile Lüks Yaşam Alanları
Özgün, sürdürülebilir ve kullanıșlı mimari tasarımları ile adından söz ettiren
Areș Peykari Architects’in kurucusu Mimar Areș Peykari, estetiği ve fonksiyonelliği
harmanladığı projeleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgiler verdi…

A

reş Peykari Architects’in sunduğu
hizmetlerden ve bugüne kadar
gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz?

Areş Mimarlık olarak 2007 yılından bugüne kadar
çeşitli projelerde yer almaktayız. Bu yükselen trend
ve hızlı değişimi de göz önünde bulundurarak
gerek mimari gerekse iç mimari konularında güncel olmaya çaba
göstermekte ve ayak uydurmaktayız. Bu süre zarfında ağırlıklı
olarak birkaç restoran zinciri, spor salonları, iş merkezleri, çeşitli
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AVM, ofis binaları ve otel projelerine hizmet vermiş bulunmaktayız.
Bunun yanı sıra çok sayıda villa ve malikane projelerinde de yer
almaktan gurur duymaktayız.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

Projelerimizde müşterinin istekleri de göz önünde bulundurularak
özgünlük, sürdürülebilirlik, kullanışlılık ve maliyeti ön planda
tutuyoruz.

Projelerinizi nasıl oluşturuyorsunuz?
Tasarımlara yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?

Öncelikli olarak projenin boyutu, işlevi, tarihi, sosyolojik ve
coğrafik yapısı göz önünde bulundurularak müşterin isteklerini
kendi hayal gücümüz ile birleştirip daha kullanışlı ve yaşanılabilir
mekânlar tasarlıyoruz.

Müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari
bakış açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda fonksiyonelliği,
ergonomiyi, estetiği ve alışılmışın dışında çizgileri bir
kompozisyon halinde harmanlayarak müşterimizin beklentilerini
gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında
nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bu soruya farklı bir şekilde değinmek istiyorum. Aslına bakarsanız
günlük hayatta mimarların veya tasarımcıların bu noktada
ayrıştığını görebiliriz. Fakat önemli olan ise projede işlevselliği ve
maliyeti de göz ardı etmeden estetik kaygılarla tasarımları ortaya
koyabilmeliyiz. Areş Peykari Architects olarak bugüne kadar
yaptığımız bütün projelerde bu çizgiyi çizdik ve günümüzde de
buna sadık kalarak tasarımlar yapmaya devam ediyoruz.

Güncel projeleriniz ve gelecek dönem projeleriniz
hakkında bilgi verebilir misiniz?

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi dolayısıyla sürekli
iş yapmakta olduğumuz firmalar yatırımlarını azalttığı için
daha özel ve butik işler olan villa ve malikanelere yönelmiş
bulunmaktayız. Bunun yanında doğayla iç içe olan ahşap evler,
taşınabilir konteyner yapılar ve tiny houselara yani mikroevlere
büyük ağırlık veriyoruz. Gelecek dönem projelerimizde de büyük
betonlaşmış yapılar yerine hümanist, organik, doğa ile iç içe ve
şehir keşmekeşinden uzak projelere yoğunlaşmak istiyoruz. 
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Farklı tarzlara sahip objeleri,
uygun bir dille kombinlediğinizde
çok șık, eklektik bir dekorasyona
sahip olabilirsiniz.

GULECDECOR-VERSACE
Kase

Eklektik
Tarz

BEYMEN-KOSTA BODA
Mumluk
GRACEBRANDS
Şekerlik

TEPE HOME
Çerçeve
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SAADET ABDİK

Saadet Abdik Architecture
Her Mekân Yeni Bir Öykü
Gelișen ve değișen șartlara uygun tasarımlar gerçekleștiren
Saadet Abdik Architecture’nin kurucusu İç Mimar Saadet Abdik,
kullanıcı ihtiyaçlarını kendi tarzı ile harmanlayarak
birbirinden șık ve modern projelere imza atıyor...
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B

ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Her çocuk gibi resim yaparak kendimi ifade etmeyi
seviyordum. Çizimler yapıp onları renklendirmek
hayatımın önemli bir kısmını işgal ediyordu. İlk gençlik
yıllarımda eğitim almam gereken alanın iç mimarlık
olduğunu fark ettim. Tüm gayretimle de bu istediğimin
ardından gittim. Üniversite yıllarından itibaren de
bu alanda birçok projede çeşitli görevler üstlendim. 2007 yılında
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldum, mezuniyetimin ardından University of the Arts
London’da mesleki eğitimler aldım. Eğitimimi tamamladıktan sonra
Örtaş Grup bünyesinde yer alan tüm inşaat projelerinde mekân
tasarımının ilk aşamasından uygulamaların tamamlanmasına kadarki
tüm süreci yönettim. Konut projelerinin yanında, otel, şirket ve restoran
projelerini tamamladım.

Saadet Abdik Architecture nasıl kuruldu?
Firmanızı bugünlere getiren süreç ve şu an
sahip olduğu konum hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dediğim gibi küçük yaşlarımdan itibaren ilgi ve yeteneğim beni güzel
sanatların içine çekiyordu. Ben hiçbir zaman iç mimarlığı bir meslek
olarak değerlendirmedim. Daha çok benim için bir yaşam tarzıydı.
Hayatımın her alanında estetiği önemsiyorum. İnsanın estetiğe
meyyal oluşu tüm güzel sanat dallarının da temelini oluşturduğuna
inanıyorum. İnsanla bütünleşen tasarımların da hayatı keyifli
kıldığı kanaatindeyim. Tam olarak bu noktadan hayatımı ve işimi
şekillendiriyorum.
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Aile şirketimizde fiili olarak pek çok projenin içinde yer aldım. Bunun
ötesinde de yapmak istediklerimi hayata geçirmek için kendi şirketimi
kurdum. Saadet Abdik Architecture kurum kimliği altında ekibimle
çalışmalarıma devam ediyorum. Ben ve ekibim insana en çok yakışanı
ve onun konforunu tamamlayan tasarımları hayata geçirmek için gayret
içindeyiz.

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz?
Saadet Abdik imzalı, ustalık eseri diyebileceğiniz
çalışmalarınız hangileri?

Birçok ev, iş yeri tasarımları yaptım. Yaptığım her proje benim için çok
özel ve değerli. Bunları birbirinden ayırmam mümkün değil. Her mekân
tasarımı, biraz da o mekânı kullanan insanların hayatına dokunmak
demek. Bu sebeple de bu alanda çalışıyor olmaktan çok mutluyum. İfade
ettiğim gibi birbirinden ayıramasam da biraz daha fazla iyi hissettiren
çalışmalarım oldu. Bunlardan biri de yakın geçmişte tamamladığım
Delta Marriott Otel Projesi. Sizin ifade ettiğiniz gibi ustalık eseri olarak
ifade etmeyeceğim ama “yapmak istediğim tam olarak bu” dediğim bir
projedir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, öğrenmenin ve daha iyisini
yapmanın bir sonu olmadığını düşünüyorum. Hep daha iyisini yapmak
için uğraşmak gerekiyor. Gelişen ve değişen şartlara uygun tasarımları
yaparak hep daha iyisi için gayret etmekteyim.

Mimari çizginizi ve tasarım anlayışını nasıl tanımlarsınız?
Ben öncelikle kullanıcıların keyif alabilecekleri yaşam alanları
planlamayı seviyorum. Renovasyon sürecinde onların ihtiyaç ve
taleplerini göz önünde bulundurup beğenilerini modern tarzım ile
harmanlayarak sunuyorum. Mekânın konumu, ışığı ve ışığın aldığı
tonlar… Benim için proje o zaman başlıyor. Her mekân yeni bir öykü.
Her mekânın verdiği hissiyat farklı. Böyle olunca da her projede farklı
bir anlatım ortaya çıkıyor. Tüm bunlarla birlikte tasarımlarımda düz ve
modern çizgilerin biraz daha fazla yer aldığını da söyleyebilirim.
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Yaptığım tasarımlar öncelikle
kullanıcının ișlevsellik anlayıșına cevap
verecek șekildedir. Bu ișlevsellik
estetik algı ile tamamlanır.

Projelerinizin yaratım sürecinde sizin için
estetik mi yoksa işlevsellik mi daha önemli?
Öncelikleriniz neler oluyor?

Ben estetik ve işlevsellik kavramlarını birbirinden ayırmıyorum.
İşlevsel olan estetik değildir gibi bir algıyı da kabul etmiyorum.
Pekâlâ, ikisini aynı potada eritip kullanıcının isteklerine cevap
vermek mümkün. Mekânları anlamlı kılan içindeki insanlardır.
Yaptığım tasarımlar öncelikle kullanıcının işlevsellik anlayışına
cevap verecek şekildedir. Bu işlevsellik estetik algı ile tamamlanır.
Kullanıcısına konfor sağlamayan tasarımları çok tercih etmiyorum.
Yaşam alanları ve ortak alanlarda ihtiyaçları karşılamanın önemli
olduğuna inanıyorum.

Bir yandan müşterilerinizin taleplerini karşılarken
diğer yandan da kendi tarzınızı yansıtan, içinize sinen
bir eser yaratmaya çalışıyorsunuz. Sizin için bu süreç
nasıl işliyor?
Bir mekân tasarlarken o mekânı kullanan insanların hayat
tarzları, ihtiyaçları ve beğenileri benim için öncelik oluşturur.
Onların kendilerini ait hissetmedikleri bir tasarımın içinde
olmalarını istemiyorum. Kendileri için kurdukları dünyayı
doğru algıladığımda tasarım süreci başlıyor. Bir anlamda birlikte
yol aldığımız bir sürecin içinde oluyoruz. Ben profesyonel
yönlendirmelerim ile isteklerini şekillendiriyorum. Hem benim
hem de onların keyif aldığı mekânları oluşturuyoruz. İnsanların
hayatlarına dokunduğunuz sürece başarı da beraberinde geliyor.

Son olarak gelecek hedeflerinizden ve
gerçekleştireceğiniz projelerden bahsedebilir
misiniz?

Yakın geçmişte tamamladığım Delta Marriott Otel kendimi
gerçekleştirdiğim, sonucundan da çok keyif aldığım bir proje oldu.
Otel projelerinde daha fazla yer almak temel hedeflerimden biri.
Diğer yandan ev ve iş yerleri konusunda da kendimle yarıştığım
noktalar var. Renklerle oynamayı seviyorum, renklerin gözden ruha
dokunan bir yanı var. İnsanlara, kendilerini daha iyi hissettiren
renklerle ürün ve mekânlar tasarlamak istiyorum. Tüm bunlarla
birlikte faaliyet gösterdiğimiz alanda nicelikten çok nitelik
esas. Böyle olunca da hedefimizi sayısal verilerle ifade etmek
mümkün olmuyor. Temel hedefim, hep daha iyisi ve hep daha
ötesi… Gelecek dediğimiz şey, aslında bu gün attığımız tohumların
meyvesini almak. Bu sebeple bugünü doğru planlamak gerektiğine
inanıyorum. Bugün yaptıklarım ve hayal ettiklerimle bir yarın
oluşacağını biliyorum. Yaptığım her proje de beni yarınlarıma
taşıyor. 
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EMEL BALCI

ML Mimarlık
Mimaride Sihirli Dokunuşlar
İç mimari ve tasarım uygulamalarıyla adından söz ettiren, Touching yönteminin
de öncüsü olan ML Mimarlık’ın kurucusu Yüksek Mimar Emel Balcı,
fonksiyonel tasarım anlayıșı ile gerçekleștirdiği projelerindeki öncelikleri ve firmasını
sektörde farklı kılan özellikleri hakkında sorduğumuz soruları yanıtlıyor...
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B

ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü’nü derece ile bitirdikten sonra yine mezun olduğum
üniversitede yüksek lisansımı yapı kürsüsünde tamamladım.
Toplamda üç yıl inşaat ve mimarlık firmalarında çalıştıktan
sonra Amerika’da, New York ve Boston’da Business English
eğitimi araya girdi. Ardından aile şirketlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında
tek başıma iş hayatıma devam etme kararı alıp ML markasını yarattım. İç
mimari planlama, proje, tasarım ve uygulama hizmeti veren ML Mimarlık,
dört yıl önce öncülük ettiğim Touching yani sihirli dokunuş yöntemi ile
büyüme ve bilinilirlik ivmesini yükselterek devam ediyor. Bu arada dönem
dönem İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tasarım ve proje derslerinde
dönemsel öğretim görevliliği yaparak mimarlık ve iç mimarlık öğrencileri ile
bilgi ve deneyimlerimi paylaşma imkânı buluyorum.

Firmanız ve projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

2010 yılından beri iç mimari tasarım, uygulama, mimari danışmanlık
ve touching hizmetlerimizle residance, villa, konut, ofis ve kafe restoran
projelerine başarı imzamızı attık ve atmaya da devam ediyoruz.

Projelerinizdeki tasarım kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Ben kişiliği olan mekânları seviyorum hem ağırlığı olsun hem de sade
olsun istiyorum. Tasarımlarım, mekân sahibinin ihtiyaçları, benim zevkim
ve işlevsellik ile birleşerek oluşturuluyor. Tüm projelerimde detaylar çok
önemli. Bunun yanı sıra projelerimi sanat eserleri ve şık aksesuarlar ile
zenginleştirmek, mekânlara yaşanmışlık ruhunu vermek ve kullanıcıların
huzuru hissetmelerini sağlamak benim için çok önemli.
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Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden bahsedebilir
misiniz?
Şu an hali hazırda villa, residance, touching ve dekorasyon ile VIP
yönetim ve toplantı salonlarını kapsayan projelerimiz devam etmektedir.
Aynı zamanda İstanbul dışından, çeşitli şehirlerden ve Anadolu’dan da
teklifler gelmekte ve görüşmelerimiz devam etmektedir. İstiyorum ki tüm
Türkiye’de tasarımlarım, güzel ailelerin mutlu ve huzurlu yuvalarında
imzam ve işine saygı duyan tüm şirketlere katkım olsun.

ML Mimarlık’ı diğer firmalardan ayıran özelliği nedir?

Prensipte, projelere başlamadan önce mutlaka proje sahibini tanımak
istiyorum. İstekleri ve beklentileri ile benim projeye yaklaşımım ve
tarzımın ne kadar birleşebildiğini görebilmek ve karşılıklı başlanacak
iş ortaklığında ki yol güzergâhını belirlemek için keyifli bir paylaşım
oluyor. Elbette trend tasarımlar projelerimde rol alıyor. Ancak asıl hedefim;
kullanıcının huzurlu olabileceği, kişiliğini ve yaşam tarzını yansıtan
projeler üretmek. Bu hedefime yeni trendler de renk veriyor. Tüm bilgileri
aldıktan sonra kendi tarzımı da harmanlayarak çalışmalarımı bu
doğrultuda yönlendirip ilerletiyorum. Aynı mekân için farklı müşterilere
farklı tasarımlar çıkabilir önemli olan müşterinizi ve beklentilerini
iyi analiz etmek. Tüm projelerimde olmazsa olmaz objelerim var.
Öncelikle her mekânda mutlaka sanat eseri kullanmaya çalışıyorum.
Özellikle yerli sanatçılarımızın heykel, fotoğraf ve tablolarıyla mekânları
zenginleştiriyorum. Bir diğer objem ise kitaplardır. Çünkü kitaplar
hem ruhumuzu hem dekorasyonumuzu besler. Bu nedenle mutlaka
her mekânda kullanılmalıdır. Müşterilerimin ilgi alanlarına göre kitap
alışverişlerimiz her projemizde olmaktadır. Bir de kişisel zevkim olarak
mumlardan vazgeçemiyorum. Renkli, kokulu, desenli ve dokulu mumlara
bayılıyorum, mutlaka aksesuarlarla projelerimde kullanıyorum.

Başarılı bir dekorasyonun olmazsa olmazları nelerdir?

Özgünlük, yaratıcılık, araştırmacılık, sadelik ve fonksiyonellik hem
ruhunuz hem de mekânlar ile birleşiyor. Benim için mimarlık aşktır. İşime
duyduğum saygı ve sevgi konuştuğum herkese yansıyor. Çünkü çalıştığım
herkes işime olan bağlılığımdan etkilendiklerini söylüyorlar. Ne yaparsan
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yap aşk ile yap demişler ya kesinlikle çok doğru. Püf noktası
mesleği çok sevmekle başlıyor sonrasında dünya insanı olmakla
devam ediyor. Trendleri, yeni teknolojileri araştırmalı, yurt içi ve
yurt dışı fuarlarını takip etmeli ve etkileşim halinde olunmalıdır.
Mimarlık aynı zamanda müşteriyi çok iyi tanıma ve analiz
yapmayı da yanında getiriyor ki müşteriyle bire bir aynı frekansı
ayarlayıp isteklerine doğru cevap vermeyi sağlıyor. Başarılı
bir mimar; öncelikle işini çok sevmeli, idealist ve farklı fikirler
üretebilmeli, kendine özgü bir çizgisi, savunduğu bir özelliği
ve farklılığı olmalı, müşteri taleplerinde doğru yönlendirme
yapmalı, esneklik payını kendi tarzı ve doğrularına göre
ayarlayabilmelidir.

Dekorasyon anlamında evlerde hangi uygulamalar
ve görünümler geride kaldı?

Aslında en çok yanlış takım halinde alınan mobilya seçimlerinde
oluyor. Takım halinde aldığınız ürünler, mekânınızı o firmanın
küçük bir showroomu haline getiriyor oysa biz mekânlara
yaşanmışlık, uyum, farklı kombinasyonların ve malzemelerin
zenginliğini katmak istiyoruz. Bir katalog havası değil bir düzen,
ahenk ve sıcaklık vermek istiyoruz. Bir diğer yanlış ise mekâna
uygun ölçülerde ürün alınmaması ve renk seçimlerinin doğru
yapılmaması oluyor. İşlevsellik de bir diğer önemli konumuz,
aldığımız veya yaptırdığımız tüm ürünler estetik, işlevsellik ve
konforu bir arada barındırmalı.

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde
kullanmak için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?
Her zaman dediğim gibi tasarım, işlevsellik ve ihtiyaca göre

birlikte düşünülmeli ve ona göre düzenlenmelidir. Her mekânın
ihtiyacı, kullanıcıya göre değişir bu yüzden biz öncelikle müşterileri
iyi analiz ederiz. Bakıldığında aynı salon için çok fazla sayıda tasarım
yapabilirsiniz önemli olan kullanıcının zevki, ihtiyaçları ve mimarın
gözünden yansıtabilmesidir.

2021 dekorasyon trendlerinde nelerle karşılaşacağız?
Bu konuda bilgi verir misiniz?

2021 yılında tamamen doğallık öne çıkmaya devam edecek. Yumuşak
hatlar, doğal formlar yine taş, ahşap, cam, organik malzemeler,
geri dönüşümlü malzemelerden oluşan ürünlerle birleşecek ve
yeni mekân tasarımlarda karşımıza çıkacak. Tabii ki teknolojinin
tüm yenilikleri dekorasyonda karşımıza çıkmaya devam edecek.
Renklerde ise koyu tonlara geri dönüş başlıyor. Hem duvarlarda
hem ahşap ürünlerde vintage ve retro tarzı birleşiyor. Dünya geneli
pantonenin her yıl açıkladığı yılın renk grubu ultimate gri ve canlı
sarı tüm yıl boyunca dekorasyonlarımızda sıkça kullanacağımız
renklerden olacak. 
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Ergonomik ve Fonksiyonel
Irmak Yapı
Müșteri memnuniyetini ilke edinerek ihtiyaçlara uygun modern ve
ergonomik projeler hayata geçiren Irmak Yapı’nın kurucusu
Nizamettin Kaboğlu, firmasının sunduğu hizmetler ve bugüne kadar
gerçekleștirdiği projeler hakkında merak edilenleri anlatıyor...
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I

rmak Yapı ne zamandan beri faaliyette?
Kuruluş hikâyesinden bahsedebilir
misiniz?

Irmak Yapı; inşaat, mobilya ve altyapı sektöründe
faaliyet gösteren bir aile şirketidir. Doksanlı yıllarda
çalışmaya başladığımız inşaat sektöründe ilk
binamızı 1997’de yaptık ardından hâlihazırda var
olan yetenek ve yetkinliklerimizi sektörde doğan ihtiyaçlarla
birleştirerek 2003 yılında mobilya imalatına başladık. Mobilya
ve inşaat alanında gelişerek devam eden çalışmalarımıza 2015
yılında doğal gaz sektöründe yaptığımız çalışmalarımızı ekledik.
Bunun yanı sıra mimari ve iç mimari alanlarında hizmetler
sunmaya devam ediyoruz.

Irmak Yapı’nın sunduğu hizmetleri ve bugüne
kadar gerçekleştirdiği projeleri öğrenebilir miyiz?

Üç farklı sektörde faaliyet göstermekteyiz. Ankara’nın farklı
bölgelerinde bulunan yirmiden fazla konut projemizin yanı
sıra Rize’de yeni havalimanına yakın iki farklı proje ile yüz elli
konutu hayata geçirdik. Halihazırda Rize’deki üçüncü projemiz
de devam etmektedir. Bunu yanı sıra eşgüdümlü olarak çok
sayıda bireysel konut projesini tamamladık. Konutlar haricinde
Türkiye Kamu - Sen Binası, Aras Plaza, Elsa Ortopedi Ofis
Binası, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Binası ve 6000m2
üzeri olan Arden Medikal Fabrikası ile çok sayıda projenin
uygulamasını gerçekleştirdik.
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Mimari ve iç mimari projelerimizde Irmak Yapı’nın benimsediği
vizyon her bir kullanıcının ihtiyaç, istek ve kişisel zevklerine yönelik
olarak eşsiz tasarımlar üretmektir. Mimari tasarım yeteneklerimizi
her bir müşteri için değerli yaşam alanlarına dönüştürmek
niyetindeyiz. Mimari projelerde tasarladığımız mobilyaları
kendi fabrikamızda imal ederek daha özgün ve nitelikli ürünler
üretebilmekteyiz. Doğal gaz sektöründe ise Başkent Doğalgaz’ın
özelleşmesi ile Ankara’da 1500 km’ye yakın altyapı çalışmasında
bulunuldu. Buna ek olarak Türkiye’nin birçok şehrinde yapmış
olduğumuz doğal gaz dönüşüm projeleriyle doğaya katkı sağlıyoruz.

Birçok başarılı projeye imza atmışsınız.
Başarınızın sırrını ve sektörünüzde
sizi farklı kılan unsurları anlatır mısınız?

Irmak Yapı’nın başarısının en büyük kaynağı işini severek yapan
nitelikli bir ekibe sahip olmaktır. İşinizi sevdiğiniz zaman göstermiş
olduğunuz enerji tükenmiyor aksine kendini yeniliyor. Tabii ki proje
sürecinde aksaklıklar olabiliyor. Bu kriz anlarında sahip olduğumuz
enerji çözüme ulaşmayı kolaylaştırıyor ayrıca müşterilerimizden
aldığımız pozitif dönüşler işimize daha da motive olmamızı sağlıyor.
Bizi farklı kılan özellik, birçok çözümü kendi içimizde sağlayarak
süreç içerisinde değişimi hızlandırıyoruz.

Projelerinizde nelere odaklıyorsunuz?
Öncelikleriniz neler oluyor?

Müşteri memnuniyeti en önemli odak noktamız. Kaliteden ödün
vermeden en doğru tercihleri müşteriye sunarak memnun etmeye
çalışıyoruz.
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Görselliğin yanı sıra
ergonomik ve fonksiyonel
mimarı tasarımlar yapmaktayız.

Bir mimari projeyi hayata geçiren üç önemli kriteri bir
araya getiriyorsunuz. Bunu mümkün kılan ekibinizden ve
iş ortaklıklarınızdan bahsedebilir misiniz?

Tasarım, üretim ve uygulamanın dil birliği ile çalışması ve birbirini
anlıyor olması başarımızı arttırmaktadır. Tasarım ekibinin üretim
aşamasını bilmesi, üreticinin tasarımcının dilinden anlaması süreci
kolaylaştırmaktadır. Dışarıdan gelen projelerin uygulamasında
tasarımcılarımız projeyi uygulamacının diline çevirebilmektedir. Bunun
dışında tasarımlarımızda kullandığımız ürünler, aldığımız iş ortaklarımız
bulunmaktadır. Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta, trendleri takip
edip güncel tasarımlar yaparak müşterilerimizin ihtiyaçları için çözüm
önerileri üretmek.

Mobilya üretiminde nelere dikkat ediyorsunuz?
Hangi tarz modeller ve malzemeler tercihiniz?

Mobilya üretimi olarak ahşap uygulamaları yapıyoruz, uygulamayı
yaparken kaliteden ödün vermiyoruz. Bizim iş yöntemimiz kullanıcıların
bireysel ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmaktadır. Bu nedenle her bir
müşteride dikkat ettiğimiz nokta farklı olabilmektedir. Görselliğin yanı
sıra ergonomik ve fonksiyonel mimarı tasarımlar yapmaktayız. Müşteri
bazında kullanılan malzemeler ve tarz değişmektedir, her müşterinin
tarzı ve isteğine göre üretim yapmaktayız. Son dönemlerde minimal
tasarımlar daha çok tercih edilmektedir. Yoğun olarak kullandığımız
ürün ahşap, onun yanında tasarıma göre metali ve taşı uygulamalarımıza
eklemekteyiz.

Son olarak ileriki süreçlerde firma olarak hedeflerinizin
neler olduğundan bahsedebilir misiniz?
Sıcak aile ortamını bozmadan daha çok kalbe ulaşmak istiyoruz. 
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SELKAN ERÇEL

Selkan Erçel Design Studio
Primitif ve Yalın Çizgiler
Selkan Erçel Design Studio’nun kurucusu Mimari Tasarımcı Selkan Erçel,
modern ve primitif bir anlayıș ile olușturduğu tasarımlarında kontrast yaratan
doku ve renkleri bir arada kullanmayı tercih ediyor...

Ö

ncelikle kendinizden ve Selkan Erçel Design
Studio’nun kuruluşundan bahseder misiniz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
mezunuyum ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç
Mimarlık yüksek lisansı yaptım. Altı sene boyunca
çeşitli ofislerde çalıştım. Selkan Erçel Design Studio 2020
yılında Moda’daki evimin tasarımı ve yapımı sırasında
kuruldu ve kurulurken amaçlanan en temel prensip disiplinler arası bir
mimarlık anlayışı benimsemedir.
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Tasarımlarınızda sizi yansıtan karakteristik çizginiz
nedir?

Tasarımları modern aynı zamanda primitif bir anlayışla
oluşturmayı seviyorum. Tek bir tarzı benimsenin hayal dünyamızı
kısıtladığını düşünüyorum. O yüzden birbiriyle kontrast yaratan,
malzemeleri birlikte kullanmaya özen gösteririm.

Size tasarımlarınızda neler ilham verir?

Genelde doğadan ilham alırım çünkü inşa ettiğimiz her şeyin

Tasarımları genelde modern
aynı zamanda primitif
bir anlayıșla olușturmayı seviyorum.

ona öykünmek için olduğunu düşünürüm hatta kendimizi bile inşa
ederken doğaya öykünürüz.

Tasarımlarınızı hayata geçirirken nasıl bir süreç
izliyorsunuz, öncelikleriniz neler?

Benim için tasarlanacak alanı veya mekânı görmek çok önemlidir.
İlk gördüğüm anda orayla bir bağım oluşur. Bu bazen ışığı bazen
yeşil alanı bazen de yapım sistemiyle ilgili olabilir. Daha sonra ise
oradan aldığım doneler ile tasarlamaya başlarım. Tasarım sürecinde
mutlaka müşterilerimiz ile sık sık fikir alışverişi yaparak aynı dili
konuşmaya önem veririz. İşin uygulama tarafında da olduğumuz için
yapım süreci de tasarım kısmı kadar önemlidir. Çünkü inşa etmeye
başladığımızda alana müdahale etmiş oluruz ve bu müdahaleleri
sürekli gözlemleyerek uygulama sırasında da doğru kararlar olup
olmadığını değerlendirme fırsatımız olur.

Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan unsurlar
nelerdir?

Eğer bizim inşa ettiğiniz hikâyeyi kullanıcı farklı hikâyeler ile
büyütüp, bütünleşebiliyorsa o proje başarılıdır.

Meslek hayatınız boyunca mutlaka tasarlamam gerek,
dediğiniz bir iç mekan ya da yapı tasarımı var mıdır?
Bu zor bir soru çünkü o kadar fazla tasarlamak istediğim yapı ve
mekân var ki ama en çok istediğim eğitim yapısı olabilir, daha
yaratıcı çözülebilir diye düşünüyorum. 
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Ozan Ekși

ozan@semcollections.com

Sadelik, Sakinliğin ve
Huzurun Anahtarı
Trend tahmin ajansları aydınlanmak, yavașlamak, arınmak gibi seçimler
yapacağımız yönünde fikir birliğine varmıș durumda. Yeni bir yıla giriș yaparken
yavașlatılmıș ve sadeleșmiș atmosferde, cool ve klası koruyarak basitleșiyoruz.
Dekorasyon alanında geçmișten ve arkeolojiden ilham alan detaylarla yüksek
teknolojiyi bir araya getiren mix&match örneklerini keyifle benimseyeceğimiz uzak
geleceğe de göz kırpıyoruz. Öte yandan soğuyan havalar yașam alanlarında
sıcak bir koza yaratma içgüdümüzü harekete geçiriyor. Evlerimiz yine yașam
mekânı tercihlerinde zirvede olacak. Bașlangıçlar güzeldir,
siz yeniliklere açık mısınız?
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E

vin Işıltılı Cazibesi

Doğru kullanıldığında dekorasyonda hedeflenen etkiye
bizi ulaştırma yetisine sahip aydınlatma tasarımları,
her ne tarzda dekore edilmiş olursa olsun bir odanın
vazgeçilmezleridir. Teknolojinin desteğiyle gelişen yeni
tasarım anlayışı aydınlatma seçeneklerinin yelpazesini
genişletirken, yaratıcı aydınlatma fikirlerinin mekânlara etkisi de
giderek güçleniyor. Son yıllarda aydınlatma ürünleri, ışık ihtiyacının
ötesinde dekorasyonun tamamlayıcısı olarak yaşam alanlarına kattığı
renk ve şıklık sebebiyle iç mekân tasarımında büyük önem kazanmış
durumda. Değişen trendlerin etkisiyle sınırsız form ve malzeme
çeşitliliğiyle yeni sezonda da ön plana çıkan sarkıt ve lambaderler
dekorasyonunuzun başrolü olmaya hazır!

Focus Desenlerin Pusulası Kuzeyi Gösteriyor!

Deko - pusula Rusya, İzlanda, İskoçya ve İskandinav ülkelerinin karlı
buzlu coğrafyalarını işaret ediyor. Yerkürenin bu soğuk iklimlerindeki
evleri ısıtan natürel malzemeler ve renkli desen katmanları, kış
kasvetini kovmanın ana şifresi.

Grandmillenial Tarzı

Eski moda el sanatlarından bahsetmemiz gerekirse Y kuşağı aynı
alanlardan, beyaz üzerine beyaz iç mekânlardan ve modern olma
baskısından bıkmış ve bunun yerine geleneksel tarzların yeniden
canlanması için bir yol arıyormuş gibi görünüyor.
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Tıpkı podyumda olduğu gibi çiçekler, pötikareli baskılar,
kabarık kollar ve fırfırlar ev dekorasyonunda da mikro
çiçekler, hasır ve kamış mobilyalar, antikalar, saçaklar ve
duvar kağıtları Grandmillennial tarzı olarak bilinen yeni
trend sayesinde hayatımıza geri döndü.

Yeni Yaşam Alanı Mutfaklar

Günümüz metropol insanı için mutfak artık kişisel bir
tapınak, ayrı kalınmaz bir laboratuvar gibi. Markalar da
mutfakları hem yaşam alanı olarak değerlendiriyor hem
de “evlerimizin kalbi” olarak görüyor. İnovasyon, günümüz
mutfaklarının radarındaki en önemli kriterlerden biri.
Teknolojinin her gün yeni ve ileri bir adım atması, sadece
mutfağın mekanik yüzünü okşamıyor aynı zamanda
kullanıcıyı daha konforlu, kaliteli ve keyifli bir mutfak
hayatına davet ediyor. Örneğin; dokunmadan, sadece tek
bir elin zarif hareketiyle değişen mutfaklar, ada mutfağın
hemen arkasına konumlanan bir televizyon ünitesi ya da
kullanıcının fiziksel özelliklerine göre sağlığını düşünerek
fırının ve bulaşık makinesinin yüksekte olduğu modüller
tasarlanıyor. 2021’de dingin düzenlemelerle, derinliğinden
ve sofistike yaşam anlayışından da ödün vermeden sizin
karakterinize bürünebilen yaşam alanları tasarlayacağız.
Çünkü her insan güzelliklerle çevrilmeye değerdir.

Bir Yaşam Alanı Olarak Islak Hacimler

Gün geçtikçe biraz daha önem kazanan ve kişisel
yenilenme mekânı olarak içeriğini hızla geliştiren
banyolar sadece teknoloji, işlev ve mobilya ile değil teması,
atmosferi ve aurasıyla da öne çıkıyor. Artık günümüzün
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2021’de dingin düzenlemelerle,
derinliğinden ve sofistike yașam
anlayıșından da ödün vermeden sizin
karakterinize bürünebilen yașam alanları
tasarlayacağız.

banyo tasarımlarında su ile baş başa kalmanın, arınmanın ve
rahatlamanın altı çiziliyor. Banyoların tanımı tümden değişti. 2021
sezonu için evinizin keyif sınırları genişlerken ön plana çıkan
mimari özellikler ise başı çekiyor.
Suyun sıcaklığını hesaplayan, klozetlerde su basıncı ve çıkışı
sayesinde kişiye özel yıkama seçenekleri sunan ve daha az
su kullanımıyla tasarruf ettiren armatürler, neredeyse varlığı
hissedilmeyen rezervuarlar, su akışını kolaylaştıran hemzemin
duş kanalları, yağmur duşları gibi teknolojik ürünler sayesinde
banyolar smart bir kimlik kazanıyor. Koku ve ışık efektleriyle
farklı atmosferlere dönüşebilen duşların çoğalan alternatifleri,
dokunmatik ekran özellikli banyo aynaları gibi teknolojik
ekipmanlar sayesinde banyolarda çok fonksiyonlu kullanım
mümkün.

”Do İt Yourself” Eğlenceler

Yaratıcılığı ve sanatsal aktiviteleri evlerinin baş tacı edinen yeni
nesil, evdeki aksesuar ve malzemeleri değerlendirerek ya da geri
dönüştürerek oluşturulmuş yaratıcı dozu yüksek dekorasyonların
devri. Şimdilerde dekorasyona ilham veren ürünlerin arasında
kara tahtalar, tahta gibi kullanılan duvarlar yer almakta.
Özellikle kara tahta üzerine yazılan mottolar, dekorasyon
uygulamalarında dekoratif bir etki oluşturmakta. Göz estetiğinize
hitap eden yaşam alanınızın çizgisine uygun, dekorasyonunuz
da özgün bir uygulama istiyorsanız kara tahta modellerinden
rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Mizah içerikli metinler, tarifler,
mesajlar ve formüller yazarak dekorasyonunuza farklı bir yorum
katabilirsiniz. 

eğitim

BURCU KAHVECİOĞLU

Çankaya’da Yeni Nesil Eğitimin Adresi

Adım Anadolu Lisesi

Bașöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, çağdaș ve yenilikçi akademik
ilkeyi ülkü edinen Adım Anadolu Lisesi hakkında Yönetim Kurulu Üyesi ve
Okul Müdürü Burcu Kahvecioğlu, önemli bilgiler verdi...

B

ir okul düşünün; klasik eğitim kalıplarının dışında,
çağdaş, yenilikçi ve akademik dürüstlük ilkesi ile çok
yönlü -dönüşümlü düşünen, yeni fikirleri ve stratejileri
keşfetmede risk alan, araştıran, sorgulayan, yaptığı her
davranışın sonuçlarının sorumluluğunu alan, tüm
canlıların yaşam hakkına saygılı ve açık fikirli bireyler
yetiştirmeyi ülkü edinsin...

Öyle bir okul olsun ki dokunduğu genç hayatlara “yaşam boyu
öğrenmeyi” öğretirken, koridorlarından çocuk kahkahaları eksik
olmasın... Eğitimin her şeyin üstünde bir öneme sahip olduğu
gerçeğinden hareketle çıktığımız bu yolda, Başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk’ün izinde, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra
güvenilirlik ve dürüstlükle hareket etmenin önemine sahip bireyler
yetiştirmek tek amacımız...

Öğrencilerimiz Bizi Neden Tercih Etmeli?

Öğrencilerimiz;
▪ Yabancı hocalar eşliğinde yoğunlaştırılmış İngilizce dersleri
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▪ Alanında uzman öğretmen kadrosu desteği ile eğitim
alma imkânı
▪ Sınava hazırlıkta özel ders, dershane bir arada öğretim
▪ Konu odaklı başarı analizi
▪ Birebir ilgiyle eğitim
▪ Danışman öğretmen desteği
▪ Seviyelere uygun gruplarda eğitim alma imkânı
▪ Yapıcı disiplin anlayışı
▪ Öğrenci koçluğu, psikolog ve rehberlik desteği
▪ Akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve psikolojik
alanlarda gelişim sağlayabilecekleri eğitim sürecine dahil
olabileceklerdir.
Bizler; on beş yıllık mesleki deneyimimiz ve bilgi
birikimimizi Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda
yetiştireceğimiz öğrencilerimizle paylaşmayı hedefleyen
bir öğretmen kuruluşuyuz. Tanışmak ve paylaşmak
amacıyla sizleri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk
duyarız. 

Osman Temiz Mah. 1024. Cad. No:40 Dikmen/Ankara
www.vipelitegitim.com
elitadimcollege

röportaj

HAZAL KAYAPINAR

Genç ve Dinamik
Bir Başarı Hikâyesi
Genç ve bașarılı Avukat Hazal Kayapınar, eğitim hayatından kariyer yolcuğuna,
yeni kitabı “Sponsorluk Sözleșmeleri”nden ağırlıklı çalıșma alanlarına ilișkin geniș
bir yelpazede sorduğumuz soruları yanıtladığı röportajımız sizlerle...
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Çalıșmayı ve hayatın her alanında
aktif olmayı seviyorum.
Kitabım da benim için geçirdiğimiz zor
ve durağan günlerin bir tesellisi oldu.

H

ukuk kariyerinize nasıl başladınız?
Neden avukat olmayı seçtiniz?
Bize kendinizden ve eğitim
hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

Ailemde hiç hukukçu yok. Mesleğimi
seçmemde karakterim etkili oldu diyebilirim.
Hep etrafında olan bitenlere ilgili bir çocuktum, ayrıca
küçüklüğümden beri haksızlığa tahammülüm yoktur. Zaman
içerisinde bu özelliğim dünyaya bakışımı da şekillendirdi
ve adalet duygumun gelişmesine sebep oldu. Bu yolda
ilerlediğim için de mutluyum, sevdiğim işi yapıyorum. Başkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Daha
sonra yine Başkent Üniversitesi’nde özel hukuk alanında tezli
yüksek lisansımı tamamladım. Öğrencilik sürecimde de farklı
farklı iş tecrübeleri edindim. Özellikle New York ve Londra’da
edindiğim tecrübeler bugünkü kariyerime yön verdi
diyebilirim. Pandemi sürecini atlattıktan sonra bir aksilik
olmazsa akademik hayatıma da doktora yaparak devam
etmeyi düşünüyorum.

Genç yaşınızda oldukça aktif bir çalışma hayatınız
olduğunu görüyoruz. Bunun yanında yeni ve ilk
kitabınız olan “Sponsorluk Sözleşmeleri”ni de
piyasaya sürdünüz. Kitabınızın detaylarından söz
edebilir misiniz?
Evet, çalışmayı ve hayatın her alanında aktif olmayı
seviyorum. Kitap da benim için geçirdiğimiz zor ve
durağan günlerin bir tesellisi oldu açıkçası. Sanat ve spor
faaliyetinde sıklıkla gördüğümüz sponsorluk ilişkileri
televizyon yayınlarının ve internetin de hızlı gelişimiyle
oldukça geniş bir uygulama alanına ulaştı. Günümüzde
artan maliyetlerden dolayı bir televizyon yayınının, dizinin
veya spor organizasyonunun sponsor desteği olmaksızın
gerçekleşmesi neredeyse imkansız bir hal aldı. Birçok şirket
de toplumda oluşturmak istediği imaj doğrultusunda reklam
yerine sponsorluk desteği vermeyi tercih ediyor. Ancak bu
yaygın uygulama alanına karşın sponsorluk sözleşmeleri
Türk Hukuku’nda yeterli düzenlemeye ve incelemeye sahip
olmayan bir sözleşme türü. Bu sebeple uygulamada ortaya
çıkan ihtilafların da çözümü soru işaretleriyle dolu. Ben de bu
ihtiyaçtan yola çıkarak yüksek lisans sürecimde sponsorluk
sözleşmeleri üzerine çalıştım ve daha sonra bu çalışma kitap
haline geldi.

röportaj

Kitabınızda asıl yer verdiğiniz konu başlıkları nelerdir?
İleride farklı konularda da kitaplar yazmayı hedefliyor
musunuz?
Kitabımı; sponsorluk kavramına genel bir bakış, sponsorluk
sözleşmesinin hukuki niteliği, benzer sözleşmelerle ilişkisi ve
sözleşmenin sınırları olarak başlıklandırabiliriz. Bunların tamamı
yargı kararları da incelenerek uygulamaya yönelik ele alındı. Elbette
kitap çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Yazmayı çok seviyorum
mesleğimin de şüphesiz büyük bir etkisi var. Şu an çalışmasını
yürüttüğüm bir kitap hazırlığı da var.

Sözleşmeler Hukuku’nun yanı sıra boşanma davaları
üzerine de yoğun çalışıyorsunuz. Çalışma alanı olarak
neden boşanma davalarına bakmayı tercih ettiniz?
Boşanma davalarına bakış açınız nedir?

Doğru evet, aile hukuku konusunda da yoğun çalışıyorum. Aslında o
beni seçti diyebilirim… Meslekteki ilk davam bir boşanma davasıydı,
daha sonra devamı geldi ve ister istemez çalışma alanımı şekillendirdi.
Ülkemizde mağdur denilince akla yalnızca kadınlar geliyor ancak
kadın - erkek ayrımı yapmaksızın insanlar bu konuda büyük
mağduriyetler yaşıyor ve yaşatıyor. Ortada çocuk da varsa mağduriyet
gittikçe büyüyor. Ben de bu noktada müvekkillerimi oldukça iyi
anladığımı düşünüyorum. Bu süreci en az mağduriyetle atlatmaları ve
dertlerini burada bırakmaları için çaba gösteriyorum.
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Kitabımı; sponsorluk kavramına
genel bir bakıș, sponsorluk
sözleșmesinin hukuki niteliği, benzer
sözleșmelerle ilișkisi ve sözleșmenin
sınırları olarak bașlıklandırabiliriz.

Sizce evlilikler neden biter, günümüzde
boşanmaların bu kadar artmasının sebebi nedir?

Şiddet ve sadakatsizlik evliliği kesinlikle sürdürülemeyecek hale
getiren iki sebep. Şiddetten kastım yalnızca fiziksel şiddet değil.
Ekonomik ve duygusal şiddet de sık karşılaştığımız ve oldukça
yıpratıcı türleri. Boşanmaların artmasındaki önemli bir etken,
çevremizdeki uyarıcıların artması. En güçlü uyarıcı da şüphesiz
sosyal medya. Bu sebeple birçok evliliğin bittiğine şahit oluyoruz.
Bir de bence artık kadınlar eskisinden güçlü, korkusuz ve çok
daha özgüvenli. Bu da artışın bir diğer sebebi diyebilirim. 

mücevher

İlhamını Aşktan Alan Gilan
Theodora Koleksiyonu
Gilan, Sevgililer Günü’ne özel sunduğu İmparatoriçe Theodora ve
büyük așkından ilham alan koleksiyonu ile ölümsüz așkın tılsımını sunuyor.
Cüretkâr tasarımların kusursuz el ișçiliği ile buluștuğu koleksiyondan,
güçlü ve ayakları yere basan kadınlar gözlerini alamayacak...

İ

lhamını İstanbul ve Anadolu kültürünün eşsiz
değerlerinden alan başarısını dünya çapında ispatlamış
mücevher ve kültür markası Gilan, ilhamını İmparatoriçe
Theodora’dan alan etkileyici koleksiyonu Theodora’yı,
Sevgililer Günü’nde mücevher tutkunlarının beğenisine
sunuyor.

Güçlü kadınların ve ölümsüz aşkların sembolü olan Theodora
koleksiyonu altın üzerine işlenen pırlanta, elmas, ametist, savorayt,
onyx ve sedef gibi doğal taşlarla detaylandırılan tasarımlarla dikkat
çekiyor. Kolye, küpe, bilezik ve yüzükten oluşan koleksiyon, kadim
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kültür kodlarını modern tasarımlarla birleştirerek modern
kadına antik çağların güç ve aşk tılsımlarını fısıldıyor. Cesur
tasarımı ve zarif değerli taşlarıyla Theodora koleksiyonu, bu
girişimci imparatoriçenin kendine özgü tarzını yansıtıyor.
Theodora koleksiyonunu takan kadınların gittikleri
her yerde bu imparatoriçe gibi cesur ve güçlü bir duruş
sergiliyorlar.
Gilan’ın kültür elçisi kimliğini yansıtan yüksek mücevher
koleksiyonları, Gilan butiklerinde ve www.gilan.com‘da bu
büyülü dünyayı keşfetmek isteyenleri bekliyor. 

özel
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GÖMLEK - JUMPSUIT: ZEYNEP TOSUN
KÜPE - YÜZÜK, MER'S
AYAKKABI: FENDI

Çekici, Renkli, İdealist

Yasemin
Kay Allen
Çekici güzelliği ve bașarılı performansıyla yer aldığı projelerde izleyenleri kendine
hayran bırakan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yakın dönem projelerinden özel
hayatına kadar kendisi hakkında merak edilenleri
MAG okurları için içtenlikle yanıtladı.
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GÖMLEK ELBİSE: PELACIK

Konvansiyonel yaşamın biraz
dışındayım, savaşçıyım, kendi
başımın çaresine bakarım.

R

ol aldığınız dizi ve filmlerde gösterdiğiniz
performans ile çok ses getirdiniz. Yakın
zaman içerisinde sizi göreceğimiz dizi ya
film projeniz mevcut mu?

Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile
Yüksel Aksu yönetmenliğinde Exxen’e bir dizinin
çekimleriyle meşgulüm. Erkek dünyasında ayakta kalmaya çalışan
üç ev kadınının polisiye geriliminin kara komik hikayesi...

Projelerinizde canlandırdığınız karakterler
içerisinde kendinizi en yakın hissettiğiniz karakter
hangisi oldu?

Hepsinde benden bir parça var, seçmekte zorlanırım. Strike
Back’ten Katrina Zarkova demek zorundayım sanırım,
konvansiyonel yaşamın biraz dışındayım, savaşçıyım, kendi
başımın çaresine bakarım. Böyle dediğime bakmayın, duygusal
olarak Su ve Ateş filmindeki Yağmur’um. Buna benim vereceğim
cevap ile en yakın arkadaşımın vereceği cevap farklı olabilir. İçimde
henüz gün yüzü görmeyi bekleyen o kadar çok arketip var ki.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Sizin için bir
tutku muydu?
Oyunculuk, hayatımda hep vardı. Film ve dizi setlerinde çok
vakit geçirdim. Lisedeki drama derslerinde kabuğumdan nasıl
çıktığımı hatırlıyorum, hocamı hala özlerim. Farklı noktalarda
tohumlar ekildi.

İleriye yönelik kariyer planlarınızdan bahsedebilir
misiniz? Kariyerinizde “hedeflediğim nokta bu”
dediğiniz zirve noktası nedir?

Açıkçası şu an pandemi sebebiyle herhangi bir plan yapmamaya
çalışıyorum. Akışına bırakıyorum, şu an önümdeki işe
odaklıyım.

Öz eleştirinizi yapar mısınız? Kendinizi
eleştirdiğiniz konular neler?

Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta
zorlanabiliyorum, olaylara bazen gereksiz manevi değerler
bağlıyorum.

özel

CEKET-PANTOLON: NISSE
KÜPE: MER'S

Oyunculuk,
hayatımda
hep vardı.
Film ve dizi
setlerinde
çok vakit
geçirdim.

DERİ TRENÇKOT: URBANCODE/VAKKORAMA
TERLİK: THE ATTICO/BEYMEN

özel

BÜSTİYER: ALEXANDER WANG
TRENÇKOT - PANTOLON: ACLER/V2K DESIGNERS
KÜPE: MON REVE
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN

Ressam, yazar ya da müzisyen
olmayı seçerdim.

ŞORT-CEKET: BALMAIN/ BEYMEN
BÜSTİYER: ALEXANDER WANG
KÜPE: MER'S

özel

PELERİN CEKET; MAISON MARTIN MARGIELA/V2K DESIGNER
KÜPE: MER'S
TERLİK: THE ATTICO/BEYMEN

Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi
tutmak ve diplomatik olmakta
zorlanabiliyorum, olaylara bazen
gereksiz manevi değerler bağlıyorum.

Moda tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Şık takım elbiseler, çizmeler, androjen, pratik, biraz da dandy ya da
onun kadın versiyonu, quaintrelle gibi diyebilirim..

Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarla da çok
dikkat çekiyorsunuz. Orada gördüğümüz “Yasemin
Allen” aslında kendi özünü yansıtan mı?

Evet, sosyal medyada gayet kendimim ama parça halinde
görüldüğü için tam resim yine net olmayabilir tabii ki.
Paylaştıklarımı yadırgayanlar da görüyorum. Açıkçası ne istersem
onu yapıyorum, anlayan, biraz gülmek isteyen beri gelsin.

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğiniz projeler
arasında en çok hangisi sizde etki bıraktı?

Gerçekleştirdiğim projelerimin hepsinin ben de ayrı bir etkisi oldu.
Geleceğe bakıyorum artık.

Eğer oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?
Ressam, yazar ya da müzisyen olmayı seçerdim.

Sürüngenlere olan ilginiz de çok ses getirdi. Her zaman
korkusuz musunuz? Yoksa sizi de korkutan şeyler var
mı?

Ben sürüngenlerle korkuyu kafamda çok birleştirmiyorum. Zehirsiz
ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez. Risk ve korku
her zaman el ele olmak zorunda da değil. Böceklerden biraz daha
korkuyorum, Avustralya’da yaşadığım zamanın herhalde bu canlılarla
olan ilişkime etkisi var. Orada en zehirli yılanlar ve böcekler yaşıyor
ama bununla barışıp tedbirini alıyorsun, ilk müdahale nasıl yapılmalı
öğreniyorsun. Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor, somut
şeyleri anlamak daha kolay. Soyut olan sen nereye evrilirsen seninle
evrilebiliyor, düşüncelerinle birleşebiliyor. Onlar ufak, tatlı suratlı
yılandan çok daha korkutucu. 

özel

ELBİSE: PELACIK
AYAKKABI: FENDI
YÜZÜK: MER'S
KÜPE: MON REVE
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Gerçekleştirdiğim
projelerimin
hepsinin ben de
ayrı bir etkisi
oldu.

röportaj

UMUR MERT ȘEFİİ

Merano Design
Asil ve Işıltılı Parçalar
Merano Design’ın kurucusu Umur Mert Șefii,
Swarovski kristallerini ve zirkon tașlarını geleneksel el ișçiliğiyle birleștirerek
çağdaș kadını zamansız ve modern tasarımlarla bulușturuyor...

FOTOĞRAF: YUNUS EMRE BARUT
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B

ize kendinizden ve markanızın doğuş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
Merano’nun anlamı nedir?

Ben Umur Mert Şefii. İtalyan Lisesi’ni ardından
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdim.
Küçüklüğümden beri aile işimize hep ilgim vardı.
Hayalim perakende bir marka kurmaktı. 2014 yılında üniversitede
okurken artık bir yerden başlamalıyım diyerek Merano Design’ı
kurdum. İlk başlarda amatör olarak o dönemde moda olan doğal
taşlar ile kadın ve erkek bileklikleri yapıyordum. Daha sonrasında
üniversiteyi bitirmem gerektiği için biraz ara verdim. 2018 Ocak
ayında ağabeyim Uğur Şefii’nin ve her zaman fikirlerime saygı
duyup bana güvenen babam Göksel Şefii’nin destekleriyle markayı
tekrar canlandırmaya ve e-ticaret kısmına başlamaya karar verdim.
2014 yılında markaya isim ararken hayatımda önemi olan şeyleri
barındıran bir isim olmasını istiyordum ve çeşitli anahtar kelimeler
ile arama yaparken karşıma Kuzey İtalya’nın Merano kasabası
çıktı. Takıları, aksesuarları ve tarzından çok konuşturan Avusturya
- Macaristan prensesi Sissi’nin eskiden yazlık evinin olduğu
bir kasaba olan Merano, benim kafamdaki marka algısına tam
uyuyordu. Böylelikle markanın ismi doğmuş oldu.

Swarovski ile 50 yıldır süren itibarlı bir birliğiniz var.
Yollarınız nasıl kesişti?

Şirketimizin kurucusu dedem Sabahattin Şefii 1960’ların başından
beri bijuteri sektöründe faaliyet göstermekteydi. Altmışların sonuna
doğru kristal taşlar moda olmaya başlamıştı. Dedemin Avrupa
seyahatleri sırasında Avusturya markası olan Swarovski ile yolu
kesişiyor... Bu sayede 1969 yılından beri Swarovski kristallerinin
Türkiye distribütörlüğünü yapmaya başlıyor...

Tasarımlarınızda ilham kaynaklarınız neler?

Her zaman asil, şık, zamansız, farklı ortam ve stillere adapte olabilen
ürünler üretmeyi tercih ediyoruz.

Ürün çeşitliliğinden ve tasarım çizginizden
bahsedebilir misiniz?

Bir kadını baştan uca ışıldatabilecek ürün gamına sahibiz. Tasarım
çizgimiz de her zaman için trend parçaları müşteriye ulaştırmaktır.

Pandemi süreci markanızı nasıl etkilendi?

Ana odağımız e-ticaret olduğundan dolayı pandemi süreci bizim
için keyifli ve markamızı geliştirmek adına adımlar atarak geçti.
İnternet kullanımının artmasıyla yeni müşterilere ulaşarak kaliteli
hizmetimizi gösterebilme fırsatı yakaladık.

Yeni dönemde Merano Design’da ne tür tasarımlar
ile karşılaşacağız?
Çok yakın zamanda uzun süredir üzerinde çalıştığımız özel bir
koleksiyonumuzu satışa sunacağız. Yaza uygun ikonik ve bold
çizgilerle tasarladığımız genç, dinamik ve cıvıl cıvıl modelleri
içinde barındıran iki küçük koleksiyon sizler için şu anda
hazırlanmaktadır. Yakın zamanda güzel iş birlikleri ve farklı
projelerimiz de var.

Son olarak gelecek dönem hedeflerinizi öğrenebilir
miyiz?

2018 Eylül ayından beri yurt içinde e-ticaret satışımız mevcut ve
artık bunu Türkiye sınırları dışına taşımanın zamanının geldiğini
de düşünmekteyiz. Bu doğrultuda adımlar atıp hazırlıklarımızı
sürdürmekteyiz. Öncelikle Avrupa’da satışa başlayıp daha sonra
Dünya geneline yayılma amacındayız. 

Her zaman asil, șık,
zamansız, farklı ortam ve
stillere adapte olabilen ürünler
üretmeyi tercih ediyoruz.

Hamiyet Akpınar

hamiyetakpinar@gmail.com
hamiyetakpinar

Sevgililer Günü
Makyaj Önerileri
Pandemiden dolayı her ne kadar mekânlarda Sevgililer Günü kutlaması
gerçekleștirilmese de bu romantik günü evde özel bir hale getirip kutlayacak
olanlara 2021 trendlerini kullanarak yapabilecekleri
makyaj önerilerinden bahsedeceğim.

Ş

ubat ayı denilince akla gelen ilk şeylerden
biri de Sevgililer Günü. Bu sene mekânlarda
kutlanamasa da o günü kendimiz ve sevgilimiz
için özel bir hale getirebiliriz. Ev ortamında mum
ışığı eşliğinde romantik bir akşam geçirmek
iyi bir fikir gibi görünüyor. 14 Şubat’ta sevgilisi
olmayanlar veya sevgilisi ile bir araya gelemeyenler de evlerinde
sevdikleri ve yakın arkadaşları ile zoom üzerinden kendi dijital
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partilerini organize edebilirler. Konsept belirleyerek ona göre saç,
makyaj ve kıyafet planlayıp farklı bir akşam geçirebilirler.
Bu özel akşam için bir gece öncesinden küçük bir hazırlık iyi
hissettirir. Cildinize derin temizleme yapıp canlandıracak
serumlar kullanın. Dinlenmiş bir görünüm için güzel bir uyku
çekin. Akşam makyajınıza başlamadan önce bir nem maskesi ile
cildinize dolgunluk ve yumuşaklık verin, dinlenmiş gözaltları

NARS Allık

NARS Satin Ruj

MAC Eye Kohl Eyeliner

EMBRYOLISSE Lait Creme Concentre Nemlendirici

LANCOME Hypnose Mascara

EMBRYOLISSE Likit Fondöten

YAEMİNA BEAUTY
Likit Aydınlatıcı
DIOR Warm Neutrals
Backstage Eye Palette

LOREAL PARİS
Hyaluron Uzmanı Cilt Dolgunlaştıran
Kağıt Yüz Maskesi
için de anında etki eden kâğıt maskelerden faydalanabilirsiniz.
Cildinizin etrafa ışık saçması, romantik bir yemekte özellikle
mum ışığında çok çekici görünecektir. Bunun için cildinize
aydınlık ve nemli gösterecek bir primer uygulayabilir veya
fondöteninizin içine ışıltı veren likit illuminator ekleyip
cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Pembe ya da şeftali
tonlarındaki highlighterlı allıklar ile cildinizdeki ışıltıya
romantiklik ve sıcaklık katabilirsiniz. Bu romantik akşamı
sık sık makyaj tazeleme ile kesmek istemiyorsanız dudaklar
yerine göz makyajının ağırlıkta olduğu bir makyaj tercih
edebilirsiniz. Doğal bir göz makyajı yapsanız da kirpik diplerine
çekeceğiniz dipliner ve bol maskara uygulamasıyla bakışlarınızı
netleştirip daha etkileyici bir hale getirebilirsiniz. Daha derin
bir bakış tercih ediyorsanız smokey göz makyajı ideal olabilir.
Fazla koyu renkler yerine natürel ya da sıcak kahve tonları
seçebilir, kirpik diplerine uyguladığınız far veya kalemi dış
köşelere doğru yayarak buğulu bir göz makyajı ile ifadenizi
daha etkili bir hale getirebilirsiniz. Dudaklarda ise sürekli
tazeleme gerektirmeyecek kalıcı rujlar ya da silinse bile etkisini
kaybetmeyecek ıslak ve dolgun gösteren lip glossları tercih
edebilirsiniz. 
MAC Ruj ile Dudak Kalemi Seti

röportaj

)

)

SELiN YAgCIOgLU
Șık giyim tarzı, moda anlayıșı ve samimi tavırları ile sosyal medyanın en çok
dikkat çeken isimlerinden Influencer Selin Yağcıoğlu kendisi ve kariyer serüvenine
ilișkin geniș yelpazede sorduğumuz soruları yanıtlıyor...

S

amimi tavırlarınız ile sosyal medyanın
en dikkat çeken isimlerindensiniz. Sizi
biraz daha yakından tanımak isteriz.
Bize kendinizden ve Influencer olma
serüveninizden bahsedebilir misiniz?

Aslında gerçekten sosyal medyada göründüğüm
gibiyim. Samimi ve doğal davrandığım için paylaştıklarım insanlarla
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aramda bir bağ oluşturdu. İş hayatımda da planlı
ve çok programlıyımdır. Üniversite yıllarımdan beri
çalışıyorum. Son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra
boş zamanlarımda video çekiyordum ve markalardan
teklifler gelmeye başladı. Aklımda bunu mesleğe
dönüştürmek yoktu. Her şey kendi kendine gelişti
diyebiliriz.

Makyaj videolarınız ve giyim tarzınız ile birçok kişiye
ilham oluyorsunuz. Kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Sade giyinmeyi tercih ediyorum. Daha çok günümüz trendleriyle
zamansız parçaları birleştirmeyi seviyorum.

Dolabınızın vazgeçilmezi, olmazsa olmaz dediğiniz
parça hangisi?
Çok net bir cevap olacak ama 501 Levi’s Jean vazgeçilmezim.

Kozmetik ve giyim sektöründe en çok hangi
markaların ürünlerini beğeniyorsunuz?

İşim gereği birçok markanın ürününü deniyorum veya giyiniyorum.
Tabii ki bu çok fazla ürün sirkülasyonuna sebep oluyor. Dönemsel
olarak favorilerim olsa da bunu birkaç marka belirterek
sınırlayamam.

En sık kullandığınız makyaj malzemeleri neler?
Günlük makyaj rutininizde hangi ürünleri tercih
ediyorsunuz?

Günlük makyajımda sadece kapatıcı ve maskara kullanıyorum.
Biraz daha özenmek istediğimde bu rutine göz kalemi ve allık
ekliyorum.

Takipçileriniz ile etkileşimleriniz nasıl gerçekleşiyor?
Onların istekleri doğrultusunda mı yoksa kendi
deneyimlerinizden yola çıkarak mı paylaşımlar
gerçekleştiriyorsunuz?

Olabildiğince mesajlarına yanıt vermeye çalışıyorum. Kendi tarzım
doğrultusunda paylaşımlar yapıyorum ama benden talep ettikleri
içeriklerle alakalı da çalışmalar yapıyorum. Örneğin hiç bilmediğim
bir ürünü onlar istediği için alıp deneyerek yorumluyorum.

Tarzını beğendiğiniz, severek takip ettiğiniz
Influencer ve bloggerlar kimler?

Leoni Hanne, Fakerstrom ve Nikkie Tutorials’a bayılıyorum.

Geçen yıl anne oldunuz. Anneliğin size hissettirdiği
duygular neler?

Bunu kelimelere dökebilmem ve hislerimi tarif edebilmem çok zor.
Sadece şunu söyleyebilirim, hayatımda hiçbir şeyi Su’yu sevdiğim
kadar sevebileceğimi hayal edemezdim.

Yıllar sonra okuyacağını düşünürsek eğer kızınıza
vereceğiniz en büyük nasihat ne olurdu?

Büyük büyük cümleler kurmayı sevmiyorum o yüzden sadece
kendi annemin ve babamın hep bana söylediği şeyi diliyorum onun
için. Her zaman iyi ve merhametli bir insan olmasını, gerisini zaten
bir şekilde evren sana veriyor. Ben buna çok inanıyorum.

Dünden bugüne kendinizde ve kariyerinizdeki
değişimi düşündüğünüzde şu an olmak istediğiniz
noktada mısınız?

Kendim için cevap verirsem tam da olmak istediğim kişiyim.
Kariyerim için ise önümde gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var.

Son olarak ileriye yönelik planlarınızdan bahsedebilir
misiniz?
Şu an sadece odağımda Su var. Planlarım dahilinde yapacağım
projeler belli ama onlar da sürpriz olsun. Çok uzun vadeli planlar
yapmayacak kadar gerçekçi davranmam gerektiğini tecrübe
ettim. Gündelik telaşlarım içerisinde kızımı sağlıkla mutlulukla
büyütmek dışında bir derdim yok. 

Sağlık-Güzellik
Alanında uzman isimlerin sağlık,
güzellik ve estetik konularında sık
tercih edilen uygulamalara ilişkin
merak edilenleri açıkladığı özel
röportajlarımız sizlerle...
204 magdergi.com.tr

sağlık ve güzellik

ESRA ÇABUK CÖMERT

Labioplasti
Ameliyatı Nedir?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, genital
bölgede yașanan bir takım sarkmaların giderilmesinde tercih edilen Labioplasti
halk arasında bilinen adıyla iç dudak estetiğinin sağladığı faydalardan ve
operasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsediyor...
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L

abioplasti olarak bilinen ve vajina bölgesinin dış
kısmında yer alan sarkmış, esnemiş, kırışmış
ve de büyümüş olan iç dudakların cerrahi ile
küçültülüp estetik bir görüntü sağlanmasına
iç dudak esteti ameliyatı adı verilmektedir.
Operasyonlar, cinsel organının görüntüsünden
hoşlanmayan kadınların daha hoş bir görüntüye
kavuşması hedeflenir. Bu bölgedeki derinin
büyümesi ve sarkması özellikle tayt, mayo gibi dar kıyafetler
giyildiğinde görüntünün rahatsız edici olmasına neden olur.
Ayrıca ağrılı cinsel birlikteliğe neden olabilmesinden dolayı
kadınlar için sıkıntı yaratmaktadır.
İç dudak estetiği her ne kadar kadınların görüntüsel olarak cinsel
organlarından memnun olmadığı durumlar için yapılıyor olsa da
fiziksel bazı sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasına da olanak
sağlıyor. Özellikle kötü koku, hassasiyet, tahriş, ağrı, acı ve cinsel
birliktelik sırasındaki sorunların da ortadan kaldırılmasında
önemli rol oynamaktadır. İç dudak estetiği ameliyatı sırasında
vajina beyazlatma ve vajina daraltama (Vajinaplasti) ameliyatları
da yapılabilir.

İç dudak estetiği (Labioplasti)
sonrasında iç dudaklar tekrar
büyümezler. Yani zaman ilerledikçe
tekrarlanması gereken estetik bir
müdahale değildir.

İç Dudak Estetiği Ameliyatı Sonrası Neler Olur?
İç Dudak Estetiği Ameliyatının Ne Gibi Faydaları
Vardır?

▪ Ameliyat, ergenlik dönemini tamamlamış genel olarak 18 yaşını
doldurmuş tüm kadınlarda uygulanabilmektedir. Görüntüden
hoşnut olmamak bile bu ameliyatın yapılabilmesi için yeterli bir
nedendir. Ameliyat sonrası istenilen düzgün görüntü elde edilir.
▪ Sarkık, kıvrımlı ve büyük iç dudaklar kıyafet giyme konusunda
kadınları kısıtladığı için ameliyat sonrasında istenen kıyafetler
giyilebilir ve çekince kaynaklı kişinin üzerinde hissettiği
psikolojik baskı da ortadan kalkmış olur.
▪ Bölgenin çok dışa dönük olmasından dolayı sürtünmeye
daha maruz kalması sonucunda oluşan kızarma, enfeksiyon ve
rahatsızlık hissi de ortadan kalkar.
▪ İç dudakların sarkması durumunda bölge sürtünmeden
kaynaklı sürekli nemli kalacağı için bakteriyel enfeksiyonlara ve
apseleşmelere daha uygun hale gelir. Kıvrımlı hatlar nedeniyle
bölge temizliği de oldukça zor olduğu için ortaya çıkan kötü koku
da operasyon sonrasında ortadan kalkar.
▪ Esnek deri yapısı nedeni ile cinsel birliktelik sırasında penise
bariyer olmasından kaynaklı ağrılı birliktelik riski de ortadan
kalkmış olur.
▪ Esneklik aynı zamanda cinsel birliktelik sırasında sese de neden
olabileceği için kadınların birliktelikte yaşadığı bu utanma
ihtimali de ortan kalkar.
Ameliyattan bir gün sonra duş alınabilir ve bir – iki günlük
dinlenme sürecinin ardından günlük yaşama dönülebilir.
Operasyon sonrasında olası enfeksiyon ve kanama riskinin
ortadan kaldırılması için doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli
olarak kullanmalı ve önerilere dikkat etmelisiniz. Yeniden cinsel
ilişki için yaklaşık bir aylık bir sürecin geçmesini beklemek de
çok daha sağlıklı olacaktır.
İç dudak estetiği (Labioplasti) sonrasında iç dudaklar tekrar
büyümezler. Yani zaman ilerledikçe tekrarlanması gereken
estetik bir müdahale değildir. Estetik ameliyatlarda başarı
biraz da danışanın operasyon sonrası memnuniyetine bağladır.
Ancak, Labioplasti sonrasında sadece görüntü değil pek
çok sıkıntılı durum karşısında danışanların memnuniyet

yüzdeleri artmaktadır. Örneğin istedikleri kıyafetleri giymeye
başlayabilirler, artan özgüven ile cinsel ilişkiye girme isteği artar.
Kötü koku, enfeksiyon ve cinsel birliktelik sırasında ağrı gibi
şikayetlerin ortadan kalkması da operasyon başarısında önemli rol
oynamaktadır. 

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

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Kadın ve Erkekte
Yaşlanma
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, cinsiyete göre
yașlanma belirtileri ile sağlıklı gençleșmede tercih edilecek
doğru uygulama protokollerinden bahsediyor...
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K

adın ve erkekte, yaşlanma süreci farklı oluyor. Cilt
kalitesinin azalması, gözeneklerin genişlemesi, leke
ve kılcal damar oluşumu, elastikiyet kaybı, kırışıklık
oluşumu, derin ve yüzeysel yağ pedlerinin erimesi veya
yer değiştirmesi, yüz kemiklerinde erime, göz küresinin
genişlemesi, saç çizgisinin geriye açılması ve saç kaybı
gibi belirtilerin şiddeti her iki cinsiyette farklılık gösteriyor. Dolayısıyla
gereken antiaging protokolleri de özen istiyor. Özellikle erkekler,
yapılacak uygulamalar sonucunda feminen bir görünüm kazanma
riski altındalar! Erkeklerde, cilt kalitesini artırmak ve gözenek
probleminin azaltılması önem kazanırken, kadınlarda cilt kalitesinin
korunması, leke ve kızarıklık problemlerinin kontrolü ile dudağa ve
orta yüze dolgu uygulamalarıyla hacimsel destek önem kazanıyor. Her
iki cins için de saç kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sağlıklı
gençleşmenin cinsiyeti yok, doğru uygulama protokolleri var...

Erkekler medikal estetik yașlanma
karșıtı uygulamalara daha az ilgili
olup geç bașlasalar da gençleșme
ve iyileșme yanıtları kesinlikle
kadınlardan daha iyi.

Cilt Kalitesinin Artırılması: Parlak, dar gözenekli ve sıkı

bir cilt her yaş grubunda arzulanıyor. Bu anlamda cihaz destekli
uygulamalardan faydalanıyoruz. Lazer peeling, Fotona 4D ve saten
yüz germe cildin kollajen içeriğini desteklerken gözenek sıkılaşmasını
da sağlayan uygulamalarımız. Tabii ki cildi beslemek yani hyaluronik
asit, protein, vitamin ve mineral ihtiyacını hem ağız hem de
cilde enjeksiyon yoluyla karşılamak cihazların verdiği iyileşme
uyarısından alacağımız yanıtı güçlendiriyor. Bu uygulamaların yüz
şeklinde değişime yol açmaması ve doğal bir gençleşme sağlaması her
iki cinsiyetin de tercih sebebi...

Hacimsel Kayıpların Giderilmesi: Erkeklerde alın, şakak, ön orta yanak ve ağız çevresinin hacimsel kayıplarını daha sık görüyoruz.
Sakal varlığı ilginç bir şekilde çene hattı ve üst boyun cildinin
yaşlanmasını ve sarkmasını azaltıyor. Kadınlarda ise şakak bölgesi,
yanaklar ve ağız çevresinin hacimsel kayıplarını sık görüyoruz. Dudak
üstü çizgileri ile çene hattı ve gıdıda yaşlanma belirtilerinin şiddeti
de erkeklere kıyasla daha fazla oluyor. Çene kemiği kadında erkeğe
kıyasla daha fazla eriyor. Her iki cinsiyette hacimsel kayıpları, sıvı yüz
germe ve hyaluronik asit dolgular ile giderebiliyoruz. Burada erkekler
için uygulama noktaları ve dozları ile teknik farklılıklarına dikkat
etmek gerekiyor. Çoğu erkek bu uygulamaların anlaşılacağından ve
feminen görünümden endişeli olabiliyor. Bu sebeple hacimsel kayıplar
desteklenirken dikkatli olmamız gerekiyor.
Kızarıklık ve Leke Sorununun Giderilmesi: Cildimiz

her iki cinsiyette de çevresel faktörlerin etkisiyle değişen derecede
lekelenerek ve kılcal damar oluşturarak yaşlanıyor. Foto yaşlanmanın
değerlendirilmesinde ve uygulama protokollerinin oluşturulmasında,
bu iki kriter önemli. Kadınlar hormonal sebeplerle leke, melasma
oluşumuna daha da yatkınlık gösteriyorlar. Sarı ışık, kimyasal peeling,
mezoterapiler ve nem terapileri ise her iki cinsiyette leke ve kılcal
damar uygulamasında kullandığım yöntemler.

Göz Çevresinin Gençleştirilmesi: Erkeklerde göz çevresi,
kadınlardan biraz daha erken ve daha şiddetli yaşlanma belirtileri
gösteriyor. Bunun bir sebebi de yaşlanma karşıtı kozmetik kullanma
alışkanlığının kadınlarda daha erken yaşlarda başlaması ve daha
sık görülmesi olabilir. Kadınların göz çevresi cildine uyguladıkları
kozmetiklerin, makyaj ürünlerinin dikkatsiz ve özensiz seçilmesi
bazen yıpranmanın artmasına sebep olabiliyor. Göz çevresinin
gençleştirilmesinde en sevdiğim uygulama Fotona Smootheye
ile Matriks aşısı. Sarkma, torbalanma ve kırışıklıklar bu ikili
kombinasyonla belirgin düzeliyor. Göz çevresi için iğnesiz, acısız
ve etkili diğer uygulamalar; saten yüz germe ve biodermogenesi
yöntemi.

Saç Kayıplarının Giderilmesi: Söz konusu saç olunca

erkekler açık ara mağdurlar. 18 ve 20’li yaşlardan itibaren
genetik saç dökülmesi daha sık görülüyor. Bu sebeple gençleşme
protokollerimde, erkek danışanlarımız için saçlı derinin
gençleştirilmesini özellikle önemsiyorum. Fotona saç protokolü,
LED uygulaması ve saç mezoterapileri ile saçlı deride hormonal
etkiyle incelmenin ve saç kayıplarının önüne geçiyoruz.
Her iki cinsiyette yaptığım gençleşme uygulamalarına verilen
yanıtın farklılığını ise şaşırtıcı buluyorum. Erkekler medikal
estetik yaşlanma karşıtı uygulamalara daha az ilgili olup
geç başlasalar da gençleşme ve iyileşme yanıtları kesinlikle
kadınlardan daha iyi. Özellikle leke, iz ve kırışıklık onarımında
daha iyiler. Bunun sebebinin erkeklerin proteinden daha
zengin beslenmesi ve kas yapılarının kadınlardan daha
güçlü olması olabilir. Daha az yıpranıyor da olabilirler. Aylık
menstrüel sikluslar, doğumlar, menopoz gibi hormonal
sarsılma dönemlerinin cilt üzerinde olumsuz etkileri olduğunu
da unutmamalıyız. Neyse ki biz kadınlar çoklu kozmetik
kullanarak ve sık aralıklarla çeşitli medikal estetik uygulamalar
yaptırarak aradaki farkı kapatmaya azimliyiz değil mi? 

sağlık ve güzellik

DAMLA ÖZCAN

Damla Özcan Beauty
Doğal Dokunuşlar
Son dönemlerde yıldızı parlayan güzellik salonu Damla Özcan Beauty’nin
kurucusu Damla Özcan, güzellik merkezinde danıșanlarına sunduğu
microblading uygulaması ile kaș ve saç vitamini hakkında
merak edilenleri anlatıyor...

D

amla Özcan Beauty’in sunduğu
hizmetlerden ve uygulamalardan
bahsedebilir misiniz?

Tabii, aslında genel olarak kalıcı makyaj üzerine
olan işlemler diye özetleyebiliriz. Microblading
yani kıl tekniği başta olmak üzere kaş pudralama,
dudak renklendirme, dipliner, kirpik lifting ve kaş
laminasyonu uygulamalarımız mevcut. Ayrıca yoğun talep gören
kaş ve saç vitamini uygulamalarını da yapıyoruz. Doğru kaş
alımı ile kaş tasarım işlemi son olarak ise manikür, pedikür ve
kalıcı oje işlemlerini de yapıyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum
ki yaptığımız işlemlerin uzmanlık gerektirdiğinin farkındayız. Bu
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sebepten bireysel olarak sadece belirli işlemlerde uzmanlaşıyor
ve bunun dışına çıkmıyoruz. Bütün kalıcı makyaj işlemlerini bu
alanın uzmanı olduğum için ben, bütün tırnak işlemlerini ise
tırnak uzmanımız yapıyor.

Seyrekleşen ve formunu kaybeden kaşlar için
daha doğal bir görünüm sağlayan microblading
uygulaması hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
En çok kimler tercih ediyor?

Aslında Microblading işlemi yarı kalıcı bir makyaj işlemidir. Bu
işlemi genellikle kaşları dökülmüş, seyrekleşmiş ve bu sebeplerden
dolayı yüzünde ifade bozukluğu görünen ya da göründüğüne

inanan kişilerin daha çok tercih ettiğini söyleyebilirim. İşlemin ilk
aşaması lokal anestezi ile kaş bölgesini uyuşturmadır. Ardından
danışanımın yüz hattına göre altın oran çizimi ile şekli belirler ve
danışanımın onayını alırım. Çünkü herkes için bu oran farklıdır.
Orijinal kaş rengine göre boya seçilir, boyanın rengi danışanımdan
onay alınır. Sonrasında yaklaşık bir saat süren işlem gerçekleştirilir.
Amacım kaşlara olabildiğince doğal bir görünüm vermek ve danışanın
kendisi bile kendi kaşlarından ayırt edemeyeceği bir işlem ortaya
koymaktır. İşlem sırasında ve sonrasında acı, yara olmaz. Günlük
hayatlarına rahat bir şekilde devam edebilirler. En çok merak edilen
konuların ve soruların başında ise boya kalitesi geliyor. Kullandığımız
boyalar tamamen microblading işlemi için üretilmiş organik, sonradan
renklerinde kızıllık ya da değişme olmayan boyalardır.

Öncelikle çıkarmıș olduğum
Damla Özcan Beauty Kaș ve
Kirpik Serumu’nun bugüne kadar
aldığım en iyi kararlardan biri
olduğunu söyleyebilirim.

Microblading işlemi öncesi ve sonrası bakım için
danışanlarınıza ve okuyucularınıza neler önerirsiniz?

Microblading işlemi öncesi en önemli etken kadınların regl
dönemlerinde randevu almamalarıdır. İşlem gününden bir gün
öncesinde alkol tüketilmemesini ve işlem günü ilaç kullanılmamasını
tavsiye ediyorum. İşlem sonrası ise aslında tüm bakım yaptıran kişinin
düzenli bir şekilde sabah akşam vazelin sürmesi, vazelin dışında bir
krem ya da makyaj malzemesi kullanılmaması gerekli. Üç gün boyunca
su ile temastan kaçınılmalıdır. Kaşlar ilk üç gün normalden bir ton
koyu görünebilir, bu normaldir. Zamanla renk doğallaşarak kıllarla
bütünleşiyor. Üç ile altı hafta arasında da ikinci seans yapıyorum, ikinci
seansta artık kaş tam anlamıyla oturuyor ve en doğal görünümünü
alıyor. Microblading işleminde en şanslı cilt tipi kuru cilde sahip olanlar
diyebilirim. Yağlı ciltlerde sekiz ile on iki ay, kuru ciltlerde ise bir ile
iki yıl arasında kalıcılık var. Son olarak şunu belirtmek isterim ki
microblading ciddi bir iştir ve lütfen bu işlemi alanında uzman olan
kişilere kaşlarınızı emanet edin.

Peki kaş ve saç vitamininden bahseder misiniz?
Etkili sonuç için ne kadar süre gerekli?

Öncelikle kaş vitamininden bahsetmek istiyorum. Sonradan dökülmüş
ve çıkmakta zorlanan cansız kıl köklerinin deri altına vitamin vererek
oradaki kan dolaşımını hızlandırıyor ve kıl köklerini canlandırıyoruz.
Bu işlem sabır ve istikrar gerektiren bir işlemdir. Her kişinin kıl kökleri
farklı tepki verebilir. Bazılarında üçüncü bazılarında ise altıncı seansta
kıllar çıkmaya başlıyor. Ama bu noktada benim ilk sorduğum soru,
kaşlarda dökülmelerin sonradan mı olduğu, çünkü kıl kökünün
olmadığı yerlere bu işlemi uygulamak fayda sağlamıyor. Kaş vitamini
seansları on beş gün ara ile yapılıyor, ilk seanstan sonra farklılık ise
gözle görülebiliyor. Saç vitamini ise kaş vitamini için yapılan işlemin
aynısı diyebiliriz. En belirgin fark ise seans süreleri, saç vitamini için bu
süre aydan aya gerçekleşiyor. Ayrıca saç vitamini seansları kaş vitamini
seanslarına göre daha uzun süren bir işlemdir.

Kendi markanız adı altında kaş ve kirpik serumu
çıkardınız. Bu kararı almakta ne etkili oldu?
Talep mi fazlaydı yoksa siz mi bir açık gördünüz?

Öncelikle çıkarmış olduğum Damla Özcan Beauty Kaş ve Kirpik
Serumu’nun bugüne kadar aldığım en iyi kararlardan biri olduğunu
söyleyebilirim. Bu kararı almamdaki en etkili faktör ise yıllardır kendi
kaşlarımın bakımı için sağlıklı ve doğal yağ aramam oldu diyebilirim.
Bu sebeple yüzde yüz doğal yağlardan oluşan kendi kaş ve kirpik
serumumu çıkardım. Çıkardığım günden itibaren talep oldukça fazla,
geri bildirimler ise çok olumlu. En iyisi olması için gerçekten uzun ve
yorucu araştırmalarım oldu, bu yorucu sürecin meyvelerini almak beni
çok mutlu ediyor, bunu hakettiğimi düşünüyorum. Çok başarılı bir
serum ortaya çıktı ayrıca saçlar için de kullanılabilir. Bu arada yağlardan
bahsetmişken kirpik lifting işleminde de keratin bakım, ceviz ve fındık

yağı kullanıyorum. Benim en sevdiğim işlemlerden biri olan ve
kendime de iki ayda bir uyguladığım kirpik lifting işleminin
kalıcılığı iki ay sürmektedir. Sizleri rimel sürmek zahmetinden
kurtarır. Kendi kirpiklerimize uygulanan mükemmel bir
işlemdir.

Pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi, bu
süreçle ilgili ne gibi tedbirler aldınız? Güzellik
merkeziniz için ileriye yönelik hedefleriniz neler?

Benim aslında ilk hedefim kaliteli ve güvenilir bir hizmet
verebilmek. Henüz salonum birinci yılını doldurmasına ve
pandemi gibi zorlu bir süreçte olmamıza rağmen randevulara
olan yoğun talep ne kadar başarılı işler yaptığımı ve doğru
yolda olduğumu gösteriyor. Elbette pandemi bizi kötü
etkiledi fakat yine de hiçbir şeyin sağlığımızdan daha
önemli olmadığının farkındayım. Bu sebepten pandemi
sürecinde devam edecek bazı değişmez ve katı kurallarımız
olduğunu söylemek isterim. Birinci ve en önemli kural bir
işlem yapılırken salonda bir başka danışanımın olmaması
diyebilirim. Bütün işlemler kişiye özel ve tek kullanımlık
malzemeler ile yapılır. Pandemi öncesinde de her zaman tek
kullanımlık malzemeler kullanıyordum, tabii bu süreçte
hijyene maksimum seviyede dikkat ediyoruz. Her iki işlem
arasında salonumuzu havalandırıyoruz. Herkes gönül rahatlığı
ile Damla Özcan Beauty’i tercih edebilir. İleriye yönelik en
büyük hedefim bu hizmetleri herkesin en kaliteli şekilde
alabilmesini sağlamak. 

damlaozcanbeauty
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Beypazarı
Maden Suyunun
Bir Faydası Daha
Ortaya Çıktı
NİYAZİ ERCAN

A

Maden suyunda bulunan silikatın
kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi
hastalıkları azaltıcı etkisinin olduğu ortaya çıktı.

lzheimer dergisinde yayınlanan habere göre
silikatlı maden suyu içmek Alzheimer hastalarında
alüminyum seviyesini düşürüyor. İngiltere’de Keele
Üniversitesi tarafından yayınlanan araştırmada
katılımcılardan her gün 1 litre içerisinde silikat
bulunan maden suyu içmeleri istenmiş. Bu deney
de kişilerin vücudundaki alüminyum düzeyleri ile
zihinsel işlevleri ölçülmüş. Sonuçlar maden suyu içmenin bazı
katılımcıların vücutlarında alüminyum seviyesinin düştüğünü
göstermiştir ve vücutta biriken alüminyun kanser, Alzheimer ve
Parkinson hastalıklarına neden olabileceği biliniyor. Bu nedenle
silikatlı maden suyu tüketmek bu hastalıklardan korunmaya
yardımcı olan doğal ve düşük maliyetli etkin bir yöntem olarak
gösteriliyor.

arttığını işaret ederek son bir yılda satış hacimlerinin %10 oranında
yükseldiğini belirtti. Niyazi Ercan “Son günlerde tüketicilerimizin
etiket okuma alışkanlığı kazandığını ve maden suyu seçiminde
hangi mineralleri ihtiva ettiğini de kontrol ederek karar verdiğini
söyledi”. Ercan “Türkiye’de 30’u aşkın maden suyu kaynağı
bulunmaktadır. Her maden suyunun içerdiği mineral dengesi
birbirinden farklıdır. Beypazarı Maden Suyu içerdiği silikat
mineralinin miktarı bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bu
nedenle son dönemlerde özellikle silikatlı maden suyu arayışında
olan tüketicilerimizden büyük bir talep görmekteyiz. Artan talebi
karşılamak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor ve
yeni devreye koyduğumuz üretim hattımız sayesinde artan talebi
karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Her Maden Suyu Silikatlı Değildir! Türkiye’nin
Silikatlı Maden Suyu Kaynağı Beypazarı Maden Suyu

Silikat minerali olarak kabul edilen silika yeryüzünde bulunan
bütün kaya ve kayaçların bünyesinde bulunmaktadır. Yaşamsal
önem taşıyan bu mineral, bilhassa kemikler, kıkırdak doku ve
eklem zarlarının oluşmasında etkili olup vücutta ise cilt, saç
ve tırnaklarda bulunuyor. Yeni hücre üretimi ve metabolizma
aktivasyonunda rol oynayan silika; cilt kırışıklıkları ve kaşıntıları,
sedef, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, diş eti iltihapları, eklem
bağları ve tontonlarda zayıflık, büyüme bozuklukları, biyolojik
yaşlanma ve sindirim sistemi sorunları gibi hastalıkları çözmeye
yardımcı oluyor. Silikanın bilinen en önemli yararı ise vücutta
biriken fazla alüminyumun dışarı atılmasını sağlamasıdır. Bilhassa
şehir hayatında yediğimiz, içtiğimiz her şeyin içerisinde fazlasıyla
bulunan alüminyumunun başta beynimiz olmak üzere vücutta
birikmesi, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara neden oluyor.
Özellikle sporla ilgilenen ya da iş hayatında yüksek fiziksel efor
sarf eden kişilerin, yoğun antrenmanlar veya çalışma sonrasında
vücutlarının yenilenmesine ve zorlanan dokuların daha kolay
iyileşmesine yardımcı olması için silika/silikat minerali
bakımından zengin gıdaları almaları sağlıklı yaşam için büyük
önem oluşturuyor. 

Maden suyu, içerisinde çok çeşitli doğal mineraller barındıran
içilebilir bir sudur. İçerdiği minerallerin çeşitliliği ve miktarı
bakımından her maden suyunun kendine has karakteristik
özellikleri vardır. Bu nedenle maden suyu seçerken etiketinde yer
alan mineral değerleri incelenmeli ve silikat bakımından yüksek
değere sahip olan maden suyu tercih edilmelidir. Türkiye’de otuzun
üzerinde maden suyu kaynağı bulunmakta olup, yüksek silikat
değerine sahip tek maden suyu kaynağı ise Beypazarı Maden
Suyu’dur.

Alzheimer Hastaları Maden Suyuna Akın Etti,
Maden Suyu Sektörü Satışları Arttı!

Maden suyunda yer alan minerallerin sağlık açısından faydaları
ortaya çıktıkça maden suyuna olan talep de gün geçtikçe
artıyor. Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi
Ercan, silikat mineralini içeren maden sularının Alzheimer ve
Parkinson hastalıklarını azaltıcı etkisinin ortaya çıkmasıyla,
bu hastalıklardan korunmak isteyen tüketicilerin taleplerinin
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Silikatın Faydaları Nelerdir?
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KÜBRA İNAN

Mutlu İlişkilerin
Yedi Sırrı
İnsanların en büyük hayallerinden biri de uzun ve mutlu bir
ilișki ya da evlilik yașamak. Dolayısıyla herkes uzun ilișkinin
sırrı hakkında araștırmalar yapmaktadır. Konuya ilișkin
olarak Psikolog Kübra İnan, ilișkileri uzun ve sağlıklı bir hale
dönüștürmenin sırlarını açıklıyor…
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ünümüzde insanların en büyük arzularından biri
de ilişkilerini uzun ve mutlu şekilde yürütmektir.
Hoşgörü, şefkat ve özveri gibi kavramların yerini
tahammülsüzlüğün aldığı bir dönemde ilişkilerin
süresi daha da kısalmakta ve hızlı bir şekilde
tüketilmektedir. Doğal olarak hemen hemen herkes
uzun ilişkinin sırrı hakkında araştırmalar yapmakta ve ilişkisinin
daha sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için çalışmaktadır. Öncelikle
hiçbir ilişki mükemmel değildir. Her ilişki kendi içinde zorluklar,
sorunlar ve anlaşmazlıklar barındırır. Ancak mutlu ve uzun süreli
ilişkiyi sağlıksız ilişkilerden ayıran farklılıklar bulunmaktadır.

Mutlu Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Sevgi Haritanızı Oluşturun: Sevgi haritaları partnerinizin iç dünyasını
ne kadar tanıdığınızla ilgilidir. En yakın arkadaşları, güvendiği kişiler,
düşman olarak gördüğü kişiler, en sevdiği kitaplar, müzikler, seyahat
etmeyi sevdiği yerler, hedefleri, umutları, korkuları, gelecekten
beklentileri, utandığı ya da mutlu olduğu anlar neler? Bu soruların
cevaplarını bilmek çiftlerin uzun soluklu ilişki yaşayabilmeleri
açısından çok kıymetli. Mutlu çiftlere baktığımızda birbirlerinin
ayrıntılı sevgi haritalarını biliyorlar. Birbirlerinin hassas noktalarına,
umutlarına, hedeflerine ve korkularına özenle yaklaşıyorlar.
İlişkilerinde aşılamayan sorunları olan ve birbirlerinden uzak
olan çiftler, bu soruların cevaplarına odaklanmıyorlar. Bildiklerini
sandıkları cevaplar ise güncelliğini uzun zaman önce yitirmiş
durumda. Böyle durumlarda bilginin yeniden güncellenmesi sağlıklı
ve güvenli bir ilişki için oldukça önemli. Kısaca mutlu bir birliktelik
için çiftlerin birbirlerini gerçek anlamda tanıması ve ilişkiye özen
göstermesi gerekir.
İlginizi Canlı Tutun: Hayatta kalmak için nasıl ki su ve yiyeceğe
ihtiyacımız varsa ilişkilerin de temel besin kaynağı, sevildiğini
hissetmekten gelir. Karşılıklı olarak ilgi ve beğeninin ifade edilmesi,
ilişkilerin yeniden güçlenmesini, iyileşmesini ve mutlu bir şekilde
yola devam etmesini sağlamada son derece önemli bir etkendir.
Karşılıklı takdir, birbirine dokunma ve ilgiyi paylaşma sağlandığında
romantik ilişkiler güçlenmekte, çiftler daha emin adımlarla yola
devam edebilmektedir.
“Sen’’ Dili Yerine “Ben” Dilini Kullanın: Mutlu ve uyumlu bir ilişki,
her şeyden önce sağlıklı bir iletişim ile gerçekleşebilmektedir.
Eşlerin iletişim becerileri, ilişkinin doyumunu belirleyen en önemli
etkenlerdendir. Birçok evlilikte yaşanan problemlerin nedeni yanlış
anlama, beklentilerin ve ihtiyaçların yerine getirilmemesinden
kaynaklanan yetersiz iletişime dayanmaktadır Kendimizi doğru
ifade etmek istediğimiz kadar karşımızdaki kişi tarafından doğru
anlaşılmak da isteriz. Ancak bazen duygu ve düşüncelerimizi
paylaşırken seçtiğimiz yol doğru anlaşılmamız önünde set çekebilir.
Duygularımızı ya da düşüncelerimizi karşımızdakiyle paylaşırken
“ben” dilini kullanmak iletişim engellerinden, karşımızdakinin
savunmaya geçmesinden alıkoyar. İletişimin daha sağlıklı, anlaşılır ve
ortak paydada yapılmasına yer açar.
Takdir Edin: Bazen partnerin olumlu yönleri ve yapılan küçük jestler
ilişkinin rutine dönmesiyle görmezden gelinebiliyor. Partnerinizin
yaptığı iyi hareketleri görmeye çalışın ve hayranlığınızı gizlemeyin.
Takdir ettiğiniz yönleri dile getirmeyi unutmayın. Olumsuzu görmek
ve eleştirmek daha kolaydır, amaç küçük güzellikleri fark etmek ve
ilişki doyumunu arttırmaktır.
Farklılıklarınızı Kabul Edin: Pek çok kişi bir süre birlikte olduklarında
birbirlerinin zevklerini, fikirlerini ya da farklı yönlerini değiştirmeye

Mutlu çiftlere baktığımızda
birbirlerinin ayrıntılı sevgi haritalarını
biliyorlar. Birbirlerinin hassas
noktalarına, umutlarına, hedeflerine
ve korkularına özenle yaklașıyorlar.

çalışır. Her insanın iyi ve kötü yanları, olumlu ve olumsuz
özellikleri olabilir. Eşinizin olumsuz özelliklerine değil olumlu
özelliklerine ve iyi yanlarına odaklanın. Farklılıkları kabul
edebilmek aynı zamanda saygının da göstergesidir. Bir bireyin
kendinden farklı olanı olduğu gibi kabul ederek onun özüne saygı
duyması, kendi oluşuna destek olması uzun ve sağlıklı ilişkiler
geliştirebilmek için oldukça önemlidir.
Çatışmaları Başarılı Şekilde Yönetin: Mutlu çiftler de üzüntü veya
geçimsizlik yaşamakta, zaman zaman ilişkilerinde çatışmalara
rastlanmaktadır. Üstelik bu çiftler de problemlerini her zaman
başarıyla çözümleyemeyebilirler. Buna rağmen mutlu olabilen bu
çiftleri mutsuz çiftlerden ayıran en temel farklılık, tartışmalardan
sonra da aralarındaki bağı onarıp yenileyebilme becerileridir.
Unutmamamız gereken nokta şu ki mutlu ve uzun soluklu ilişki
hiç çatışanın olmadığı değil bu çatışmaları çözebilme yeteneğinin
geliştiği ilişkilerdir. Sevgi temelli çatışmaları başarılı şekilde
yönetmek ilişkilerin daha sağlam temeller üzerine kurulmasına
olanak sağlar.
Özür Dileyin: İlişkilerde kalp kırıklıkları çatışmalar kaçınılmaz
olabilir. Eğer hatalı olduğunuzu düşünüyorsanız özür dilemeyi
ihmal etmeyin. Bunu, ilişkinizi telafi etmek için bir adım olarak
görebilirsiniz. Özür dilerken dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta dileğiniz özrü, hatayı bir daha yapmamak için verdiğiniz
bir söz olarak kabul edin ve hatalarınızı tekrarlamamak için
çaba gösterin. Tüm bunların yanı sıra çiftlerin, daha sağlıklı ve
uzun ömürlü bir ilişki ya da evlilik yaşayabilmesi için aile ve çift
danışmanlığı alması gerekebilir. Her ne kadar ilişkinin kalitesini
arttırabilmek için çeşitli yöntemler uygulansa da pratikte
istenilen sonuç alınamayabilir. Böyle durumlarda bir uzmandan
destek almak, ilişkiyi kurtarmak ve daha sağlıklı bir hale getirmek
açısından önemlidir. 
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DOÇ. DR. DEMET KOKANALI

Bedeni İle Barışık Yaşamak
Her Kadının Hakkı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Demet Kokanalı, doğum sonrası
veya genetik olarak doğuștan gelen genital bölgedeki estetik problemleri
düzeltmek amacıyla tercih edilen genital estetikten ve uygulanan
ișlemlerden bahsediyor…
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitimimi Türkiye’nin en
büyük kadın sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinden biri
olan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde yaptım. Mecburi hizmetimi bitirdikten sonra
yine bu hastanenin birçok bölümünde çalıştım. 2020 yılında
doçentlik ünvanını aldım. Şuan Lokman Hekim Akay
Hastanesi’nde hizmet vermekteyim. Biraz klişe olsa da doktor olmak
çocukluk hayalimdi. Kadın Doğum Hekimliği ise bence dünyanın en
güzel ve en zevkli mesleklerinden biri.

Genital estetik deyince akla ne geliyor? Neden bu tarz
işlemler yapılıyor?

Tüm insanlar aslında güzel görünmek ve hissetmek ister. Kendini güzel
bulmayan kişilerin psikolojisi olumsuz yönde etkilenir, özgüveni azalır
ve karşı cinsle olan ilişkilerinde sıkıntılar oluşur. Kadınlar için genital
bölgeye ait gerek şekilsel gerekse fonksiyonel bozukluklar günümüzde
giderek artmaktadır. Bu durum pek çok tıbbi, sosyal ve psikolojik
problemlere yol açmaktadır. Genital bölge dediğimiz vajinanın, büyük,
küçük dudaklar, vajinanın üst ve alt kısmında oluşan doğumsal ya da
sonradan gelişen deformitelerin temelde cerrahi olarak düzeltilmesi
işlemlerinin tümü genital estetiği oluşturmaktadır.

Labioplasti ișlemi ile așırı büyük
ve sarkmıș iç dudaklar, sol ve sağ
dudaklar arasındaki asimetriler
düzeltilebilir ve her iki labium eșit
görünüme kavușturulabilir.

Genital estetik kavramının içerisinde hangi müdahaleler
yer alıyor?
Vajinaya yönelik daraltma ya da genişletme işlemleri yapabiliyoruz.
Bu işlemler sayesinde vajinayı cinsel ilişki için daha fonksiyonel hale
getiriyoruz. Özellikle doğum yapmış kadınlarda görülen yırtıklar,
genişlemeler, idrar kesesi ve kalın barğırsaktan vajinaya doğru olan
şişmeler ilişki sırasında vajinadan gaz ve ses gelmesi gibi problemler bu
şekilde düzeltilebilmektedir.

Labioplasti işlemi ile aşırı büyük ve sarkmış iç dudaklar, sol ve sağ
dudaklar arasındaki asimetriler düzeltilebilir ve her iki labium eşit
görünüme kavuşturulabilir. Büyük dudak dolgusu özellikle çok zayıf
hanımlarda içe çökmüş ve sönmüş dış dudak görünümü için ise ideal bir
çözümdür.
Lazerle yapılacak vajinal beyazlatma işlemler; hormonlar, travmatik ağda
işlemleri veya menopoz gibi nedenlerle dış genital bölgede oluşmuş renk
koyulaşması ve kararması için en etkili çözümdür. Renk açılmasının
yanı sıra lazer uygulaması sayesinde cilt yenilenmesi ve batık izlerinin de
iyileşmesi sağlanabilmektedir.
Yüz bölgesi için uygulanan PRP işlemini, biz vajinal uygulamalarımızda
kullanarak hem vajina içindeki hem de dışındaki bölgelerde gençleşme,
yenilenme ve canlanma sağlamaktayız.

Labioplasti operasyonu sağlık açısından gerekli midir?

Genişlemiş ve sarkmış küçük dudaklar kadında fizyolojik bazı sorunlara
yol açabilir ve bu nedenle kişi daha fazla gecikmeden operasyon
yaptırmayı tercih edebilir. Genişlemiş küçük dudaklar nedeniyle vajina
girişinde sürekli nemli ve birbiri üzerine katlanmış yoğun bir yumuşak
doku kitlesi olacağından bu hastalarda vajinal enfeksiyonlar çok daha sık
görülür. Yine birbiri üzerine katlanan küçük dudak katmanları arasında
debri ölü hücre birikimleri oluşarak kötü kokuya ve kaşıntıya neden
olabilir. Fazlaca büyümüş küçük dudaklar yazın mayo giyildiğinde ya
da dar bir pantolon giyildiğinde bacak arasında bir kabarıklık şeklinde
dışarıdan fark edilebilir ve bu durum kadının kendini huzursuz, rahatsız
ve öz güvensiz hissetmesine yol açar. Yine sarkmış ve uzamış küçük
dudaklar cinsel birliktelik esnasında penisle birlikte vajinaya girerek
ağrıya ve partnerde takılma, zorlanma hissine yol açabilir.

Bu işlemler zor ve riskli işlemler midir?

Aslında her cerrahi işlemin riski vardır. Ancak tecrübeli
ellerde yapıldığı sürece bu işlemler kolay ve güvenli işlemler
olarak görülebilir. 

sağlık ve güzellik

GÖKÇE IȘIKLAR

Gökçe Işıklar Estetik
Cilt Gençleştirme Sırları
Gökçe Ișıklar Estetik ve Güzellik Merkezi’nin sahibi Gökçe Ișıklar, cilt lekelerinin
nedenleri ve kurtulma yollarının yanı sıra son dönemde ilgi çeken Focus Ultrason
uygulaması ile kendi güzellik merkezinde en çok tercih edilen
uygulamaları anlatıyor…
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üzümüzde birçok nedenden oluşan cilt
lekelerini yok etmenin en etkili çözümü
nedir?

Cilt lekeleri senelerdir sadece kadınların değil
erkeklerin de en büyük problemlerinden biri. Güneş
ışınları, yanlış ürün kullanımları ve evde yapılan
bilinçsiz müdahaleler maalesef cilt lekelenmelerini
tetikleyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Burada en
önemli nokta cildi görüp analiz etmeden asla işlem tavsiyesinde
bulunmamaktır. Her cildin işlemlere olan tepkisi farklı olduğu
gibi cilt yenilenme aşamaları da kişiden kişiye göre değişmektedir.
Bizler de her geçen gün kendini yenileyen cihazlar ilgili ürünler
ve her daim eğitime devam eden uzmanlarmızla bu sisteme ayak
uydurup danışanlarımıza ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları
yapıyoruz.

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulaması olan Focus
Ultrason hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Uygulamayı yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?
Focus USG teknolojisi olarak da bilinen ameliyatsız ultrasonla
yüz gençleştirme işlemi, cildin en alt katmanlarındaki taşıyıcı
dokularına odaklanmış ses dalgalarını kullanarak ciltte kolajen
üretimini sağlar. Kolajen üretiminin uyarılması ile ciltte sıkılaşma
ve gerginlik sağlayan ameliyatsız bir yüz gerilmesi sağlanır.
Ultrason dalgaları ile daha fazla kolajen üretimi ile güçlenmiş
bağ dokusu sayesinde daha sıkı bir cilde sahip olursunuz. Focus
Ultrason; kaz ayakları, çene, gıdı ve yanaklardaki sarkmalar gibi
kısacası yüzümüzde zamanla meydana gelen tüm sarkmalara ve
kırışıklıklara uygulanabilir. Üstelik bu işlemin en büyük avantajı
tek seans yapılması ve işlemin etkisinin iki yıla kadar sürmesidir.

Son dönemde en çok tercih edilen ve sizin de
önerdiğiniz işlemler hangileri?

Mevsimsel olarak şu an en çok tercih edilen işlemlerin başında
epilasyon gelmektedir. Kış ayları epilasyon yaptırmak için en
doğru zaman. Bu nedenle yazın özgürce gezmek isteyen herkes kış
aylarında epilasyon yaptırmak istiyor. Biz de bu nedenle özellikle
bu aylarda epilasyon işlemlerinde büyük kampanyalar yapıyoruz.
Instagram adresimizde her hafta farklı işlemlere yaptığımız
büyük indirimleri duyuruyoruz. Mevsimsel olarak bir diğer en
çok tercih edilen işlem ise dermapen işlemidir. Cildi yenileyen ve
uygulayacağınız seruma göre de gözenek sıkılaştıran, aknelere
çare olan, leke bakımı yapan ya da aydınlatan bir işlem olan
dermapenin en çok tercih edildiği ve bizim de en çok önerdiğimiz
mevsimdeyiz. Dermapen işlemi sonrası yüzde hafif kızarmalar
oluyor ve bu dönemde cildi güneşten çok iyi korumak gerekiyor.
Özellikle hem havaların soğuk olması hem de evde daha çok
kalmamız gereken şu dönemlerde bu işlemleri yaptırmak çok daha
konforlu oluyor.

Merkezinizde hangi ürünleri tercih ediyorsunuz?

Merkezimizde en kaliteli ve etkisi kanıtlanmış ürünleri
kullanmaktan gurur duyuyoruz. Dünyaca ünlü Medik8
markasının hem kabin boy ürünlerini kullanıyor hem de ev devam
ürünlerinin satışını yapıyoruz. Medik8’i, çevre dostu ambalajlar
kullandığı, hayvanlar üzerinde test yapmadığı, başka bir firmaya
test yaptırmadıkları ve son derece etik bir marka olduğu için tercih
ediyoruz. Etik davranışlarının da ötesinde ürünlerinde asla
paraben kullanmayan, temiz içerikli, etkisi dünyada laboratuar
sonuçları ile defalarca kanıtlanmış bir marka olması nedeniyle
gönül rahatlığı ile kullanmaktayız ve ev devam ürünleri olarak da
tavsiye etmekteyiz. 
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Pandami Music

Müzik ile Birleşen Hayatlar
Yabancı ve Türkçe șarkıları birleștirdikleri videoları ve İnstagram’da sevilerek takip
edilen canlı yayınları ile pandemi dönemine damga vuran Pandami Music Grubu
ile Bilkent Otel’de keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.
FOTOĞRAF: UTKU DEMİRSOY
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ncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?
Neler yapıyorsunuz?
Ege Çakır: Bilkent Bilgisayar Teknolojisi Bilişim
Sistemleri bölümünden mezunum. Müzik ile
yakından ilgileniyorum.

Alara Canay: İki hafta içerisinde ODTÜ İngilizce
Öğretmenliği bölümünden mezun olacağım. Ben de müzik ile
ilgileniyorum. Vokalim.
Doruk Petekkaya: Hacettepe Maden Mühendisliği mezunuyum. Ben
de müzisyenim. Kendimi bildiğimden beri müzik ile uğraşıyorum.
Aslında hiçbir zaman madene karşı bir ilgim olmadı. Müzisyenlik
yapmaya aktif olarak devam ediyorum.
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Eren Halıcı: Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Şu an
Yazılım Mühendisliği yapıyorum. Müzik ile birlikte bir yandan da
doktora yapıyorum.

Grubunuzun hikâyesi nasıl başladı?

Ege Çakır: Yakın arkadaşımız Alaa Wardi’nin kendi yaptığı
videolara bizi dahil etmesi ile zaman içinde böyle kemik bir
kadro oluştu. Aldığımız pozitif tepkiler üzerine biz de devam
etmeye karar verdik. Aslında “şöyle bir proje geliştirelim” gibi bir
başlangıcımız yok, kendi kendine gelişti.

Herkesin sevdiği, bildiği şarkılara “cover”
yapıyorsunuz. Kendi söylediğiniz şarkılar da var ama
cover fikri ortaya nasıl çıktı? Bir de çok eğlenceli

bir diliniz var. Video serüveninizden de bahsedebilir
misiniz?

Alara Canay: İlk noktada iki, üç şarkıyı birleştirme gibi bir
durumumuz yoktu. Daha çok dinlemekten keyif aldığımız parçaları
bir şekilde eğlenceli videolar ile coverlayıp o şekilde sunuyorduk.
Parçaları bir araya getirmeyi çok seviyoruz. Şunu yapsak iyi olur, bu
geçiş güzelmiş derken bu şarkılar ortaya çıktı.
Doruk Petekkaya: İki şarkıyı birleştirmek bize keyif veriyor ve video
ile beraber güzel bir enerji halini alıyor, bu da karşı tarafta pozitif bir
enerjiye dönüşüyor diye düşünüyorum.

Şu an bir albüm hazırlığınız var mı? Nasıl bir
süreçten geçiyorsunuz?

Eren Halıcı: Şu an böyle bir hazırlığımız ve düşüncemiz yok ama
istiyoruz. Aslında hepimizin de istediği ve hayali olan şey bu.

Kendinize ait şarkılarınız var mı? Şu anda üzerinde
çalıştığınız en azından albüm fikri oluştuğunda bunun
ile çıkarız dediğiniz bir şarkı var mı?
Alara Canay: Kendimize ait parçalarımız var ama açıkçası hiç onlar
üzerinde çalışmadık.

Șu dönem geçtikten sonra canlı çalmayı
çok özledik, çok istiyoruz.
Özellikle pandemi sürecinde sosyal medyanın sektöre
çok fazla etkisi oldu. Siz de sosyal medyanın o gücünü
kullanarak isminizi ve sesinizi duyuruyorsunuz. Sosyal
medyanın, mesleki keşifler anlamında etkisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ege Çakır: Tamamen meslek haline gelen bir şey artık. Yeni de değil
son beş, on yılın ürünü. Artık her şey buradan dönüyor. Aslında
biz buna yeni adapte oluyoruz ve geç kaldık. Hep sahnedeydik,
eğleniyorduk. Şimdi sahneye çıkamıyoruz o yüzden Alaa vesilesi ile
olaylar bu şekilde gelişti. Biz de olay buradaymış dedik.

Bundan sonrası için sizi dinleyenlere neler söylemek
istersiniz bizim aracılığımız ile?
Doruk Petekkaya: Ben konserlerde görüşürüz demek isterim.

Ege Çakır: Elimizde olanlar şu an insanlara sunduğumuz tarzdan
çok daha farklı. Şu an sunduklarımız biraz daha eğlenceye yönelik
ama elimizde olanların sanatsal kısmı biraz daha ağır basıyor.
Daha çok hiçbir şeyi düşünmeden kendi istediklerimizi yaptığımız
projeler.

Eren Halıcı: Ben de, onlar da üretip paylaşsınlar, biz de onları
dinleyelim demek isterim

Gelecek projeleriniz nelerdir? Pandemi sürecinden
geçiyoruz, içinde bulunduğunuz sektör açısından da
oldukça zor bir zaman. Bundan sonraki dönem için
hayalleriniz neler?

Ege Çakır: Bu süreçte meslektaşlarımız müzisyenler, sesçiler, ışıkçılar,
barcılar ile beraber çalışıyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bir şekilde
nasıl ayakta kalacağız onu düşünürken bizim de sosyal medya
tarafımız gelişti. Yeni ihtimaller geliştirmeye çalışıyoruz ama çok kötü
durumda olan insanlar var. Müziği bırakıp başka sektörlere yönelen
müzisyenler var.

Eren Halıcı: Şu dönem geçtikten sonra canlı çalmayı çok özledik, çok
istiyoruz. Ama genel olarak hiçbir zaman net bir plan ile yola çıkmış
bir grup değiliz. Kendi eğlendiğimiz şeyi yaparken insanların da
hoşuna gitmesi ile devam eden bir grup olduk ama değişimlere
açığız tabii.

Pandemi süreci ile müzik sektörü çok fazla zarar gördü
özellikle sizin gibi performans sergileyen sanatçılar
için. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doruk Petekkaya: Müzik sektörü küçük ya da bir kenara atılacak bir
sektör değil. Bu dönemin çözüm yolu nedir şu an onu da bilmiyorum.
Sadece müzik de değil bütün sanat camiası etkilenmiş durumda.
Belki sanat camiası daha fazla etki altında kalmış olabilir ama herkes
zaten şu an zorlu bir süreçten geçiyor. Umarım kısa süre içinde düzelir.

Ankaralı bir grup olarak çıktınız ama çok kısa
zamanda tüm Türkiye sizi bilir hale geldi. Tepkiler
nasıl? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanlar sizi neden
sevdi?
Siz izleyen meslektaşlarınıza bir mesaj iletmek isteseniz
Eren Halıcı: Onu biz de çok merak ediyoruz. Yaptığımız şey ile bir
ne iletirdiniz?
arada eğleniyoruz aslında. Kayıtlarımızın ve videolarımızın eli
yüzü düzgün olsun diye özen göstermeye çalışıyoruz. Bir şekilde
izlenebilir dinlenebilir bir şey ortaya çıkarıp bir yandan da
eğleniyor olduktan sonra galiba insanlar bizim ile bir ortak nokta
buldular.
Alara Canay: Bir yandan da bizim ile iletişime geçen herkes siz bir
şeyleri oldurmaya çalışmıyorsunuz olduğunuz gibisiniz, insanlar
sizi bu yüzden seviyor ve beğeniyor gibi geri dönüşler yapıyorlar.

Popülerliğiniz arttıkça sizi şaşırtan, acaba dedirten
bir şey ya da yaşadığınız enteresan bir şey oldu mu?
Bir televizyon programına da katıldınız çünkü…

Ege Çakır: Birkaç kez canlı yayınlara çok sevdiğimiz ve çok takip
ettiğimiz kişiler dahil oldu. Hiç planlamadığımız ve beklemediğimiz
bir şekilde canlı yayına dahil olup, her zaman buradayım ne zaman
ne isterseniz bana ulaşabilirsiniz diyen insanlar oldu. Bu bizi çok
şaşırttı. Bittikten sonra bile nasıl olduğunu çok sorguladık.

Ege Çakır: Şu an hayatta kalmak için kesin müzik dışında bir şey
yapmak gerekiyor. Çok üzücü aslında böyle bir mesaj iletmek
zorunda olmak ama ben böyle olduğunu düşünüyorum.

Sizin grupta aslında farklı çok sayıda meslek var;
öğretmenlik, mühendislik gibi. Kendi mesleklerinizi
yapmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir süreçten de
etkilendiğiniz için bunu aslında bizzat yaşayan farklı
meslek gruplarından insanlar olduğunuzu düşünerek
soruyorum.

Alara Canay: Açıkcası bir süredir yapıyorum zaten. Uğraşıyorum yani
bir kurumda öğretmenlik yapıyorum. Ama kesinlikle oradan da tam
olarak emeğimin karşılığını aldığımı düşünmüyorum. Bir şekilde
tutunmak için ona ihtiyacım var.
Eren Halıcı: Ben de aynı şekilde bir meslek daha yapıyorum. Hoş
benim tuzum kuru ama bu duruma dair üzüntümü azaltmıyor tabii
bu. 
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Așk dolu ama bir o kadar da kısa süren Șubat ayı Sevgililer Günü
ile anılsa da aslında așk, yedi - yirmi dört yașanan ve gerekli ilgiyi
göstermediğinizde çok hızlı küsebilen nazik bir çiçek gibidir. İșin
özünde esas konu kadın erkek ilișkileri değil sadece insan ilișkileridir.
Sanırım yeni yıldan çok büyük beklentiler içinde olduğumuz ortada.
Malum pandemi nedeniyle çoğumuz için 2020 çok iyi geçmedi.

ıllardır bütün negatifliğini size yaşatan ama sizin
bir derdiniz var mı diye sormadan sizden pozitiflik
emen, enerji vampiri insanlardan bahsederim. Bu
insanlarla doğru mesafe ve ilişki konumlandırmasını
yapamadığınız zaman sizi ağlarına düşürmekte hiç geç

kalmazlar.
Arthur Schopenhauer’un kirpileri bize bununla ilgili hep metaforik
bir ders veriyor. Kirpiler kışın hayatta kalabilmek için birbirlerine
sokulmaları gerekiyor ama dikenleri birbirlerini yaralıyor ve
uzaklaşıyorlar ta ki birbirlerine dikenlerinin batmayacağı ama
soğuktan da etkilenmeyecekleri doğru mesafeyi bulana kadar
sürüyor bu dansları. Sonra her şey yoluna giriyor. Biz insanlarda
ilişkilerde doğru mesafeyi kuramadığımız için dikenleri sürekli
birbirine batıyor. Eğer baştan doğru mesafeyi kurabilirsek ne
dikenimiz batar ne de ilişkilerden mahrum kalır merdümgiriz
insanlara dönüşürüz. Aslında toksik insanlardan ve zehirli
ilişkilerden tek parça kurtulmanın ana prensibi çok samimi olup
birbirimizin içinden geçecek kadar yakın ilişkilerde bulunmamak.
Sevgiliniz ya da eşinizle bile ilişkilerinizde belli bir özel alan boşluğu
mutlaka olmalı. Bu durumda tipografik olarak karakter analizi ile
isterseniz biraz daha yakından bakalım.
Kıskanç Tip: Kıskanç birisinin kendisine yandaş aradığını,
hallerinden kolaylıkla seçebilirsiniz. Sözleri ve düşünceleriyle
zehirli olduklarını hemen anlarsınız. Mesela bu tipleri pek mutlu
göremezsiniz, sürekli başkalarının sahip olduğu şeyleri ister
ve bunları kötülerler. Kıskanç yanlarını çabuk fark edersiniz,
önemli olan onlardan uzak kalmak ve zehirli düşünceleriyle sizi
etkilemelerine izin vermemektir.
Otoriter Tip: Size patronluk taslayan ya da kraldan çok kralcılık
yapan birisini görürseniz bilin ki sizi otoritesinin altına almaya
çalışıyordur. Bu tipler aşırı seviyede özgüveni düşük olması nedeniyle
kendinden alttakilere baskı ve korku uyandırarak kontrol oluşturma
ve güç elde etmeye çalıştıklarını görürüz. Otoriter kişi; başkalarını
rezil eder, tehdit eder ve kendi isteklerini kabul ettirmek için türlü
yollar arar.
Manipülatif Tip: Manipülatif tipler zor tespit edilirler genelde
sanatkâr gibi işlerinde ehildirler. Sıcakkanlı ve enerjisi yüksek,
eğlenceli duruşlarıyla güven verirler ve hallerinden memnundurlar.
Onları tanımaya başlayınca uzak durmanız gerektiğini fark edersiniz.
Manipülatif insanlar ustaca yalan söylerler. Siz bir sorununuzdan
bahsederseniz onun sorunu çok daha büyük olacaktır. Etraflarını
etkileme ve yönetme konusunda yeteneklidirler.
Kötümser Tip: Adı üstünde kötümserlerdir ve her şeyin negatif
tarafından bakarlar. Her şeyden etkilenirler ve çok çabuk vazgeçerler.
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Bu olumsuzluk daha fazla negatifliği çekeceği için kısır bir döngüye
girer. Sürekli geçmişlerini ya da muhtemel negatif gelecek senaryoları
üzerine konuşurlar ve şikayet ederler.
Sosyopat Tip: En tehlikeli ve zehirli kişilik tiplerindendir. Bunlar
duygusal sınırları olmayan ve başkalarının canını yakmakta hiç
çekinmeyen fevri karakterlerdir. Hedefleri için yolda kime ne zarar
verdiklerini umursamayan hırslı tiplerdir. Maalesef özür dilemek
onların lügatlarında yoktur.
Gözden Düşüren Tip: Manipülasyon, küçük görme ve duygusal
baskıdan keyif alan tiplerdir. Sizin güveninizi kazanıp çok iyi bir
arkadaş gibi davranırlar ama başkalarının yanında ilk buldukları
fırsatta sizi küçük düşürmekten çekinmezler. Bu durumda sanki
kendi yapmamış ve anlatılanları dinliyor gibi yapıp şımarıkça
davranır.
Nevrotik Tip: Özgüvensizliği ile meşhurdur. Bu durumunu telafi
etmek ve sosyal statüsünü yüksek tutmak için çalışırlar. Her şeyi
en iyi onlar bilirler ve başkalarının ondan çok şey biliyor olmasına
katlanamazlar. İlgi böceğidirler ve sürekli kendileri ile ilgilenilmesini
isterler, ilgi görmedikleri zamanda saldırgan davranabilirler.
“Tek taraflı bir ilişki içindeysen yıpranırsın, çünkü tek taraflı ilişki
sağlıksız bir ilişkidir. Sen hep tüketilen taraf olmayı kabul ediyorsun
demektir.” Oysa kendi öz benliğin de görülmek, onaylanmak ister.
Sen kendini keşfettiğinde benliğin güçlenecek ve bağımlı ilişki
türünü reddedecektir. Önce kendi değerini kendin bileceksin ki
başkaları da sana nasıl davranması gerektiğini öğrenebilsin. Kendini
önemsiz başkalarını önemli gördüğün sürece hep onlar tarafından
küçümsenme ve ezilme riskin olacaktır. Kendine gel, hiç kimse ve
hiçbir şey kendini tüketmeye değmez. Duygusallık girdabından
çık. Seni istemeyenlere ve incitenlere yol ver gitsinler. Sakın
peşinden koşma. Yapamıyorum deme, seçmen gereken biri varsa o
tükenmemiş sen olmalıdır. 2021’de kendini seç.
Evren boşluk sevmez. Sen, sana değer vermeyeni hayatından
çıkardığında değer verecek doğru insan sana gelecektir. Hayatından
yanlış çıkınca, doğruya yer açılır. Ayrılık sonrası matemini tut lakin
uzatma! Sana destek olanların sözünü dinle. Giyin kuşan, dışarı
çık, hobi edin, kursa yazıl, yeni insanlarla tanış. Güzel bir cümlede
dediği gibi, “Hayat, sana değer verenlerin atmosferinde daha güzeldir.
Kendini bundan mahrum etme. Yeniden sevecek, gülecek ve bir
gün ardına baktığında iyi ki kendimi seçmişim diyeceksin. Yeni
yılda kendini seç mutlu ol.” Yeni yılda ertelediklerini ve en kıymetli
olan kendini çok daha değerli hale getirmek için çaba göstermelisin
unutma senden bir tane daha yok. Sen ona iyi bakmazsan o sana hiç
bakmaz. 

röportaj

GuLNUR GuNEs cELiK
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez bașta olmak üzere ülkemizde
de Tarkan, Ebru Gündeș ve Burcu Güneș gibi birçok ünlü
ismin konser kostümlerini tasarlayan Moda Tasarımcısı ve Gigii’s
markasının kurucusu Gülnur Güneș Çelik, kariyer serüveni ve
markasına dair merak edilenleri anlatıyor...
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S

izi biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize
kendinizden ve kariyer yolculuğunuzdan
bahsedebilir misiniz?

Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken aslında
yapmak istediğim işin bu olmadığını ait olduğum yerin
aslında moda sektörü olduğunu anladığım gibi kendimi
Moda Akademisi’nde Moda Tasarım Eğitimi ve daha sonra
Marka Yönetimi Bölümlerini bitirmeye adadım. Daha sonra Özlem
Kaya ve Nur Yerlitaş‘ın değerli bilgileri ve deneyimlerini onlardan
staj eğitimi alarak öğrenme fırsatım oldu. Artık bu işi yapabilirim
dediğimde ilk showroomumu Nişantaşı’nda açtım. Bu sektörde işimi ve
kendimi geliştirerek devam ediyorum.

Uluslararası moda defilelerinin yanı sıra ünlü isimlerin
konser kostümlerinde de sizin imzanızı görüyoruz.
İş birliklerinizden bahsedebilir misiniz? Hangi ünlü
isimlere kostüm tasarladınız?
İlk Jennifer Lopez ile başladığım bu yolculukta ülkemizdeki önemli
sanatçılarımız ile de çalışma fırsatımız oldu. Tarkan, Ebru Gündeş,
Burcu Güneş, İpek Açar şu an için aklıma gelen ve çalışmaktan keyif
aldığım değerli sanatçılarımız arasında.

Kurucusu olduğunuz Gigii’s markanızın kuruluş
serüveninden ve ürün çeşitliliğinden bahsedebilir
misiniz?

Ben dış bir göz olarak yaptığım işe sürekli bakıp, biz kadınların neye
ihtiyacı var diye düşünüyorum ve bu doğrultu da çözümler bulmaya
çalışıyorum. Gigii’s de bu nokta da ortaya çıktı. Gigii’s ulaşılabilir lüksü
ve trend parçaları kolaylıkla bulabileceğiniz bir hazır giyim markası.

Koleksiyonlarınızda hangi tarz ön planda?
Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Gigii’s de her kadın için bir seçenek var ama koleksiyonum coutureden
gelen ve belirgin bir tasarım özelliği olan kadınsı hatları, taşıyan
tasarımlardan oluşuyor. İlhamımı tüm kadınlar olarak “Neler giymek
istiyoruz? Ne giyindiğimiz de kendimizi daha güçlü ve mutlu
hissediyoruz?” gibi sorulardan alıyorum. Bunlar benim oluşturduğum
her yeni koleksiyon da yol göstericim oluyor.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Ben feminen hatları seven bir kadınım. Tasarımlarımda sezonun
trendleri ve feminen detayların buluştuğu parçalar ön plana çıkıyor.
Gigii’s de en değişmeyen tarzı feminen detayları bunun dışında sektör
olarak sürekli değişen trendler ile sabit bir tarzda kalmamız pek
mümkün olmuyor.

Sevgililer günü için yeni bir koleksiyon var mı?

Sevgililer günü için kapsül bir koleksiyon hazırlığı içindeyiz. Beş güzel
ve çarpıcı parçadan oluşan bir koleksiyon olacak.

Beğenerek takip ettiğiniz ve tarzını beğendiğiniz
tasarımcılar var mı?

Bu aralar beğenerek takip ettiğim markalar arasında Ganni, Nanushka
ve Zimmerman var.

Son olarak gelecek dönem çalışmalarınızdan
bahsedebilir misiniz?

Gelecek dönem de markamın yurt dışında bilinirliğini arttırmak ve yurt
dışına konsept mağazalarımı taşımak istiyorum. No3 Studio olarak da
hayata geçirmeye başladığımız yeni projelerimiz var. Umuyorum ki her
şey hayalimizdeki gibi olur. 

astroloji

2021 Kurtuluş Yılı Olacak
2021 yılını, radikal değișimlerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olarak tanımlayan
Bilișim Uzmanı ve Astrolog Aygül Aydın 2021’de Dünya ve ülke genelinde
yașanacak gelișmeler ile burç yorumları hakkındaki öngörülerini anlatıyor...

A

stroloji okuyucularından özel bir ricam
bulunmaktadır. Astroloji gelecekten haber vermez,
sizi geleceğe taşır. Bu yüzden bir şeyi öngörmek
önüne geçmek anlamı taşımaz. Olması gereken
olacaktır. Yağmur yağacaksa yağacaktır. Bu
durumda yağmur neden bana yağıyor diye şikâyet
ederseniz bu sizler için sadece ayağınızın takılıp
düştüğü yerde kalmanız demektir. Âmâ astroloji
bilgisine sahipseniz ya da kaliteli bir astroloji okuyucusuysanız
bunun yerine ayağınızın neden o taşa takıldığını ve neyi fark
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etmeniz gerektiğine yardımcı olur. Bir astroloji araştırmacı
olarak sunduğum bu bilgiler ışığındaki tek görevim sizlere bir
aydınlık sağlamaktır. Sizleri düşündürmektir. Ne yapacağınızı
söyleyemem. Bunu size kimse söyleyemez. Ne kadar okursanız
ve ne kadar bulunduğunuz çağın ve zamanın ruhun okursanız
ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. İçinizdeki korkulara, kaygılar
bir son verebilirsiniz. Dünyada bulunduğunuz yerin hakkını
vermeyi unutmayın. Bu koordinatlarla bu zamana boşuna
geldiğinizi düşünmüyorum. Bu evrende sebepsiz bir kuş dahi
uçmaz…

Aslında 2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük
zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme
yılıydı. 2021 yılı, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir. Kurtuluşun
kendimizde olduğunu fark edersek. 2020 yılı, radikal bir değişim yılı
iken 2021 artık tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız
bir yıl olacak.
21 Aralık 2020 Jüpiter - Satürn kavuşumu ve tüm yıl boyunca
sorumlu olacağımız Satürn - Uranüs gezegenlerinin karesi, yılın en
önemli yönleri olurken dünyaya kendi gündemlerini getirecekler.
Son yıllarda yaşadıklarımızdan ötürü sürekli büyük bir kaygı ve
endişe taşıyoruz. Bunu eğer takip etmişlerse 2019 yılında verdiğimiz
röportajlara geri dönüp 2020 yılı için bulunduğumuz öngörüleri
inceleyebilirler. 2020 yılı, 200 yılda bir denk gelen büyük üç
gezegenin kavuşumuna şahitlik etti. Bu hiçbirimiz için kolay
olmadı. Bizleri çok depresif ve yaşamdan zevk almayacak noktalara
getirdi. Türkiye, her türlü baskı ve zorluğa göğüs gerebilecek
şansa sahip bir ülkedir. Artık bu yıl yaratıcılık zamanı diyebiliriz.
Yaşadıklarımızdan ders alıp bunları rasyonel bir şekilde hayatın
içine uyarlayacağız.
Uranüs, Boğa burcunda tam beş yıl boyunca kalacak. Bu durum
hepimizi çok ilgilendiriyor olacak. Para ve finansal kaynakların
kullanımı konusunda eski alışkanlıkların değiştirilebilmesi için
bazı olayların yaşanması gerekebilir. Ekonomik anlamda ülkemiz
ve Dünya için oldukça farklı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Eğer
ekonomik anlamda bazı şeyleri düzeltmeye odaklanırsak çok hızlı
kazançlar elde edebiliriz ama eski düzende kalıp inatçılık yapıp bazı
şeyleri görmezden gelirsek ilerlemek çok zor olacağa benziyor.

2021 Yılı Yaşadığımız Tüm Sorunlara Karşı Yenilikçi
Ve Eşsiz Yaklaşımlar Bulmamıza Yardımcı Olacak

Kova burcundaki hava elementlerinde Jüpiter - Satürn birleşimi ile
umut dolu yeni bir çağ ama aynı zamanda eskileri yıkmak için de
zorluklarla dolu bir dönüşüm çağı olacak.
Uluslararası ticaret kurumlarının ve düzenlemelerinin tek amacı
Dünyadaki kaynakların etkin biçimde kullanılması ve doğayı
mahvetmeden herkesin düzgünce yaşayabileceği ekonomik bir
düzen sunmak olmalıdır. Özellikle Şubat ayı ekonomik konularda
çok önemli olacak. Kapalı ekonomi modeliyle yerli üretime geri
dönebilir ve Dünya kaynaklarının eksiliğini yaşayabiliriz. Hava
elementlerinde yaklaşan birleşim özellikle önümüzdeki yüzyıllarda
sağlık sistemlerimizi yönetme şeklimizde ciddi değişikliklerle
karşılaşacağımız için hayatımızda önemli yer alacak. Önümüzdeki
yıllarda Dünyadaki en büyük devrimin, tıbbi devrim olacağına
inanıyorum. Ancak bu devrimleri kabul etmek kolay değil. Bir çip
ile vücudumuzun ve sağlık durumumuzun tam bir analizine sahip
olacağımız zaman ne yapacağız. Geleceğin doktorları bize kaderin
elinden kaybettiğimiz sevdiklerimizin tam bir kopyasına sahip
olabileceğimizi söylerse ne yapacağız?
Geçtiğimiz yüzyılda Jüpiter - Satürn birleşimi olan Dünya yıllarının
sonu olmuş ve yeni bir çağ başlatmış. Bu yeni dönem parayı nasıl
yöneteceğimiz, nasıl değişeceğimiz ve kapitalist sistem konusunda
yaşayacağımız ciddi değişiklik konularını beraberinde getirecektir.
Yakında kapitalizm sona erecek ve yeni finansal iletişim sistemleri
ortaya çıkacak. Bu sistemler çok daha adil olacak. Hava elementi
bilgiye ve bilime dayanacak. İnsanlar eşit olacak, en azından her
zamankinden daha eşit olmak için mücadele vereceğiz. Sosyal
Adalet ve İnsan Hakları, diğer gündemlerin önüne geçecek.

2020 yılı, radikal bir değișim yılı iken
2021 artık tüm bu değișikliklerin nihai
sonucunu alacağımız bir yıl olacak.

Fakat yavaş yavaş insanlar kendi aralarında uzaklaşacak ve bu
kişilerarası problemler zihinsel ve psikolojik olarak daha fazla
problem yaratacaktır. Ruhsal sağlığımızı korumamız gereken bir
yıl içine çekileceğiz.
Bu yılki yaptırımlar sosyo - kültürel ve ekonomik yapımızın
değişmesine sebep olabilir. Jüpiter, Kova bu süreci oldukça
tetikleyecek. En iyi uzlaşma ve anlaşmalar Mayıs ayında olacaktır.
2021 Mayıs ayına kadar bunlar hayatımızın en önemli konuları
olacaktır. Sonrasında 2021 Ağustos ayında tekrar yaptırımlar ile
ilgili sıcak gelişmeler içine çekilebiliriz. Bu gökyüzü benzerliği
1974 yılı Temmuz aylarında benzerlik göstermiş. Buradaki tarihi
olayları okuyarak günümüzün koşullarına göre öngörülerde
bulunabilirler.
Gökyüzünde hava elementinin yoğun olması elbette
havayollarımızda büyük değişimlere işaret ediyor. Çalışma
şekillerinde büyük değişiklikler yapacağız aynı zamanda yeni
iletişim ve ulaşım yolları da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Devrimler
çıkabilir ve Dünya’da beslemeyle ilgili sorunlar kötüye gidebilir.
2021 yılı, birçok ülkenin dış güce karşı özgürlüklerini kaybedeceği
bir yıl ve bu durum ciddi sorunları ve zorlukları beraberinde
getirecek. Öte yandan 2021 yılı; bilimsel atılımların yılıdır, pek
çok hastalığın nesli tükenecek, tıpta ve diğer bilimlerde özellikle
iletişim teknolojisi ve ulaşımda devrim niteliğinde fikirler
bulunacaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki sınavı daha çetin bir hal
alacak. Yunanistan ile artan gerilim devam edecek ve tansiyon
yükselecektir.

Askeri ve Teknolojide Türkiye Ön Plana Çıkacak Bir
Noktaya Gelecek
Deprem ile ilgili yaptığım araştırmalarda Gienah yıldızı 26 – 27
- 28 derece Kova temasındadır. Buraya Jüpiter ve Satürn geçişleri
yapacak. Bu durum, ciddi deprem sıkışmalarını gösteriyor. Bu
derecelerde 2022 yılında Satürn gelmiş olacak. Belki büyük
Marmara depremini 2022 yılı tetikleyebilir. Belki 15 Nisan
2021’de, Marmara’da 5,5 civarında bir deprem olursa o zaman
daha büyük olanı 2022 yılında bekleyebiliriz. 2021 Nisan ve
Mayıs ayları yıkıcı olmayan bir depremle tetikleme yaparsa 2022
yılının güçlü bir depreme işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bunlar
deneysel çalışmalardır. İzleyip takip edeceğiz. Bununla birlikte 21
Aralık 2020 civarlarında ya da Ocak - Şubat aylarında yaşanacak
herhangi bir maden kazasına dikkat çekmek istiyorum. Gaz
sıkışması yaşanabilir. Bu noktada dikkatli olunmalıdır. Benzer
gökyüzünde soma faciası yaşanmış. Günümüz de 23 Ocak
2021’e baktığımız da Mars ve Uranüs gezegeni Boğa burcunda
kavuşuyor. Ülke haritamıza güneşimize karşıtlık yapıyor. Bu nokta
aynı zamanda ülkemizi, siyasi veya politik düzendeki yollarını
değiştirme kararı vermeye götürebilir.

astroloji

Dijital Paraların ve Yapay Robotların Yeni İş
Alanlarına Girmesine Hazır Mısınız?

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu bir dünyada, hayat
tarzımızı ve toplum içindeki statümüze sıkı sıkıya sarılmanın
bir mantığı kalmadığını göreceğiz. Bu durumun en açık görseli
sarıldığımız mesleklerin değişmesiyle başlayacak. Meslekler genelde
200 yılda bir büyük değişimlere uğramış ve bunlar hep Satürn Jüpiter kavuşumlarıyla başlamış. Hayatımızda belki de ilk kez salgın
ile birlikte bazı mesleklerde sayıların azalması ve başka mesleklere
geçmenin ciddi bir tehdit haline geldiğini gördük. Mesleki
değişimlerin ve hayatımızdaki en önemli teknolojik başlangıçların
gücünü 2000’li yıllarda yakalamaya başladık. Bu dönemden sonra
hayatımızda çok baskın icatlar ve kültür değişimleri gün yüzüne
çıkmıştır. 6 Mayıs 1927 tarihinde ilk radyo yayını ile Jüpiter, Balık
burcundayken gazete sektörleri oldukça darbe almış bulunmaktadır.
Dönemin kayıtlarına göre gazetecilik popülarite yitirmiş ve
gazetecilik anlayışını sarsmış bir durum olmuştur. Radyonun
gazetecilik üzerindeki bu zorlayıcı rekabeti ise 31 Ocak 1968 yılında
Jüpiter, Başak burcundayken televizyon ile sarsılmış. Bu şemaya
baktığımızda yine radyoculuğun ön plana çıktığı bir zaman dilimi
başlıyor. Medya ve gazetecilik ile ilgili büyük ve şaşırtıcı kararlar
Mayıs ayında sürpriz olmayacaktır.

2021’de Türkiye Biraz Dengeye Sahip Olacak

AB ile kişisel güç vizyonu arasında. Ancak yine de AB’deki birçok
ülke, Almanya’nın mali çıkarları nedeniyle daha dengeli bir
davranış sergilemesine düşman olacak. ABD, düşmanca davranmasa
bile destekleyici de olmayacak. Almanya’yı bu yıl çok konuşabiliriz.
Aynı zamanda banka ve üniversitelerin verdiği kararlar şaşırtıcı
noktada olabilir. İslam dünyası ile Türk dünyasında (Orta Asya)
elde edilen başarılar ve daha da fazla askeri bağımsızlık, Türkiye’nin
yakın gelecekte güçlenmesinin yeni yollarını göstermektedir.
Özellikle Türkiye için 2021 yılı, önemli bir yıl. Ülkemiz, Doğu ve
Batı’nın ortasındaki konumu ve birbirinden farklı etnik yapıdaki
insanlarıyla şu an Dünya’nın en güçlü ülkelerinden biri olarak
görülmektedir. Satürn - Uranüs karesi büyük ölçüde etkileyecek
ve en büyük sorun ekonomik olurken bir vatandaşın ortalama
mali refahı çok tartışılacak. Bu, Türk toplumundaki iç çalkantının
bir başka nedenidir. Türkiye, depremler ve bazı ekolojik felaketler
gibi doğal afetler konusunda da dikkatli olmalıdır. Jüpiter - Satürn
kavuşumu 8. evimizde olduğundan mali durumumuzu nasıl ele
aldığımıza dikkat etmek daha iyi yoksa 2021’de çok fazla krediye
ihtiyaç duyacak ülkelerden olacağız. Öte yandan Türkiye daha da
küresel hale gelecektir. Özellikle Ortadoğu, Kazakistan ve Tacikistan
gibi Türk kardeşliği bölgelerindeki dış hedeflerin çoğu ile olan
ilişkilerinde güçlü başarılar elde edecektir. İtalya ve Sicilya’da birden
bire artan mafya sorunları dünyanın her yerine yayılabilir. Bu belki
bir ayaklanma ya da bir iç çatışma tarzında olabilir. Bu noktada
nükleer bir patlama veya ozon deliği nedeniyle güneşin yakıcılığı
söz konusu olabilir. Akdeniz’de büyük bir nükleer tehlike damgasını
vurabilir. İtalya veya Yunanistan’ın yiyecek problemleri yaşaması
mümkün olabilir. Dünyada büyük bir dinsel değişikliğe doğru
ilerliyorken, İsviçre’nin finansal ve bankacılık sırlarının kalkması
ile ortaya çıkacak finansal skandallarla meşgul edebilir. Büyük
bir değişimin ve yeniden doğuşun yer alabilmesi için dünyanın ve
insanların kendi zehirlerini arındırması gerekmektedir. Mantıksız
olan her şeyin öldüğü bir çağa giriyoruz. Gün be gün yaşadığımız
kaos da eski çağın ölümüdür. Bu yüzyıllar önceki çağın gerisine
baktığımızda Rönesans’a, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışına,
Müslüman dünyanın yükselişine denk gelmiştir. Engizisyon o
sıra başlamış, yeni dünya düzenleri o sırada keşfedilmiş, frengi
hastalığı batı Avrupa’ya o dönemde gelmiştir. Bizde bu Kova çağına
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Önümüzdeki yıllarda Dünyadaki en
büyük devrimin, tıbbi devrim olacağına
inanıyorum.

geçerken yüzyılın pandemisi ile mücadele ediyoruz. Bu yıl
en önemli konusu, yoksulluk ve yalnızlıktır. Sosyal eşitsizlik
ve bunun sonucu olarak birbirimizden ayrı oluşumuzun
çözümü sevgi dolu olmakta yatmaktadır. Gelecekte toplumun
en önemli detayı gerçekten sevgi birliği içinde olan insanların
kalkındığını bizlere gösterecektir. ABD yaşamının içerdiği
çelişkiler çok bellidir. Halkı yöneten tek şey tüketim ve dolardır.
Tüketim ve görkemli hayat arzuları her zaman yoksulluk ve
suç oranlarıyla çelişki oluşturacaktır. Bu durum daha da ortaya
çıkacaktır. 1990’da Miami’de polisin zorbalık suçlamalarında
beraat etmesi üzerine çok büyük gösteriler yapılmıştı. Şimdide
daha büyük ve dünyanın yönünü değiştirecek noktalara
götürecek olaylara hazırlıklı olmakta fayda olacaktır. ABD’nin
din konusunda da aşırılıklara eğilimi vardır. Bireysel dindarlık
özgürlükten kaynaklanmakta bu da zeki bir korkusuzluğun
ürünü olmaktadır. Korkunun bulunduğu yerde özgürlük
ölmekte ve herkes kilise kapılarına koşmaktadır. Çünkü ufukta
ölüm belirmiştir. Geleceğe yönelik korkuların artmasıyla doğan
kökten dinci grupların güç kazanmasıyla başlamıştır. Bu tür
korkular çeşitli örgüt ve grupların büyüyüp gelişmesine yol
açmıştır. Özgürlüğü bu seferde inanç yok etmektedir. Özetle bu yıl
Amerika’nın diğer ülkelerle ilişkilerinde gerek ekonomik gerekse
NATO gibi bağlantılarında kapsamlı bir değişiklik olacaktır.

2021 yılı genel tahmin ve yorumlardır. Daha isabetli
yorumlar için doğum tarihi, yeri ve saati olmalıdır.
Koç Burcu: Mali durumunuza daha yakından bakmalısınız.
Kariyerinizi ve mali koşullarınızı kalıcı bir noktaya
ilerletiyorsunuz ancak bilmeniz gereken şu ki genel olarak bu
ıstıraplarınızın sonuna vardınız. Bu, dışarı çıkıp biraz eğlenmek
hatta daha mutlu olmanın yeni yollarını bulmak için harika
bir yıl olacak. Yeni bir sevgili gelebilir veya kendinizi bir dernek
başkanı ya da bir topluluğun lideri olarak bulabilirsiniz. Bu yıl
rahat bir nefes aldığınızı söylemek pek de zor değil.

Boğa Burcu: Sizin için ciddi değişikliklerin olduğu harika bir

yıl. Çalışmalarınızı yeniden yoluna koymak ve harekete geçmeniz
için yeni yollar içeren bir yıl. Satürn ve Uranüs sert etkileşimi
yıl içinde sizleri yolunuzdan saptırmaya götürse de istikrarlı
duruşunuz gerginliğinizi azaltacaktır. Planlarınızın çoğunun
değişmesi gerekebilir. Değişmesi gereken hiçbir duruma karşı
stres yaratmayın. Ayrıca, ilişkilerinizde bazı krizler artık çözüme
kavuşuyor olsa da kendinize kızgınlığınızı bitiremiyorsunuz. Siz
elinizden geleni yaptınız ve artık toksik ilişkilere ihtiyacınız yok.
Bunu arada hatırlamanız size iyi gelecektir.

Bu yılki yaptırımlar sosyo - kültürel
ve ekonomik yapımızın değișmesine
sebep olabilir.
Duygusal dünyanızla dengede olmalısınız. Finansal olarak,
gücünüzü artırmak için bazı büyük şanslara sahip olacaksınız.

Terazi Burcu: Bu yıl tüm kalbimizle söyleyebiliriz ki sizin yılınız!
Aşk sizi vuracak, kendinizi çok mutlu ve eksiksiz hissedeceksiniz.
Diğer yandan parayla ilgili sorunlarınıza yeni çözümler
üretebileceksiniz. Birikimlerle ilgili ciddi sorunlar yaşamak
istemiyorsanız nereye yatırım yaptığınıza emin olmalısınız.

Akrep Burcu: Ortaklıklarınızda ve kişisel ilişkilerinizde
bir değişim yılıdır. Eviniz konusunda kendinizi güvensiz
hissedebilirsiniz ama en azından aşk hayatınız çiçek açacak ve aşk,
kapınızı hızlı çalacak diyebiliriz. Belki çocuk sahibi olmak belki
de ilişkilerde rasyonel kararlar alacak gücü bulacaksınız. Aile
ilişkilerinizi, eşinizle olan işlerinize karıştırmamanız çok doğru
olacaktır.

İkizler Burcu: Sizin için gerçekten güzel bir yıl.
Hayallerinizin çoğu gerçek olacak gibi görünüyor. Hayatınızda
önemli değişiklikler olacak ve dünyaya yeniden doğduğunuzu
düşüneceğiniz güzel şeyler yaşayacaksınız. Sevgi, başarı ve biraz
para gülümsemenize yardımcı olacak. Yeni hedeflere yürümeye
devam edin.
Yengeç Burcu: Hayatınızın on üç yıllık bir sorunun sonuna
nihayet geldiniz. Bu bir başarı ve mutluluk dönemidir. İşiniz
gelişecek ve kişisel yaşamınız tamamlanmış olacak. Ancak
parayla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ve dikkatli olmanız
gerekebilir. Eş ya da aile ile ilgili parasal durumlar artık sizleri
gereğinden fazla yıpratmış olabilir. Bunlardan gerçek anlamda
vazgeçtiğiniz ve kaybettiklerinizin karşılığını aldığınız bir yıl
olduğunu söyleyebiliriz.

Aslan Burcu: 2020 yılında sürekli değişen işiniz ya da kariyer
durumunuz artık net bir ivme kazanıyor. Bu kişisel bir değişim
dönemidir ve hayatınızda bazı krizleri fırsata döndürerek müthiş
bir şekilde ilerleyeceksiniz. Güvendiğiniz kişilere dikkat edin.
Günlük hayatınızda denge bulacaksınız ve çevrenizdeki insanlar
sizi destekleyecek.
Başak Burcu: İlişkilerinize dikkat edin çünkü bu yıl sizin için
2015 - 2017 yılında öğrendiklerinizin rövanşını alacağınız bir yıl
olacak. Haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. İş hayatınızda
çok çalışmanız ve kölelik yapmanız gereken bir yıl içindesiniz.

Yay Burcu: Finansal durumunuzda sizin için yeni bir dönem,
nihayet cebiniz para görecektir. Ancak sorunlar ailenizden ve
evinizden gelebilir ve bu, hayatınızdaki duygusal bir türbülans
yaratabilir. Bu yüzden bura ile ilgili durumları fazla problem haline
getirmemelisiniz. İş hayatınızda büyük ve başarılı işbirliklerine
ilerliyorsunuz. İlişkilerde Mayıs ayından sonra gerçek anlamda
güven duyacağınız kişilerle bağlantı kuracaksınız.
Oğlak Burcu: Büyük mali umutlara dikkat edin çünkü

bu sizin için çok sinsi bir dönem olabilir. Öte yandan yeni
arkadaşlıklarınızdan, iş kariyerinizden ve başarınızdan aynı
zamanda yeni bir aşk olasılığından da mutlu olacaksınız.
Hayatınızda 2018 Ekim ayından bu yana yorucu gelişmeler içerisine
çekildiniz. Şimdi yeni bir şirket kurma ya da yeni müşteriler edinme
zamanı olabilir. Şayet böyle bir planınız yoksa buna benzer bazı
olaylara çekilebilirsiniz.

Kova Burcu: Büyük değişiklikler ve bir hayalin gerçekleşme

olasılığı söz konusu olabilir. Her şey son derece zor olacak ve çok
çalışmanız gerekecek. Sonunda planlarınızda başarılı olacaksınız.
Hayatınıza yeni bir aşk gelebilir. İş hayatınızda bir marka olma
yolunda giderken bir çok engellerle karşılaşacaksınız. Bunun
hakkını verin ve asla engellere boyun eğmeyin.

Balık Burcu: Son birkaç yıldır yaşadığınız duygusal problemler

artık son buluyor diyebiliriz. Bu, işinizde yeni yollar dönemidir ve
parayla ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz ancak duygusal yaşamınız
çok karmaşık olabilir. Bu durumu gereğinden fazla büyütmemeli ve
bir kafa karışıklığı noktasına getirmemelisiniz. Şayet 2020 yılında
bulunduğunuz zor koşulları yeniden bu yıl şekillendirmezseniz
kendinizde bazı bunalımlar yaratabilirsiniz. Şimdi ayağa kalkma
eski görevlerinize dönme zamanı diyebiliriz. 

röportaj

SERKAN KIZILBAYIR, BAȘAK TEMEL

Serkan Kızılbayır İle
Yan Koltuk
Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’ın, Sosyolog ve Moderatör Bașak Temel
ile kariyer serüveninden Türkiye’nin en büyük canlı yașam platformu Studio Canlı
projesine, 3K Yașam Tasarımı programından sosyal medyanın insan yașamına
etkilerine kadar merak edilen her șeyi konuștuğu keyifli röportajı sizlerle...

B

aşak Temel kimdir ?

Sosyoloji ve teknoloji sentezi bir profilim. 1999
yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldum.
On yıl kurumsal hayatta yönetici olarak son on
yılda ise bir girişimci ve danışman olarak hayatıma
devam ediyorum. Toplumsal gelişime hizmet eden
yeni medya ve teknoloji temelli projeler yapıyorum.
Kurumsal, sosyal ve bireysel gelişime dair biriktirdiklerimi
televizyon projelerim, kurumsal eğitimler ve kurumsal sosyal
sorumluluk projeleriyle hayata geçiriyorum. Bugüne kadar
otuzdan fazla ulusal ve uluslararası proje hazırlayıp yürüttüm.
Yüz binden fazla kişiye yüz yüze, yirmi binden fazla kişiye de
online olarak eğitim verdim. TRT ve özel kanallarda beş yüzden
fazla televizyon programı hazırlayıp sundum, içerik danışmanlığı
yaptım. Markaların hem müşterilerine daha etkin dokunabilmesi
adına projeler hazırlıyor hem de çalışanların daha verimli

230 magdergi.com.tr

olabilmeleri adına eğitim ve gelişim projeleri hayata geçiriyorum.
Özetle gelişim, değişim odaklı strateji ve içerik geliştiren bunları
da medya ve teknoloji kanalıyla bireylere ulaştıran biriyim. Şu an
iki mobil girişimin de ortağıyım.

Studio Canlı nedir?

Ortaklarından olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir mobil
uygulama olan Türkiye’nin ilk ve en büyük canlı iyi yaşam
platformu Studio Canlı. Yaklaşık bir yıl önce hayata geçen
projemiz bugün sadece ülkemiz değil Avrupa’da da yabancılara
İngilizce olarak iyi yaşam farkındalığını kazandırmak için
çalışan bir proje durumunda. Studio Canlı, wellbeing alanında
tüm kategorilerde hizmet veriyor. Meditasyondan sağlıklı
beslenmeye, psikolojiden koçluğa, yogadan nefese kadar pek
çok kategoride alanında uzman iki yüz eğitmen ile etkileşimli
grup dersleri, uygulamalar, atölyeler mevcut. Kurumsal

tarafta da markalar ve firmalar ile çalışıyoruz. Studio Canlı olarak
markalar için platformumuz üzerinde ister herkesin katılımına açık
istenirse sadece davetlilerin katılabileceği online canlı etkinlikler,
festivaller, maratonlar, sosyal projeler düzenliyoruz. Kurumsal
çalışanlar için firmaların ihtiyaçlarına özel tasarım eğitim - gelişim
programları tasarlıyor uygulama üzerinden hayata geçiriyoruz.
Markanıza özel sağlık, güzellik, spor, hobi, gelişim ve detox merkezleri
oluşturabiliyoruz.

Günümüzde insanlar ne istiyor?

Zihnimiz sakin, kalbimiz huzurlu, bedenimiz zinde, ruhumuz ferah
olsun istiyoruz. Bu zorlu dünyada elbette bunu yakalamak her geçen
gün daha da zorlaşıyor.

Hayatımızda neler azaldı?

Yaşamdan aldığımız tatmin azaldı. Seçenekler artarken biz daha
mutsuz olduk. Konsantrasyon çok azaldı bu da daha çok başarısızlık,
mutsuzluk ve sağlık sorunları getirmeye başladı. İletişim kalitemiz,
paylaşımlarımızdaki derinlik azaldı bu da daha yalnız ve korunaksız
hissetmemize, içimizdeki hırçınlıklara ve öfkelere neden olmaya
başladı. Sosyal bağlarımız azaldı, daha çok takipçimiz daha az
arkadaşımız dostumuz ve daha yüzeysel ilişkilerimiz oldu. Yaşadığımız
tüketim toplumu, sosyal medya, filmler, akımlar ve hepsi bizde
yetememe, yetişememe duygularını havalara uçurdu.

Geçenlerde sosyal medya sayfanda denk geldim. 3K
Yaşam Tasarımı nedir?

Şimdiye kadarki deneyimlerimle oluşturduğum bir gelişim yaklaşımı
ve programı. Başarılı ve kaliteli yaşam standardı ile farkındalıklı bir
yaşam sürmek herkesin isteği. Ben de bu anlamda “3K Yaşam Tasarımı”
ana başlığı ve alt konuları ile kurumsal eğitimler, marka projeleri,
sosyal çalışmalar, bireysel danışmanlık programları ve ünlü isimlerle
onların deneyimlerini paylaşmak adına yayınlar hayata geçiriyorum.

Peki sana göre kaliteli hayat nedir?

Kaliteli yaşam dediğimizde kendine değer veren, seçimlerini
farkındalıkla yapan, kendini geliştirmeye zaman ayıran, kültür ve
sanatla haşır neşir olan, sadece işini değil hayatın tamamını yöneten
bir kişi canlandırıyorum. Bedensel sağlığımız, gelişim odaklı ve pozitif
düşünce şeklimiz, stres kontrol becerilerimiz, zaman ve öncelik
yönetimimiz ve hayır diyebilmemiz hayatımızdaki kaliteyi korumak
için çok önemli.

En büyük sorunumuz ‘’Hayır’’ diyebilmek. Hayır demek
için ne yapabiliriz?

Öncelikle hayır demenin ayıp olduğuna dair hepimizin bilinçaltında
olan kalıptan arınmamız gerekiyor. Hayır demek kendimize saygıdır.
Başkasına saygılı olmak adına kendimize saygısızlık yapmak zamanla
özgüvenimizi yok eder. Hayır diyebilmek için hayatınızda net ve
gerçekçi hedefler, hedeflere yönelik belirlenmiş öncelikler, prensipler
ve değerler netleşmiş olmalı. Sonrasında da hayır demenin o kişinin
şahsına değil bizimle ilgili tüm bu kriterlerle ilgili bir durum olduğunu
karşımıza anlatmalıyız.

Mükemmel olmak nedir ? Eziyet mi Meziyet mi?

Güzel yakalamışsınız. Evet bıkmadan usanmadan söylediğim
sözlerde bu “Mükemmeliyetçilik meziyet değil eziyettir.” İşimizi iyi
yapmayalım demek istemiyorum ben de halâ çok çalışan, üreten,
hep daha iyisini yapmaya çalışan biriyim. Ancak mükemmel denen
bir tanım olmadığını, her saniye dünyanın değiştiğini, temel olan
şeyin değişimle uyumlu ve gelişim zihnine sahip bireyler olmamız
gerektiğini hatırlamalıyız.

Sosyal medya bizi nasıl etkiliyor?

Yapılan araştırmalar özgüvenimizi yerlere serdiğini söylüyor.
İnsan zihni bizim elimizde olanda gördüğü her kare fotoğraf
ve video ile kendini kıyaslıyor. Dinlenmek, kafa dağıtmak
ve eğlenmek için dolandığımız sosyal medyadan negatif
depolanmış olarak çıkıyoruz. Biz fark etmeden zihnimiz
yoruluyor. Olumsuz duygular yükseliyor.

Hayaller ve hedefler arasında bu dönemde yol
mesafesi çok arttı ne diyorsun?

Hayallerimizi yukarıda tutmak motive edebilir tersi de olabilir
bunun dengesini yakalamak çok önemli. Hayalleri daha
netleştirip adımlara bölüp hedeflere çevirmek gerek. Medyanın
bize sunduğu pırıltılı hayalleri kendi hayalimiz gibi almış
olabiliriz, buna dikkat etmeli.

Pandemi döneminde çiftlere önerin nedir?

Daha çok sohbet etmeliyiz ve dinlemeyi öğrenmeliyiz. Evde
kaldığımız şu dönemde yargılamadan ve eleştirmeden
dinlemeyi öneririm. Aynı fikirde olmasak dahi birbirimizi
anlama niyetiyle dinlemeye çok ihtiyacımız var.
Karşımızdakinin ihtiyaçlarını, duygularını onun için hayatta
önemli olan şeyleri, motivasyon kaynaklarını ve daha fazlasını
ancak dinleyerek anlayabiliriz.

Son olarak final sorum ve dünyanın gündemi
küresel ısınma ile ilgili ne düşünüyorsun?

Küresel ısınma bütün Dünya için çok büyük bir problem ve
biliyorsun ki araç trafiği en büyük tetikleyicisi. Özellikle dizel
araçlar, yarattığı etki sebebiyle küresel ısınmayı çok büyük
yönde etkiliyor. Sen de Lexus ile çekim yapacağız deyince
internette araştırma yaptım. Şunu öğrendim ki, Lexus’un
araçlarında özellikle kullandıkları Hybrid teknolojisi sayesinde
dizel araçlara nazaran 1 - 1,5 tona kadar emisyon oranında
azalma ile doğaya katkısı var. Bu da gerçekten çok önemli. Ben
de böyle bir yaklaşımda oldukları için kendilerini kutlamak
isterim. 

haber

Tepe Home
Yeni Konsept Mağazası İle
Kentpark AVM’de
Farklı ve yaratıcı bir konsept mağazacılık anlayıșını dekorasyon tutkunları ile
bulușturan Tepe Home, Türkiye’deki on altıncı mağazasının kapılarını
Kentpark AVM’de açtı.

T

epe Home; sunduğu zengin ürün yelpazesi, mobilya
sektöründe yarım asrı aşkın tecrübe ile oluşturdukları
güven, kalite ve tasarımsal farklılığı şimdi de
Kentpark AVM mağazasında dekorasyon severler ile
buluşturuyor. “Kentpark AVM mağazası, alışverişten
çok daha fazlasını sunuyor” diyen Tepe Home Genel
Müdürü Levent Çapan “Ankara’nın yeni buluşma
noktasını ve Türkiye’deki 16. mağazamızın kapılarını açmanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Konsept mağazacılıkta daha farklı ve özgün
bir yaklaşımla açtığımız Tepe Home Kentpark AVM’de tüketicimizi
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ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi bekliyor. Kaliteyi merkezimize
alarak tüketicimizin isteklerine, ihtiyaçlarına en doğru çözümleri
sunmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 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” dedi. 

haber

Swissôtel’de
Büyülü Bir Gece
Swissôtel The Bosphorus - İstanbul,
nefes kesen boğaz manzarasını
ayrıcalıklı konaklama imkânları ve
lezzetli yemeklerle birlikte sunarak
14 Şubat Sevgililer Günü’nü
unutulmaz anılara dönüştürüyor.
Swissôtel The Bosphorus - İstanbul’un, dünya mutfaklarından
gurme lezzetler sunan ve bu lezzetleri benzersiz dekorasyon ve
manzaralarıyla birleştiren restoranları, 14 Şubat’ı unutulmaz
kılmak için hazırlanıyor. İsviçre’nin geleneksel tatları ve ismine
özgü yapısı ile Chalet, yerel lezzetleri farklı dokunuşlarla sunan
Sabrosa, Boğaz manzaralı şık atmosferi ve yenilenen kapalı terası
ile 14 Şubat’ta misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmak için
hazırlanıyor. Benzersiz tatlara sahip restoranlarında lezzetli
yemekleri ve evden uzak ev konsepti ile tüm sıcaklığını sunan
Swissôtel romantik bir hafta sonu yaşamak isteyenler için ideal bir
adres... 

Fairmont Quasar
İstanbul’da
Eşsiz Bir Gün
Fairmont Quasar İstanbul,
Sevgililer Günü’nü unutulmaz
bir anıya dönüştürmek isteyen çiftlere,
ışıltılı boğaz manzarası eşliğinde romantik
bir hafta sonu kaçamağı sunuyor.
Yılın en romantik günü için özenle hazırlanan eşsiz bir Sevgililer Günü
deneyimi, Güvenli Turizm Sertifikası ve Accor ALLSAFE programı ile
Fairmont Quasar İstanbul’da konuklarını bekliyor. Fairmont Quasar
İstanbul’un lüks ve konforu bir araya getiren odalarında sürpriz
ikramlarla başlayacak Sevgililer Günü programı, büyüleyici boğaz
manzarasına sahip Ukiyo’da Executive Chef Soner Kesgin’in Asya
dokunuşlarıyla hazırladığı özel menünün tadımıyla devam edecek,
Stations’ta sunulan enfes bir brunch ile son bulacak... 
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Sinan Canan
Cesaret Göstermediğinde
Esaret Başlıyor
Beyin alanında yaptığı çalıșmalarla tanınan Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, stratejik düșüncenin
zihinsel performansa etkisinden, zihnin davranıș üzerindeki tesirinden ve
mutluluk ile beyin arasındaki ilișkiden bahsediyor..
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izi beyin alanında yaptığınız başarılı
çalışmalarınız ve dikkat çekici tespitlerinizden
tanıyoruz. Peki siz kendinizi ve hayat
yolculuğunuzu nasıl tanımlarsınız?

Hayat yolculuğum aslında herkes gibi hatta bir hayli
sıradan. Sıra dışı olan bir şey varsa o da sıradan görünen
veya sanılan şeylerin aslında hiç de sıradan olmadığını
bana anlatan bazı ipuçları ve kişilerle tanışmış olmam olabilir. Nispeten
genç yaşlarımdan beri meraklarım hep etrafımdakilerden biraz farklı
oldu ama bunun temel nedenini de bilemiyorum. Neticede bilimle
ilgilenmek, üniversitede akademisyen olmak üniversiteyi bitirinceye
kadar aklımda bile yoktu. Fakat sürekli anlatmak,insanlarla konuşmak
tutkumdu. Aslında anlatmak için yaşıyorum bile diyebilirim.
Dolayısıyla bugün beni herkes bir anlatıcı olarak tanıyor ama beyin
ve davranış alanındaki uzmanlığım nedeniyle bu tanınmışlık, sizin
de sorunuzdaki gibi bir bilim insanı olarak tanımlanmama yol açıyor.
Aslında ben aktif çalışan bir araştırıcı değilim araştırma sonuçlarını
derleyip, öğrenip günlük dile tercüme ederek herkesin faydasına
sunmaya çalışıyorum. Böyle bir iş pek yapılmadığı için de sanıyorum
insanların ilgisini çekiyor. Sonuçta konuşmak ve yazmak benim temel
amaçlarım gibi duruyor, en azından şimdilik…

AçıkBeyin Eğitim ve Danışmanlık şirketinizde
gerçekleştirdiğiniz kişisel ve kurumsal eğitim
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

AçıkBeyin, en güncel bilimsel bilgileri herkesin anlayacağı bir
açıklıkta anlatırken kadim insanlık bilgeliğinin deneyimlerini de işin
içine katmaya çalışan kendine özgü bir ekiple kuruldu. Amacımız,
hayatlarımızı daha iyi yönde değiştirirken en başta kendimizi
tanımanın yeni yollarını keşfederek bu dünyadaki en büyük sorun olan
insanı, faydalı bir canlı haline getirebilmek. Bütün anlatımlarımız ve
faaliyetlerimiz İnsanın Fabrika Ayarları, kısa adıyla İFA adını verdiğim
temel bir teorik çerçeveye dayanıyor. Buna göre insan, milyonlarca
yıllık canlılık tarihi boyunca doğadaki sert koşullarda hayatta
kalabilecek şekilde şekillendirilmiş son derece sofistike bir canlı.
Öte yandan modern zamanlarda içinde yaşadığımız medeni dünya,
bizleri hayatta kalmamızı sağlayacak yeteneklerimizi neredeyse hiç
kullanamıyor olduğumuz bir hayat yaşamaya zorluyor. Modern yaşam
tercihlerimiz ile doğuştan gelen ayarlarımız arasındaki uyumsuzluklar
ise yaşamımızda neredeyse tüm sorunlarımızın temel nedenini
oluşturuyor. Bizler, farklı konu başlıkları altında aslında bu vahim
durumdan çıkışın yollarını araştıyor ve bulduklarımızı da herkesin
anlayacağı bir şekilde paylaşıyoruz. Bunu yaparken de bilimsel bilginin
her an değişen doğası gereği bilimin bulgularının kadim insanlık
deneyimimiz ile uyumlu olan kısımlarına öncelik vererek doğru
ve güzel bir yaşamın kodlarını yeniden hatılamaya ve hatırlatmaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda her türlü kurumsal ve kişisel eğitimlerimizde,
başka herhangi bir eğitim kurumunda pek göremeyeceğiniz başlıklar
karşınıza çıkabiliyor. Kaos, karmaşıklık, uygulamalı Nörobilim, yaratıcı
beyin, anne - baba beyin okulu gibi uygulamalarımızda İFA tabanlı
bir bakış açısını katılımcılarımıza detaylı olarak açıklayarak onların
hayatlarını ve işlerini daha verimli ifade etmelerine yardımcı olmaya
çalışıyoruz.

Modern dünyada doğru bir yaşam kurmanın bilimsel
olarak temel taşları nelerdir?

Aslında biz modern dünyada önümüze konulmuş sınırlı seçenekler
arasından sınırlı bir kombinasyonu tercih edip onunla ömür boyu
yetinmek zorunda bırakılıyoruz. Sistemin bizden çok önce konmuş
kuralları ve kurulmuş çarkları, tabiatta yaşayan atalarımızın yaratıcı
özgürlüğünü maalesef bize vermiyor. Öte yandan günümüzde her insan
adeta sınırsız imkânlarla donatılmış durumda ve bu açıdan da

Stratejik düșünme yeteneklerini
geliștirmek ön beynimizdeki
devrelerimizi ve sezgisel kararlar
verebilen derin beyin șebekelerimizi
zamanla geliștirir.
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atalarımıza göre çok ilerideyiz. İşte tam bu ikilemi fark ettiğimiz
anda bizim için en önemli bilginin aslında “kendimizi bilmek”
olduğunu fark ediyoruz. Kendini tanıma yolculuğuna çıkan insan,
elindeki sınırsız imkânlarla yapabilceklerine dair yaşadığı çeşitli
aydınlanmalar neticesinde, kültür ve medeniyetin ona dayattığı
seçeneklerin çok ötesine uzanan adımlar atmaya cesaret edebiliyor.
Bizler de AçıkBeyin’deki eğitimlerimizde en çok bu cesaret
meselesine vurgu yaparız. İnsanı tanıdığı, bildiği o rutin hayatından
bir başka deyişle konfor alanından çıkartabilecek tek şey cesarettir
ve cesaret göstermediğimiz zaman esaret başlıyor. O nedenle doğru
bir yaşamın kendimize ve benliğimize uygun bir yaşam kurmak
olduğunda hemfikir isek ilk mesele kendimizi tanımak ve sonra
kendimize özgü yaşam adımları atmaya cesaret etmemiz gerek.
Elimizdeki dijital imkânlarla bu cesaret birleştiğinde, hayatlarımızı
inanılmaz yönlerde değiştirebileceğimizi göreceğiz.

Stratejik düşünmenin, zihinsel performans ve
kapasiteye etkileri nelerdir?

Strateji tabanlı düşünme beynimizin ön bölgeleri ile ilgili bir
faaliyettir. Maymunlar gibi canlılarda da bize göre pek zayıf
olmakla birlikte mevcuttur, insanda ise çok ileri düzeylerde iş görür.
Bu tarz düşünce, karmaşık ve analitik problemlerin çözümü için
işe yararken belirsiz, kaotik ve sürekli değişen koşullarda genellikle
tek başına yetersizdir. Her zihinsel yetenek yerinde kullanıldığında
güzeldir ve kullanıldıkça da gelişir. Dolayısıyla stratejik düşünme
yeteneklerini geliştirmek ön beynimizdeki devrelerimizi ve sezgisel
kararlar verebilen derin beyin şebekelerimizi zamanla geliştirir.

Zihnin gücü var mı? Bireyin düşünce ve
davranışlarına ne gibi etkileri oluyor?

Elbette. Mesela limon yiyen birini gördüğümüzde hatta sadece
düşündüğümüzde ağzımıza tükrük salgılanır. Bu zihnimizdeki
imajların bedenimizi nasıl etkilediğine dair doğrudan bir örnektir.
Kötü bir anımız aklımıza gelince kalp hızımızın değişmesi, bazı
fikirlerin bizi heyecanlandırması gibi şeyler aslında sıklıkla günlük
yaşantımızda zihnin gücüne dair gördüğümüz örneklerdir. Çok
farkında olmadığımız bu doğrudan bağlantı hayatımızda olan
biten birçok şeyin temelinde yatar. Zihnimizde devamlı gezinen
olumlu veya olumsuz düşünce kalıpları uzun vadede hayatımızı
belirler. O nedenle zihinsel yargı ve düşünme kalıplarımızı
değiştirmeye çalışmak, hayatımızı değiştirmenin en garantili ve
verimli yoludur.

Mutluluk ile beyin arasındaki ilişkiyi nasıl
yorumluyorsunuz?

Beynin mutlu olmak gibi bir amacı yok. En azından bildiğimiz
kadarıyla beynimiz böyle bir amaçla iş görmüyor. Onun amacı
bizi hayatta tutmak. Mutluluk ise çoğunlukla haz ve zevk ile
karıştırılan tanımlanması zor bir duygu. Hazzın bize mutluluk
vermediğini biliyoruz. Sadece haz alırken geçici bir süre mutlu gibi
hissediyoruz. Zira haz ve lezzet deneyimi sırasında hayatımızdan
hoşnut oluyoruz ve varsa bile şikayetlerimizi geçici olarak
unutuyoruz. Mutluluk ise daha çok hayatın geneline yayılmış bir
algı halidir. Varlığından ve başına gelenlerden razı, onlarla barışık
insanlar, yoksunluk ve sıkıntı içinde de olsalar mutlu olabilirler.
Dolayısıyla mutluluk, varlığımızın amacı ve anlamıyla ilgili
gibi gözüküyor. Bu anlamda, haz ve zevk duyguları beynimizin
daha hayvani devreleri ile ilgili olduğu için tarif ettiğim gibi bir
mutluluk, bizi insan yapan üst ve ön beyin devrelerimizle ilgili
gibi duruyor. Bu bölgeleri geliştiren deneyimleri, olgunlaştırıcı
tecrübeleri ne kadar çok yaşıyorsak mutluluk dediğimiz mesele de
o kadar içsel olarak ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. 
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Zihinsel yargı ve düșünme
kalıplarımızı değiștirmeye çalıșmak,
hayatımızı değiștirmenin en garantili
ve verimli yoludur.
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AYHAN AYTEKİN

Sosyal Yaşamın Ayrılmaz Parçası

Bilkent Center

Sıra dıșı mimarisi, sektöründe fark yaratan yenilikçi çalıșmaları ve etkinlikleri ile
Ankara sosyal yașamına renk katan Bilkent Center’ın perakende sektöründe
yaptığı yenilikler, aldığı ödüller, 2021 yılı etkinlik takvimi ve hedefleri hakkında
Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin ile keyifli bir röportaj gerçekleștirdik…
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or bir yılı geride bıraktık. Pandemide aldığınız
önlemler ile fark yaratan çalışmalarınız oldu.
Uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Pandeminin başından bu yana önceliğimiz, ziyaretçilerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığı oldu. Bu kapsamda kamu otoritelerince
belirlenen kuralları alışveriş merkezimizin her noktasında
titizlikle uyguluyoruz. Her on metrekareye bir kişi kuralına
göre ziyaretçilerimizi ağırlarken kapı girişlerinde kademeli giriş, maske
kullanımı, ateş ölçümü ve HES kodu kontrolünü uyguluyoruz. Alışveriş
merkezimizin içinde ortak alanlar başta olmak üzere Wc kabinleri,
yürüyen merdivenler, tırabzanlar ve ATM alanları gibi yoğun kullanılan
bölgelere düzenli ve sık aralıklarla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Genel kullanıma ait çöp kutuları haricinde eldiven
ve maske atıkları için de özel çöp kutuları bulunduruyoruz. Ayrıca
bilgilendirme panolarımız ve anonslarımız ile sosyal mesafe kurallarını
ziyaretçilerimize sık sık hatırlatıyoruz. Aldığımız bu üst düzey hijyen
önlemleri ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan
Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandık. TSE tarafından
hazırlanan hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı
şartlarını yerine getirerek ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına
gösterdiğimiz özenin tescillenmesinden de mutluluk duyuyoruz. Tüm
ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımıza sağlıklı bir alışveriş deneyimi ve çalışma
ortamı sunmak için pandemi konusundaki gelişmeleri takip etmeye devam
edeceğiz.

Pandemi sürecinde birçok ödül aldınız. Aldığınız ödüllerden
bahsedebilir misiniz?

2014 yılının Mart ayında Bilkent Center’da başlattığımız renovasyon süreci
ile ilk etapta Bilkent Station’ı tamamlayarak Ankara’nın gastronomi merkezi
olma yolunda önemli bir adım attık. Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap
vermek ve Ankara sosyal yaşamına renk katmak amacıyla başlattığımız
renovasyon hareketi ve Bilkent Station’ın sıra dışı mimarisi ile birlikte
gastronomi alanında birçok markayı bir araya getirerek sektörde fark
yaratmayı başardık. Bilkent Station’ ın ziyaretçilerimiz tarafından çok
beğenilmesi ve hedeflerine ulaşması bizi yeni yatırımlar yapmak için motive
etti. Böylece 2018 yılında Bilkent Center’ın yenilenen bölümlerini de hizmete
açtık. Projelerimizde ziyaretçilerimizin memnuniyetini ve beklentilerini
ön planda tutuyor stratejilerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Tepe
Emlak Yatırım olarak hedefimiz yenilikçi, yaratıcı ve keyifli mekanlarla
yaşama ve markalara değer katmak. Bu bakış açısıyla yatırımlarımızı
gerçekleştiriyor, ziyaretçilerimizin keyifli ortamlarda alışveriş ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Mimari kriterlerimizi ise
çevreye ve kaynaklara saygı duyan bir çerçevede, kaliteye azami önem
vererek belirliyoruz. 2020 yılı bu çalışmalarımızın karşılığını uluslararası
platformlardan ödüller ile aldığımız bir yıl oldu. Uzun yıllardır ev sahipliğini
yaptığımız Ankara Coffee Festival ile “Hermes Creative Awards”tan 4
platin ödüle, Uluslararası Sanat Festivali ile “Marcom Awards”tan platin
ödüle, “European Property Awards”tan Yenileme ve Perakende Mimarisi
kategorilerinde iki ayrı ödüle layık görüldük. Dünya perakende ve eğlence
sektörünün en prestjli ödüllerinden olan “Global RLI Awards 2020”de En İyi
Alışveriş Merkezi Renovasyonu kategorisinde ödül sahibi olduk.

Açık AVM konseptinin avantajlı olduğu bir zamandan
geçiyoruz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Pandemi ile birlikte açık alanlara sahip alışveriş merkezlerinin avantajlı
olduğunu ve ziyaretçilerin daha çok tercih ettiğini düşünüyorum. Bilkent
Center özeline baktığımızda sahip olduğumuz birçok mimari avantaj ile ilk
günden bu yana ziyaretçilerimize keyifli, konforlu ve güvenli bir alışveriş
deneyimi sunduk. Özellikle dış alanlarda konumlanan restoranlarımız,
geniş ve ferah açık terasımız, çocuklu aileler için oluşturduğumuz çocuk
oyun alanımız ile ziyaretçilerimize kapalı ortama girmeden sosyalleşmeleri
için fırsat yaratıyoruz.

Dünya perakende ve eğlence
sektörünün en prestjli ödüllerinden
olan “Global RLI Awards
2020”de En İyi Alıșveriș Merkezi
Renovasyonu kategorisinde ödül
sahibi olduk.
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Ayrıca yıl içinde planladığımız etkinliklerin ve festivallerin açık
alanda olması için büyük özen gösteriyoruz. Bilkent Center’ın şehrin
gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir alanda konumlanıyor olmasının
da diğer avantajlarımızdan birisi olduğunun farkındayız.

Bu dönemde perakende sektöründe ne gibi yenilikler
oldu?

Bilkent Center’daki bașarıların
arkasında pozitif, paylașımcı ve
proaktif bir ekip çalıșması gizlidir.

2020 yılı, perakende sektörü için oldukça zorlu bir yıl oldu. Tepe
Emlak Yatırım olarak bu dönemi, perakende alanındaki değişimleri
izleyerek ve üzerimize düşen konularda gerekli önlemleri alıp
kendimizi geliştirerek geçirdik. Bu dönem, insanlara ülkelere ve
perakende sektörüne oldukça ciddi tecrübeler kazandırdı. Alışveriş
tercihleri ve yöntemlerinin beklenenden de hızlı şekilde dönüştüğünü
gördük. Bildiğiniz gibi pandemiyle beraber insanlar e-ticarete
yöneldi ve perakendenin bu kanalında cirolar oldukça yükseldi.
Bu dönemde kiracılarımız ve ziyaretçilerimizle iletişimimizi en üst
seviyede tutarak istek ve önerilerine hızlı şekilde geri dönüş sağladık.
Pandemiden kaynaklı benzer sıkıntıları yaşadığımız kiracılarımızla
omuz omuz yürümeye ve ihtiyaç duydukları her noktada kendilerine
destek vermeye özen gösterdik. Özellikle gastronomi alanında çok
fazla kiracıya sahip olmamız yaşadıkları sıkıntıları daha derin
gözlemlememize sebep oldu. Ekip olarak uyguladığımız doğru iletişim
ve proaktif düşünce yapımızla problemlere kalıcı çözümler ürettik.

2021 hedefleriniz nelerdir?

Sektörümüzün ne kadar rekabetçi olduğunun farkındayız ve
dinamiklerini sürekli takip ediyoruz. Bu kapsamda fark yaratan cesur
projelere imza atmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bilkent Center’ın renovasyon çalışmaları her detayını özenle
planladığımız bir süreç oldu. Bu çalışmalarımızın sonuçlarını
uluslararası platformlarda aldığımız ödüller ile taçlandırdık. 2021
yılı, bünyemize yeni katılacak ulusal ve uluslararası markalarla
güçleneceğimiz, çok başarılı olduğumuz etkinlik ve festivallere
devam edeceğimiz, yaptığımız renovasyon ve yatırımların meyvesini
yiyeceğimiz bir yıl olacak. Bu kapsamda ziyaretçilerimize marka
anlamında daha farklı seçeneklerin olduğu, keyifli ve güvenli alışveriş
deneyimini yaşayacakları bir hizmet vermeye devam edeceğiz.

Sanata ve sanatçıya destek veren bir yapınız var. 2021 yılı
etkinlik takviminizde bizleri neler bekliyor?
Bilkent Center’ın sanata ve sanatçıya çok önem veren bir vizyonu
var. Bugüne kadar sergiden konsere, festivalden tiyatroya sanatın her
alanında sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptık. 2021 yılında da sanata
köprü olmaya devam etmek istiyoruz. Bilkent Sanat Sokağı’nda 10
yıl boyunca birbirinden önemli sergi ve projeleri sanatseverler ile
buluşturduk ve 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Uluslararası
Bilkent Sanat Festivali’yle yurt içi ve yurt dışından yüzlerce resim ve
heykel sanatçısını ağırladık. 2019 yılında 5. Uluslararası Ankara Kukla
Festivali’ne, 2018 yılında 22. Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne ev
sahipliği yaptık. Sanata yaptığımız yatırımlar kapsamında bu yıl da
Ankara Sanat Tiyatrosu’nu bünyemize kattık. 58 yıllık deneyimiyle
Türk tiyatrosuna birçok oyun ve sanatçı kazandıran, Ankara’nın
yaşayan kimliği Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncularını yeni ve modern
tiyatro salonu Bilkent Sahne’de ağırlamaya başladık. Alışveriş merkezi
kimliğimizin yanında sinema, tiyatro ve diğer sahne sanatlarıyla
eğlenceyi bir potada eriten yaşam merkezi olma yolunda hızlı ve emin
adımlarla ilerliyoruz. Gelecek yatırımlarımızı da ziyaretçilerimizin
güvenli, keyifli ve huzurlu zaman geçirecekleri alanlar yaratmayı
hedefleyerek planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Bilkent Sahne
AST, sinema, Bilkent Sanat Sokağı, eğlence mekanları, etkinlik ve
festivallerimizle ziyaretçilerimizin keyifle zaman geçirmelerini
sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.
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Birçok ödüllü festivale ev sahipliği yaptınız.
Ankara’ya festival kültürü sizinle geldi diyebiliriz.
Yeni festival hazırlıklarınız var mı? Daha önce
düzenlenen festivallerle alakalı neler söylemek
istersiniz?

Ankara’ya festival kültürünün Bilkent Center adıyla gelmiş
olduğunu düşünmeniz bizi çok mutlu etti. Biz uzun yıllardır
farklı konseptlerde kültür, sanat ve müzik etkinliklerine
ev sahipliği yapıyoruz. Bilkent Center olarak, 2016’dan beri
düzenlediğimiz Ankara Kahve Festivali ile 2019 yılında
Hermes Creative Ödülleri’nden 4 kategoride Platin ödül,
3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en
önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen
“MarCom Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde Platin
ödül kazandık. Bunların dışında 2019 yılında 5. Ankara
Kukla Festivali ile bir dizi özel gösteri ve atölye çalışması
gerçekleştirdik. Festival süresince kukla sanatçılarının da yer
aldığı gösteriler, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.
2016 yılında “Tatlı Fest” ile Ankara’nın ilk tatlı festivali Bilkent
Center’da gerçekleşti. Bugüne kadar tüm festivallerimiz büyük
bir coşkuyla ve katılımla geçti. Pandemi süreci geçtikten sonra
etkinlik ve festivallerimizde Ankaralılar ile buluşmaya devam
edeceğiz. 

teknoloji

DR. R. ERDEM ERKUL

Türkiye’nin Yeni Teknoloji Yüzü
Cerebrum Tech
Teknoloji ve iș dünyasının bașarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’ye teknoloji ve
inovasyon alanında yeni bir soluk getirecek Cerebrum Tech’i,
Cer Modern’den canlı yayınlanan çevrimiçi etkinlik ile basın mensupları ve
teknoloji uzmanlarıyla paylaștı.

E

rkul, ekip arkadaşlarıyla birlikte “Cerebrum Tech”
adını verdiği yeni oluşumunu, “dijital dönüşümde
lider, güçlü bir ekosisteme sahip, çözüm ve ürünlerle
ülkemizin dünyaya açılacak, gençlere girişimcilik
alanında ilham olacak bir teknoloji şirketi” olarak
tanımlarken bu yolculukta Türkiye’nin potansiyeline
inanan, teknolojiye tutkulu, dijital dönüşüme yön vermek isteyen,
köklü deneyimleri olan ve girişimci ruha sahip ekibin bir araya
geldiğinin de altını çizdi. Cerebrum Tech’in ana iş alanlarını yedi
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odak teknoloji oluşturuyor. Bunlar; yapay zeka, veri analitiği,
robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve
siber güvenlik. Ayrıca toplantı ile birlikte Ankara, İstanbul, San
Francisco, Londra ve Seul ofislerinin açılışları da eş zamanlı olarak
gerçekleşti.

Gençlere İlham Vermenin Önemi

Dünya teknoloji devlerini yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar
temsil eden, yeni girişimiyle Türkiye’de ve dünyada öncü bir

teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirten Erkul, genç nesillere
ilham vermenin de önemine dikkat çekti. “Ülkemizdeki genç nüfusun
toplam nüfusa oranı %15,6 ve bu oran ile 28 AB ülkesi arasında ilk sıradayız.
Gençler bizler için çok önemli çünkü dijital dönüşümün içinde olan ve
teknolojiyi de en iyi bilenler onlar. İşte bundan dolayı ülkemizin dijital
dönüşüm yolculuğunda onların varlığı ve büyük teknoloji ekosistemimize
dahil olmaları bizim için son derece önemli. Bugünün ve geleceğin iş
dünyası dijital nesiller şekillendirmek ile başlıyor. Bugün gençlerimiz
internet, sosyal medyada yer alma, oyun oynama gibi konularda yüksek
kullanım oranlarına sahipler. Bu pek çok kişiyi tedirgin etmekte ancak biz
bu duruma çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ediyoruz. Aslında
bunlar sayesinde dijital dönüşüm becerilerini geliştiriyorlar ve geleceğin
mesleklerini daha kolay benimsiyorlar. Biz kodlama, programlama, yapay
zekâ, veri bilimi, dijital pazarlama, iletişim gibi alanlarda çevrimiçi pek
çok eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Ayrıca
gençlerimizin teknoloji alanında yeni girişimler çıkarmaya yönelik iştahları
her geçen gün daha da artıyor. İşte tam bu noktada, ülkemizin dijital
dönüşümde katma değer yaratması yolunda, gençlerin girişimcilik ruhunu
yükselterek, onlara hedeflerini gerçekleştirmeye inanmaları için ilham
olmak istiyoruz.” dedi.

Türkiye’den Dünya Devi Olmaya Aday Bir Teknoloji Şirketi
Cerebrum Tech ekibi olarak, tutkuları ve kaynakları bir araya getirerek
bir dijital dönüşüm ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek
katılımcılara “Sizce de vakti gelmedi mi?” diye soran Erkul, “Gelecekte
hem yerel hem de küresel ölçekte bu ekosistemi büyütüp, geliştireceğiz.
Ülkemizin gerçekten büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli bir an önce
çıkarmaya ihtiyaç, bizde de bu ihtiyacı giderecek bir iştah var. Dinamik,
değişime açık ve giderek büyüyecek ekosistemimizi köklü deneyimlerimiz
ve becerilerimiz ile oluşturmaya hazırız.” dedi. 

CAN ÇAVUȘOĞLU, DR. R. ERDEM ERKUL

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

SİNEM YILDIRIM, UĞUR TALAYHAN

Dünya’nın En Güzel Adresi
Swiss Otel’in bendeki yeri her zaman apayrı olmuștur. Orada evlenmiștim ve aylarca
residencenda yașamıștım. Her zaman çok severim. Ama sonrasında uzun yıllar
sessizliğe büründü. Sayın Uğur Talayhan bașına gelinceye dek. Derhal otelinde
büyük bir değișim bașladı. Hem fiziken hem enerjik hem de giren çıkan insan kitlesi
ve organizasyonlar bağlamında Swiss Otel, Sayın Uğur Talayhan ile yeniden doğdu.
Senelerce adeta uykuya geçmiș bir dev ve rüzgâr enerjisini kullanarak kendi elektiriğini
üreten akıllı yapıyı hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya yeniden kazandıran değerli
yönetici, bize hayatını ve bașarısının arkasındakileri anlattı. İște karșımızda
Dünya’nın en güzel adresi Swiss Otel Bosphorus ve Uğur Talayhan.
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O

telci olmak nasıl bir duygu?

Ben işini aşkla yapan insanlardanım yoksa
gerçekten bu kadar seyahat ve uzun saatler
çalışmak insanı yorabilirdi. Ancak ben de ise
daha fazla çalışma isteği uyandırıyor. Ben oteli
evim gibi görüyorum sadece burada yaşadığım
için değil gerçekten oteli evim, ekip arkadaşlarımı
da ailem gibi hissediyorum. Misafir karşılamak ve
onları en iyi şekilde ağırlamak benim için çok zevkli ve gurur verici.

Bu meslek çocukluk hayallerinizin arasında var mıydı?
Bu meslek hayellerimde hiç yoktu. Ben her zaman büyük ve lüks
otellerde executive şef olmak istemiştim ve bunu da 27 yaşında
Londra’da Sheraton Otel’de gerçekleştirdiğim için bana sadece
yolumda ilerlemek kalmıştı.

Dünya’nın hangi ülkelerinde ve otellerinde görev
yaptınız?

Liseden sonra yurt dışına açılarak Londra’da önce Crowne Plaza,
Hilton, Radisson ve Sheraton Otellerinde muftak şefi ardından
yiyecek ve içecek müdürlüğü yaptım. Daha sonra sırasıyla Portekiz’in
güneyinde bulunan Sheraton Algarve, Dubai’de Le Royal Meridien
ve Çin’de St. Regis, Westin, Raffles ve bölge müdürlüğü gibi farklı
yöneticilik pozisyonlarında bulunduktan sonra kariyerimin ilk
başladığı nokta olan İstanbul’a 21 yıl sonra 2017’nin Haziran ayında
döndüm.

TERASLI 1453 NOLU DUBLEX SUİT

Yıllardır adeta uyuyan Swiss Otel The Bosphorus
sizle birlikte çok yüksek düzeyde bir atılım ve
değişim yaptı. Otelde ne yönde bir değişim
gerçekleştirdiniz?

Swiss Otel The Bosphorus, İstanbul her zaman sektörde
çok güzel konumlanmış bir otel oldu. Sadece renovasyon
döneminde biraz unutulmaya başlamıştı. Ben de güzel bir
dönemde başlamış oldum. Yeni bir ürün, deneyimli bir
personel vardı benim de yurt dışı deneyimlerim ve enerjimle
birleşince hep birlikte pek çok güzel yeni projelere imzalar attık.
Elbette bu tek kişinin başarısı değil ekip olarak gerçekleştirdik.
Örneğin, üç yıl önce Gaja Restoran’ı yeniden konumlandırarak
16 Roof yapma kararı aldık. Üç yıldır şehrin eğlence ve lezzet
durağı halinde devam ediyoruz. Eskiyen ve kullanılmayan Les
Ambassador Bar’ı canlı müzik ve konforlu brasserie mutfağıyla
birlikte Gabbro’yu tanıştırdık. Yaz aylarında bahçelerimizi çok
daha aktif kullanmaya başladık ve açık hava sinemalarından
konserlere pek çok eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Pürovel
Spa & Sport’ta yepyeni dinamik programlar yaptık. Yazın
başladığımız Sky Spinning dersleri Aralık ayında bile bahçede
devam ediyor. Misafirlerimiz hem eğleniyor hem spor yapıyor.
Otelimizin ana restoranını yeniden konumlandırarak
Peru, Asya ve Türk mutfaklarının en lezzetli yemeklerini
tadabilecekleri Sabrosa Restaurant olarak değiştirdik. Bu ve
bunlar gibi pek çok projemiz gerçekleşti, planlarımız da hiç
bitmiyor.

üçüncü göz

SWİSS OTEL- CHALET RESTORAN BAHÇESİ

Kararlarınızı alırken yerli turiste mi yoksa yabancı
turiste mi yönelik çalışmalar yaparsınız?

Aslında buna net cevap vermek çok doğru olmaz. Çünkü sadece
yerli ya da yabancı turisti hedefleyerek çalışmalar yapmak yanlış
bir karar olur. Yılın farklı dönemlerinde farklı misafirler tarafından
tercih edilebiliyoruz. Özellikle pandemi döneminde yerli turistin
de ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Sadece yurt dışına
yatırım yapan oteller bu dönemde yanlış yaptıklarını gördüler.

Swiss Otel The Bosphorus’un dünya sıralamasındaki
yeri nedir?

Swiss Otel The Bosphorus markası Accor grubu altında yer
almaktadır. Bu grubun altında normalde lüks segmentte yer
almamasına rağmen Swiss Otel The Bosphorus, İstanbul ve birkaç
Swiss Otel istisna olarak lüks segment olarak geçmektedir. Otelimiz
Dünyadaki en iyi Swiss Otel ve Swiss Otel’ler içinde her zaman
örnek gösterilmektedir.

Bize eğitimlerinizden ve çocukluğunuzdan
bahsedebilir misiniz?

Ben küçüklüğümden beri büyük ve kalabalık aile ortamında
büyüdüm. Kendimi her zaman yoğun tutmayı başarabilen bilen bir
kişiliğim vardı. İlkokul çağlarında bile yaz tatillerimde mutlaka bir
şeyler yaparak veya birilerine yardımcı olarak geçirirdim. Ortaokul
çağındayken yaz aylarını mutfaklarda çalışarak değerlendirirdim.
Tekirdağ Anadolu Turizm Otelcilik Lisesi’ni okurken bile haftada
üç gün çalışarak kendimi aktif tutardım. Mezun olduktan sonra
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İngiltere’ye gittim. Bir yandan çalışırken bir yandan da gastronomi
alanında eğitimler aldım.

Covid dönemini nasıl geçirdiniz, nasıl aştınız?

Çalışma hayatımın en zor zamanıydı diyebilirim. Ben çok insan
odaklı biriyim, binaya girdiğimde kimseyi görmemek moralimi
çok bozuyordu. Yaklaşık iki, üç ay tek blok ile misafirlerimize
servis verdik. Sağlık çalışanlarını ağırladık ve hastanelere yemekler
götürerek çevremize ve zor durumda olan ailelere yardımcı
olmaya çalıştım. Bu arada sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı
da unutmadığımızı gösterdik, onlara yemekler pişirip, dağıttık.
Sonrasında yaz aylarıyla birlikte yavaş yavaş yeni normale ayak
uydurmaya farklı etkinlikler yaparak devam ettik. Önceliğimiz
misafirlerimizin ve ekibimizin sağlığıydı ve onun için gereken her
şeyi fazlasıyla yapmıştık, hala da devam ediyoruz.

Restoranların kapalı olması sizi etkiledi mi?

Tabii ki, son dönemlerde Covid etkisiyle otel restoranları sundukları
lezzet, kaliteli ve temiz yemeklerden dolayi eski popülaritelerini
sağlamışlardı ve bunu bilen restoranlarımızın müdavim misafirleri
vardı. Restoranlarımızın kapatılması bizi gerçekten etkiledi.

Sizce gelmekte olan yeni dünya düzeninde otelcilik
sektörü ne yönde evrilecek?

Muhakkak değişiklikler olacak. Ancak ben çok büyük değişiklikler
olacağını düşünmüyorum. Her şey normale döndüğünde insanlar
yine seyahat edecek, restoranlara gidecek ve sosyalleşecekler.

Geleceğe ait plan ve hayalleriniz nedir?

Şu an geleceğe ait bir planım yok. Burda olmaktan çok memnunum ve
yönettiğim oteller için en iyisini yapmaya devam etmek şu andaki tek
düşüncem. Hayalim ise şu an bana kalsın.

Siz seyahat edebiliyor musunuz? Hangi ülkeleri ve ne tip
otelleri seversiniz?
Ben seyahat etmeyi, farklı kültürleri keşfetmeyi çok severim. Ayrıca
işim gereği iş seyahatlerim de çok oluyor. Uzak Doğu’da uzun yıllar
çalıştım, kendimi çok yakın hissediyorum. Ne zaman gitsem huzurlu
hissediyorum.

Otelcilik okuyan gençlere neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle stajları çok önemli, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe
dökmek için ilk olanakları staj yaptıkları yerler olacaktır. Ne kadar
çok yerde staj yaparlarsa o kadar iyi olacaktır. Yaptıkları işi sevmeleri
gerekiyor, severek yaparlarsa sıkıntılar ve sorunlar onların yollarını
değiştermelerine engel olacaktır. Çok çalışmaya hazır olmalılar ve
ne olursa olsun yüzlerinden gülümsemeyi, pozitif düşünmeyi eksik
etmemeliler.

Sizce yabancılar İstanbulu ve Türkiye’ yi iyi tanıyorlar
mı?

Bence çoğu ülkede artık daha çok tanınıyoruz. Ayrıca son dönemde
Türkiye, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’nın çok güzel tanıtım
çalışmaları oluyor. Bu çalışmaların da iyi sonuçlarını en kısa zamanda
görmeye başlayacağımıza inanıyorum.

Swiss Otel The Bosphorus’a, rüzgar enerjisini
kullanan akıllı otel diyebilir miyiz? Bize Swiss
Otel The Bosphorus hakkında teknik bilgiler verir
misiniz?

Eletrik enerjisi doğal gaz çevrim santrali ile üretilmektedir.
Trijenerasyon sistemi sayesinde elektrik üretiminin yanı sıra
çıkan enerji ile ısıtma ve soğutma da yapılmaktadır. Trijenerasyon
sistemine ek olarak otelimiz elektrik enerji kaynağı olarak Fina
Enerji Holding kanalıyla rüzgar enerjisi de kullanmaktadır.
2021 yılında 30. yaşını kutlayacak bir otel olarak yapılan
yenileme çalışmalarıyla otelde enerji verimliliği için şu adımlar
atılmıştır. Otel odaları ve genel alanları otomasyon yardımı ile
enerjinin verimli kullanılması sağlanmıştır. Eskiyen AHU’lar
yüksek verimli, daha az enerji tüketen yeni nesil sistemler
ile değiştirilmiştir. Özellikle sürekli faaliyette bulunması
gereken operasyon alanlarında led armatürler kullanılarak
tüketim azaltılmıştır. 2016 yılında tamamlanan renovasyon
sırasında hem bina içinde hem de dış cephede yeni nesil
yalıtım malzemeleri kullanılarak ısı kaybı en aza indirilmiştir.
Isı kayıplarını engellemek amacı ile belirli alanlara ısı perdesi
yapılmıştır. Otel genelinde kullanılan elektrik panoları,enerji
danışmanı firma yardımıyla enerji kayıplarını ve olası kaçakların
belirlenmesi amacıyla denetlenmektedir. Otel sisteminde
kullanılan buhar sistemi yenilenmiştir. Buhar sisteminde üretilen
buhar kalitesi düzenli olarak ölçülmektedir. Otel genelinde enerji
ile çalışan ekipmanların verimli kullanılması için operasyon
ekiplerine düzenli olarak eğitimler verilmektedir. 

Sevgililer Günü
Birbirinden ünlü isimlerin aşklarıyla
ilgili samimi açıklamaları,
14 Şubat hakkındaki düşünceleri ve
Sevgililer Günü planları hakkındaki
renkli röportajlarımız sizlerle...
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sevgililer günü

Neslihan Torun Kaya
Tables and Settings

Tables and Settings markasının kurucusu ve tasarımcısı Neslihan Torun Kaya,
Sevgililer Günü’nün ona çağrıștırdıklarını ve bu özel gün için hazırladığı
ihtișamlı sofranın detaylarını MAG okuyucuları ile paylașıyor.

S

evgililer Günü sizin için ne ifade ediyor?

Takvimlerinizde doğum günü, anneler ve babalar
günü, yılbaşı gibi tüm sevdiklerimizle ve ailemizle
kutladığımız birçok özel gün var. Fakat sadece
sevdiğimize ve bize ait olan iki gün var. Evlilik yıl
dönümü ve Sevgililer Günü. Elbette sevgi tek bir gün
ve an ile sınırlandırılacak bir şey değil. Sevgide bonkör
olmaya ve sevgiyi ifade etmede de doğallığa inanıyorum. Adı
konmuş günler sadece bir vesile… Bence sevgi kalıplara sığmayacak

kadar soyut ve özgün bir kavram. Bazen bir hediye paketinde bazen
özen ile hazırlanmış bir sofrada bazen de daha önce söylenmemiş
bir cümlenin büyüsünde vücut bulabilir. Özel günlerin samimiyeti
yitirmeden kutlanmasını önemsiyorum.

Birbirinden şık ve göz kamaştıran sofralara imza
atıyorsunuz. Bu yıl Sevgililer Günü sofranızın
konsepti nasıl olacak?
Sofralarım, benim için duygularımı ifade etme biçimi.

sevgililer günü

Kişiliğimdeki detaycılığı, naifliği ve çeşitliliği yansıtmaya
çalışıyorum. Renklerde, desenlerde, dokularda ve objelerde
akla gelenin dışında detaylar kullanmayı ve bunlarla soframın
hikâyesini oluşturmayı seviyorum. Bu nedenle Sevgililer Günü
için klişelerden uzak durup, bildiğimiz tüm renklerin ve tüm
desenlerin kaynağı olan doğanın yarattığı romantizmden yola
çıktım. Bence yaratılabilecek en romantik ambiyans doğanın
içinde gizli. Romantizmi bazen gün batımında bazen kayan
bir yıldızda bazen de uçsuz bucaksız mavilikte hissedersiniz.
Bu yüzden yeşilin gücünü ve etkisini arkasına alan beyaz ile
rafineliğini koruyan bir sofra hazırlamak istedim. Masanın ana
aksesuarı olan antika abajurları yosunlar ve kristallerin tezatlığı
ile süsleyerek kullandım. Beyaz şakayıklar şefkatin simgesi
olduğu için soframda Ayşegül Bayraktar’ın kurucusu olduğu
Burgundy’den aldığım şakayıkları kullandım. Kadife peçeteler
ve uçuşan bir kumaştan özel tasarladığım masa örtüsü ile güzel
bir denge oluşturmak istedim. Mekân doğa olunca ışığın ve
renklerin gücünü arkama aldım. Böylelikle gün batımından
geceye geçerken yaşayacağınız duygular daha da zenginleşiyor.

Bu anlamlı günü yansıtan sofranıza bir isim
vermenizi istesek bu isim ne olurdu?

Soframın ismi “Aşkın Doğası” olurdu. Aşk doğadaki tüm
değişimleri, renkleri, döngüleri, zıtlıkları ve uyumları içinde
barındırıyor. Ben de soframı hazırlarken bunlardan ilham
aldım. Seçtiğim ürünler ve ambiyans ile doğallığı desteklemeye
çalıştım.
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Sevgililer Günü sofranızın olmazsa olmazı nedir?

Aslında benim sofralarımda olmazsa olmaz diye bir şey yok. Katı
kurallar ve sınırlar da yok... Hazırladığım sofranın hikâyesini
tamamlayan her obje, renk ve detay benim için kıymetli. Konu
Sevgililer Günü olunca ortak zevkler ve anıları çağrıştıracak ipuçları
eklemeyi seviyorum. Genel anlamda sevgiliye ithaf edilmiş bir
masada duyguların ifadesinin sembolü çiçekler ve mum ışıklarının
yarattığı yansımalar vazgeçilmezimdir. Kumaşların ve dokuların
da sözsüz anlatımları var. İpek naifliği, kadife ise şıklığı sembolize
eder. Uçuşan kumaşlar, danteller ve peçetelerinize bağlayacağınız
kurdeleler gibi evinizde bulunan malzemeler ile sofralarınızı özel
kılabilirsiniz. Tüm bunlar yalnızca aksesuar, bence asıl olan o
sofradakilerin birbirine besledikleri katıksız sevgi ve samimiyet.

Sevgililer Günü sofra tasarımında aksesuar tercihinde
neler kullanılmasını önerirsiniz?
Özel günler için hazırlanan sofralarda kişiselleştirilmiş detaylar
kesinlikle fark yaratacaktır, o sofranın size özel olduğu hissini
verecektir. İlişkinizde anlamı olan bir anıyı çağrıştıran obje, çiçek,
resim ya da rengi kullanabilirsiniz. Ben bu yıl Sevgililer Günü
soframda şiirlerin gücünden faydalandım. Bir kadın ve erkeğin
birbirlerine olan sevgisini sembolize etmek için Gülten Akın
ve Atilla İlhan dizelerini özel bir tasarımla soframa taşıdım.
Elbette kendi kelimelerinizle ifade ettiğiniz duyguları da satırlara
dökebilirsiniz ya da vermek istediğiniz bir müjdeyi Sevgililer
Günü’ne saklayıp bugünü daha da özel hale getirebilirsiniz. Bence
sofranızın içeriği parmak izi gibi tamamen size ve ilişkinize has
olmalıdır. 

sevgililer günü

Buse Terim
Bahçekapılı
-Volkan
Bahçekapılı
BT Moda kurucusu ve
Influencer Buse Terim
Bahçekapılı, eși Volkan
Bahçekapılı ile tanıșma
hikâyesini ve Sevgililer
Günü’nün anlamını paylaștı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2008’de Almanya - Türkiye maçı öncesinde arkadaşlarla bir araya
gelmiştik. Arkadaş grubu içinde onların vasıtasıyla tanıştık. İlk görüşte
aşk diye bir şey varsa bizimkisi de öyleydi.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Her geçen gün üzerine koyarak biriktirdiğin, hiç eskimeyen varlığım
diyebilirim. Beraber büyürken büyüttüğümüz, hem iyi hem kötü
günde başımı yasladığım, yaslandığım, heyecanlandığım, birlikte
yaşlanma hayalleri kurduğum ve bana her gün şükrettirenin adıdır
Aşk yani Volkan….

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?
Aldığım hediyelerden çok eşimin bana yazdığı notlar, sürprizli
mektupların yeri bende ayrı.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Elbette sevdiğinle geçirdiğin her gün özeldir. Ama ben tüm özel
günleri seviyorum. Sevdiklerine onları ne kadar çok sevdiğini
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söylemek, hatırlamak için bahane olarak görüyorum. Üstelik
çok da güzel bir bahane..

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Evlilik teklifi aldığım Como – İtalya’da. Ben moda haftası
için Milano’ya giderken Volkan da bana sürpriz yaparak
benimle gelmişti. Havaalanından Milano’ya hareket ettiğimizi
düşünürken kendimi Como’da bulmuştum ve orada helikopter
turu yaparken bana evlenme teklif etmişti. Geçirdiğim en
romantik aşk yolculuğuydu.

14 Şubat için planınız nedir?

14 Şubat’ta birkaç arkadaşımızla birlikte uzun zamandır merak
ettiğimiz Çanakkale’de bir otele gitmeyi planlıyoruz.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi
nedir?

Hem çok abartmamak hem de özenli ve şık olmak önemli.
Skinny bir jean, güzel bir stiletto üzerine şık bir ceket, içine crop

top veya klasikten şaşmadan gardırobun olmazsa olmazı siyah bir
mini elbise tercih edilebilir.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Son bir yıldır en romantik yer tabii ki evimiz. Şaka bir yana ikimizin
zevkleri ortak olduğu için baş başa boğaz manzaralı, sevdiğimiz
yemekleri yiyeceğimiz her mekân bizim favori mekânımız olabilir.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
Tartışmasız, “Notebook”filmi.



Elbette
sevdiğinle
geçirdiğin her
gün özeldir.

NOTEBOOK

sevgililer günü

Seda
Erdim Ümit
Erdim
Instagram’ın sevilen ismi
Seda Erdim, oyuncu eși
Ümit Erdim ile tanıșma
hikâyesi ve 14 Șubat
Sevgililer Günü hakkındaki
düșüncelerinden bahsetti.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Aslında çok garip bir hikayemiz var. Herkes de baya şaşırıyor. Ümit
beni İnstagram’dan görüp beğenmiş. O zamanlar insta message
var oradan mesaj attı ve o şekilde tanıştık. Üzerinden uzun bir süre
geçtikten sonra tesadüfen bir gün ikimizde İzmir’deydik ve bir kış
akşamı Çeşme’ye gidip salep içmiştik. İlk yüz yüze tanışmamız
aslında bu şekilde oldu. Çok iyi anlaşmıştık ama sevgili olacağımız
aklımın ucundan geçmezdi. Uzun süre arkadaş kaldık, onun niyeti
zaten belliydi ben de tanıdıkça ısındım, ısındıkça sevdim diyelim.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Hani hep aşk geçici sevgi kalıcı derler ya ben aşkın sevgiye evrildiğine
inanıyorum. Aşk biraz daha sanki heyecan barındıran bir his. Birbirini
tanıyıp alıştıkça aşk daha çok kendini sevgiye bırakıyor. Aşk varsa
zaten sevgi de var oluyor.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?

Ben Sevgililer Günü’nü biraz sembolik görüyorum, birbirini
seven bir çiftin hediye almak için özel bir güne ihtiyacı olduğunu
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düşünmüyorum. Hatta Ümit’e ilk sevgililer günümüzde “sakın
hediye alma” diye baskı yapıp ben ona hediye almıştı. Bana
hediye alırsa mahcup olurum diye düşünmüştüm. Sonuç olarak
o almamıştı ama ben almıştım yine de içim çok rahat etmişti.
Açıkcası her Sevgililer Günü’nde aldığı hediyenin yanındaki bir
buket çiçek beni daha çok mutlu ediyor.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Benim için sembolik aslında pek önem verdiğim söylenemez
ama o gün gelen çiçekler de günümü güzelleştirmiyor dersem
yalan olur.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?
Prag. Beklentimizin üzerinde çok güzel bir yolculuktu.

14 Şubat için planınız nedir?

Her sene sevdiğimiz bir restoranda güzel bir akşam yemeği
yeriz. Fakat bu sene pandemiden dolayı muhtemelen evde baş
başa bir akşam yemeği yiyeceğiz. Tabii ki Ses uyursa.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Little black dress, diye bir gerçek var. Farklı ortamlara göre
ayarlanabilen bir parça ve benim de vazgeçilmezim. Gidilen
mekâna göre uzun bir blazer ceket ve çizmelerle sporlaştırılabilir ya
da daha şık bir mekan ise topukluyla şıklaştırılabilir.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ümit ile tanışmadan önce ve Ses doğana kadar ki 8 senelik süreçte
iş hayatımdan dolayı bir çok ülke gezdim ve çok yoğun çalıştığım
için de Türkiye’de çok fazla mekana gitme şansım olmadı. Fakat
yurtdışında birçok favori mekanlarım var. Birkaçı şu şekilde;
Harbour House - Capetown, Restaurant le Meurice Alain Ducasse Paris, The Little Door - Los Angeles, Walking on the Cloud – Seoul.
Aslında çok fazla var ama aklımda en çok yer edenler bunlar.

En sevdiğini romantik film hangisi?

“Sil Baştan” yani orjinal adıyla “Eternal Sunshine of the Spotless
Mind”. 

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Hani hep așk geçici sevgi kalıcı
derler ya ben așkın sevgiye
evrildiğine inanıyorum.

RESTAURANT LE MEURİCE ALAİN DUCASSE - PARİS

sevgililer günü

Gamze
Erçel Yıldırım
- Caner
Yıldırım
Oyuncu Gamze Erçel,
Mimar eși Caner Yıldırım ile
olan așkından ve Sevgililer
Günü’nün öneminden
bahsetti.

Sizce aşk nedir?Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Herkes aşkı farklı yaşar ama isim hep aynıdır. Caner’e olan aşkımı
dönemlere ayırarak açıklamak isterim.İlk zamanlarımızı bağımlılık,
sonraki yılımızı samimiyet ve sırları paylaşmak, şu anı ise sorumluluk
olarak tanımlayabilirim.

Sevgililer gününde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?
Evlilik teklifi. Hiç beklemediğim bir yerde beklemediğim bir
zamanda.Güzel bir süprizdi...

Sevgililer gününün sizin için anlamı nedir?

Evlilik teklifini Sevgililer Günü’nde aldığım için bir nevi o günü
tekrar anma olarak görüyorum.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Vancouver’a dil eğitimine gitmeye karar vermiştim. İlişkimizin daha
üçüncü ayıydı ve altı ay sürecekti. Caner benden ayrı kalamayıp tüm
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işini gücünü geride bırakıp bir ay sonra yanıma geldi. Eğer
gelmeseydi belki şu an beraber olmazdık. İyi ki gelmiş.

14 şubat için planınız nedir?

Güzel bir çiftlik evinde başbaşa olamasak da (Mavi’den dolayı)
güzel bir sevgililer günü kutlaması yapacağız. Bebekli olunca
süprizli aktiviteler olmuyor maalesef.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi
nedir?
Siyah mini elbise her zaman kurtarıcıdır ama ben renkli
giyinmeyi tercih ederim.

En çok hangi mekanları romantik buluyorsunuz?
Gün batımında deniz kenarında olan her yeri romantik
buluyorum.

En sevdiğin romantik film hangisi?
Sweet November. 

Gün batımında deniz kenarında
olan her yeri romantik
buluyorum.

Evlilik teklifini
Sevgililer
Günü’nde
aldığım için
bir nevi o
günü tekrar
anma olarak
görüyorum.
SWEET NOVEMBER

sevgililer günü

Ayşecan
Tatari TepeliEdip Tepeli
Oyuncu Ayșecan Tatari ve “Sefirin
Kızı” dizisinde Kavruk Ömer rolüne
hayat veren oyuncu eși Edip
Tepeli, tanıșma hikâyelerinden
ve gerçekleștirdikleri en romantik
seyahatlerinden bahsediyor...

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2014 - 15 sezonunda Şehir Tiyatroları’nda, Tennessee Williams’ın
“Sırça Hayvan Koleksiyonu” adlı oyununda oynadık beraber. Oyunun
seçmelerinde tanıştık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Ayşecan Tatari Tepeli: Bu işte, yaşadığım şey... Nasıl tarif edilir gerçekten
bilmiyorum. Bence aşk, özenle ifade edilmeli. Buna dikkat ediyorum.
Edip Tepeli: Aşkı tanımlamak için söylenen her şey hem biraz eksik
hem de biraz abartılı kalıyor. Eğer ben de biraz abartmak biraz da
eksik bırakmak durumundaysam bence aşk, her şeyin birbirine temas
ettiğini fark ettiren anahtardır. Aşkımı, gece gündüz söyleyerek ifade
ederim. Bu konuda çok cömertim hiç sakınmam.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?

Ayşecan Tatari Tepeli: Kutladığımız bir gün değil Sevgililer Günü. Eğer
işimiz yok ve evde baş başa isek zaten başımıza gelebilecek en güzel
şey gelmiştir.
Edip Tepeli: Özel gün rutinimiz vardır bizim. Sevdiğimiz yemeklerin
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yapıldığı, sevdiğimiz bir filmin otuzuncuya falan izlendiği, sarhoş
bir gün... Bunu yapabildiğimiz her Sevgililer Günü’nü sayabilirim.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Ayşecan Tatari Tepeli: Birbirimizin hayatında olduğumuza
şükretmek için bir fırsat daha.
Edip Tepeli: Aziz Valentine’e dayanan hikâyesi tabii son derece
ilham verici ve romantik ama bugün benim için ekstra bir anlam
ifade ediyor desem yalan söylemiş olurum.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Ayşecan Tatari Tepeli: New York tabii ki.
Edip Tepeli: Amerika. Ayşecan konservatuvarı New York’ta okuduğu
ve şehre aşık olduğu için hep beni götürmek istediğini söylerdi.
Sonra dedik ki neden orada evlenmeyelim?

14 Şubat için planınız nedir?

Ayşecan Tatari Tepeli: Umarım Edip’in seti olmaz ve Müjgân’la
birlikte tatlı bir gün geçiririz.

Edip Tepeli: Senaristler benim için ne planlıyor tabii onu bilmek
lazım önce. Çalışmadığım gün yok gibi.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Ayşecan Tatari Tepeli: Neyin içinde kendimi rahat ve güzel
hissediyorsam...
Edip Tepeli: Abartıdan uzak, şıklığa yakın. Benim hedefim hep
budur.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ayşecan Tatari Tepeli: İnsanın olmadığı, doğanın içinde herhangi bir
yer...
Edip Tepeli: Galata’da, Kuledibi’nde kırk metrekare bir evimiz vardı.
İlk evimiz. Sarı sokak lambası yanardı çıkmaz sokakta... Anlatınca
şiir gibi oluyor. O evin romantizmi bambaşkaydı.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
Ayşecan Tatari Tepeli: Pierrot Le Fou
Edip Tepeli: Terms of Endearment 

Bence așk, her șeyin birbirine
temas ettiğini fark ettiren
anahtardır.
TERMS OF ENDEARMENT

PİERROT LE FOU

sevgililer günü

Sanem Yeles
AkpınarYakup
Akpınar
Yayınlandığı dönemde büyük
beğeni toplayan “Kiralık Așk”
dizisinde canlandırdığı Nihan
karakteriyle tanınan oyuncu Sanem
Yeles Akpınar, eși Yakup Akpınar
ile tanıșma hikâyesini ve Sevgililer
Günü hakkındaki düșüncelerini
paylaștı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Biz Yakup ile aynı mahallede büyüdük hatta aynı sokakta,
komşuyduk yani. Yakup benden iki yaş büyük, o dönem bu iki
yaş büyük jenerasyon farkı demekti. 12 - 14 yaştan bahsediyorum.
Arkadaşlarıyla basketbol oynayıp, kaykaya binerlerdi. Yakup bana
inanılmaz havalı gelirdi. O zamanlar çok aşıktım. Çocukluk aşkı işte...
Yıllar sonra bir mekânda karşılaştık. Onun birlikte geldiği arkadaşı
da ortak arkadaşımız çıktı. Bizi tanıştırmaya niyetlendi ben de “Sen
Yakup’sun, tanıyorum seni. Hatta küçükken aşıktım sana” dedim. O
gün sevgili olduk tam bir yıl sonra da nişanlandık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bu sorunun cevabı herkese göre farklıdır herhalde. Benim için aşk
birbirini tamamlamak, omuz omuza verip hayatı sırtlanmaktır, bir
nevi yoldaşlıktır. Bir de karşındakini tanımak, iyi tanımak.. Yani aşk,
emektir.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?
Özel günleri çok sevsek de çift olarak gereğinden fazla anlam
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yüklemiyoruz. Mesela benim için en anlamlı hediyeler, öylesine bir
günde alınan ya da beni hatırlattığı için içten gelerek alınan minik
şeylerdir. Ben de yakınlarıma o şekilde hediye almayı severim. En
kıymetlileri de emek verilerek yapılmış, hazırlanmış olanlarıdır.
Mesela bir pazar kahvaltısı...

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Diğer günlerden pek farklı olmamakla birlikte, elbette sevgi
barındıran her şey güzel... Fakat tüm özel günlerle ilgili
çocukluğumdan beri yüreğimi burkan detaylar var. Mesela
Sevgililer Günü’nde sevgilisi, Anneler Günü’nde annesi
olmayanların yaşadıklarını düşünürüm hep. Anneannem her sene
Sevgililer Günü’mü kutlar “Benim için bu sevgi günü” der ve sevdiği
herkesi arar. Benim için de Sevgililer Günü sevdiklerimi aramak,
minik bir hediyeyle mutlu etmek için bir bahane diyebilirim.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Biz evlenmeden önce ben İstanbul’da yaşıyor ve çok yoğun
çalışıyordum gidemedik.. Sonra evlilik hazırlıkları, düğün

telaşı başladı yine gidemedik. Evlendik Amsterdam’a, Paris’e
bilet aldık, pandemi patladı ve gidemedik.. Özellikle ilk evlilik
yıldönümümüzü Paris’te geçirmeyi çok istemiştik, olamadı.. Ama
pandemi biter bitmez yapılacaklar listemizin başında hala Paris
sabit.

14 Şubat için planınız nedir?

Pandemi sürecinde olduğumuz için evde oturmak üzerine bir
plan olacaktır muhtemelen. Bir de bebek beklediğimizden güzel
bir yemek, sevdiğimiz bir film, bol kahkaha, sohbet.. Zaten mutlu
olmak için daha fazlasına da gerek yok bence..

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Sade, şık ve rahat bir şeyler olabilir. Mesela ben topuklu ayakkabıyla
dünyanın en güzel yerine de gitsem aklımı ayağımın acısından
başka bir şeye vermem mümkün olmuyor maalesef. Ama iyi ve
güzel hissetmek de elzem. Yani kısaca kişinin kendini en güzel
hissettiği hali neyse o diyebilirim..

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ben nostaljik, vintage dedikleri, ahşap dekorlu, eski mekânları çok
severim. Çok lüks yerlerde rahat edemem pek. Allah’tan eşimle bu
konuda aynı zevklere sahibiz. Onun dışında aktivite olarak mesela
Kapadokya’da gün doğumunda balona binmeyi çok istiyoruz. Bence
müthiş romantik bir atmosferi var ya da Şirince’de şarap tadımı...

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

“50 İlk Öpücük” diyebilirim. Çünkü en çok izlediğim ve ezbere
bildiğim film. “Notting Hill / Aşk Engel Tanımaz” romantik komedi
sayılır mı bilemiyorum ama onu da yirmi kez izlemişimdir. Sonra
“En Yakın Arkadaşım Evleniyor”, “Pretty Woman/Özel Bir Kadın”
hepsini çok seviyorum bir de “Ah Nerede” ve “Mavi Boncuk”u da
unutamam listeye eklemem gerek. 

Benim için așk birbirini tamamlamak,
omuz omuza verip hayatı sırtlanmaktır, bir
nevi yoldașlıktır.
50 FIRST DATES

sevgililer günü

Selen
SeyvenBaran
Yıldırım
Oyuncu Selen Seyven, eși Baran
Yıldırım ile birlikteliklerinden ve
romantik tatillerinden bahsetti.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Ben pandeminin başında kendimi Fethiye’de bulunan Kabak Koyu’na
kapattım. Yaklaşık olarak iki ayımı orada geçirdim, eşimle de orada
tanıştık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

İki bireyin birbirleriyle uyumlu bir dünyada, sevgiyle yaşamalarıdır.
Ben genellikle aşkımı ise içimden geldiği gibi bazen özel bir sürpriz
bazen ağızdan çıkan güzel sözlerle ifade ederim.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?
Henüz almadım.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

O güne özel bir durum olduğunu düşünmüyorum, sevdiğiniz insanla
geçen her gün özel ve güzeldir.
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En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?

Aslında ön balayı desek daha doğru olur çünkü tanıştığımız
andan itibaren sanki çok uzun zamandır birlikteymişiz de evlenip
balayına çıkmışız gibi bir yerde büyülü, pandemiden uzak, doğanın
göbeğindeydik. Fazlasıyla romantik, bize has zamanlar oldu.

14 Şubat için planınız nedir?

Evde her gün yaptığımız gibi güzel bir akşam yemeği yeriz diye
düşünüyorum.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi
nedir?

Sade ve şık olmak bence. Mesela hem hareketleri kısıtlamayan hem
de asil duran tek parça bir elbiseyle, fazla yüksek olmayan rahat bir
topuklu eşliğinde üstüme aldığım bir trençkot ve takılarla kıyafete
şıklık katmak.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ben eşimle tanıştığım Kabak Koyu’nu ve çevresindeki yerleri
fazlasıyla romantik buluyorum. Bir mekândan ziyade doğaya
gidip yanınıza alacağınız bir şişe şarapla dopdolu romantik anlar
yaşabilirsiniz.

En sevdiğin romantik film hangisi?
En sevdiğim romantik film Notebook. 

Ben genellikle așkımı
ise içimden geldiği gibi
bazen özel bir sürpriz
bazen ağızdan çıkan güzel
sözlerle ifade ederim.
NOTEBOOK

sevgililer günü

Selen Sürel
AkkayaKaya Akkaya
Oyuncu Kaya Akkaya, eși Selen
Akkaya ile olan așkını ve tanıșma
hikâyelerini anlattı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Aslında Selen ile ben tanışmadan önce ablam, kardeşim, annem,
babam hepsi tanışmışlar. Ben ailede Selen ile tanışan son insanım. O
zamanlar ablamın bir oyunculuk ajansı vardı. Selen’e iş teklif etmiş
ve Selen’de ajansta menajerliğe başlamış. Bir gün ajansa geldim. Kapıyı
çaldım ve kapıyı Selen açtı. İlk kez gördüğüm an o andır. Görür görmez
etkilendim, ışık saçıyordu. Hemen ajanstaki arkadaşlarımdan ismini
öğrendim ve tanıştık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bu soru çok zor bir soru. Bence aşk dediğimizde farklı birkaç şeyi
tanımlıyoruz. Nasıl ki insanlar olarak farklıysak, aşkın bizdeki
tezahürü her insanda farklı. Şöyle bir tanımlama deneyebilirim,
sakince yanan, alevi güçlü bir kibrit düşünün, düzgün ve dinlendirici
bir alevi var. Bu ilişki olsun. Aşk da o kibritin ilk yandığı an, bir
zımparaya sürterek, kıvılcımlar saçarak, gürültüyle ve ihtişamla
parladığı an. Bazen çiftler o anın bitmesinden şikayetçi olurlar, oysaki
tüm o hengâme ardından gelecek olan kuvvetli ama sakin alev içindir
zaten. Kimse sürekli kıvılcımlar saçan bir kibrit istemez. Aşkımı nasıl
ifade edeceğime gelince, ona ben karar veremem, aşk bu, kendini nasıl
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ifade etmeyi seçerse öyle. Tek diyebileceğim, çılgınca ve umarım az
utandırarak…

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye
neydi?

Romantizmimi Sevgililer Günü üzerinden yaşayan biri değilim.
Selen ile 10 yıldır beraberiz ve başladığımız andan beri hiç Sevgililer
Günü kutlamadık. Birlikteliğimizi ise 10 yıldır hemen her gün
kutluyoruz. Her gün parti vermiyoruz tabii ki ama 10 yıldır “seni
seviyorum” ve “iyi ki varsın” demediğim bir gün hatırlamıyorum.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Bence Sevgililer Günü’nün anlamı, siz o güne ne anlam katarsanız
odur. Ben şahsen derin bir anlam katmıyorum, 13 Şubat’ta da
elimde bir demet çiçek ya da bir sürprizle veya ikisi beraber Selen’in
karşısına çıkabilirim. “Yarın Sevgililer Günü, bugün yapmayayım
bunu en iyisi” diyecek biri değilim. Ama 20’li yaşlarımda bir
eğlencesi olduğunu kabul edebilirim. Bir oyun gibi, beklentilerin
ve çabaların olduğu, zaman zaman da sınav günü tadında bir gün
diyebilirim.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede
gerçekleştirdiniz?
Fransa/Paris. Selen’e evlenme teklif ettiğim şehir.

14 Şubat için planınız nedir?
15 Şubat’a sağlıkla geçebilmek..

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Randevunun nerede olduğuyla ilgili bu ama elbette şık olunmalı,
gündelik kıyafet özensizliğinde olmamalı. Diğer yandan alışılmadık
şekilde giyinerek insan kendine de yabancılaşmamalı. Aynaya
baktığında kendini güçlü yakışıklı/güzel hissedeceğin bir kıyafet
olmalı.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Mekân olarak bir restoran, bir kafe, bir kulüp soruyorsanız, cevabım
yok. Diğer yandan romantik bir yer hayal ettiğimde kafamda ilk
canlanan; yıldızların altında, sahile vuran küçük dalgalara basarak
yürüdüğümüz ve epey ardımızda kalmış bir Jazz Club’dan gelen
müziği zar zor duyduğumuz bir Ege koyu olabilir.

En sevdiğiniz romantik film hangisi?
City of Angels. 

Bence Sevgililer
Günü’nün anlamı,
siz o güne ne anlam
katarsanız odur.

CİTY OF ANGELS
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İpek Gençer

ipek@magmedya.com.tr

Romantik Bir Kaçamak;
Nassfeld
Korona’nın hayatımıza girișinin birinci yılını doldurmaya az kaldı. Eski normale
dönüșümüz, pek çoğumuz için artık bir hayal oldu. Sanki yıllardır böyle
yașıyormușçasına kabullendik ve evlerimizde oturmaya alıștık. Hafta sonu dıșarı
çıkmak, restoranlara gitmek, uçağa atlayıp uzak diyarlara kaçmak sanki hiç
hayatımızda olmamıș gibi yasaklar ve kısıtlamalarla dolu bu yeni düzeni
fena halde benimsedik.
FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER
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u kapanmaların ilişkiler üzerinde de değişik etkileri oldu; eski
veya yeni tüm ilişkiler, rutinin en zorlayıcı haliyle sınandı. Asla
sarsılmaz dediğimiz büyük aşklar, sabun köpüğü misali söndü
bitti veya bir araya bile geleceğini düşünemeyeceğimiz kişiler
sevgili oldu, bir anda pandemi aşkları patladı. Tam da bu sırada
14 Şubat geldi çattı! Bu Sevgililer Günü’ne ya kalbinizde aşk
acısıyla giriyorsunuz ya da yeni tanıştığınız sevgilinizle dolu dizgin bir
heyecanla... Her iki grup için de güzel bir tavsiyem var, yola çıkın. ‘’Bir insanı
tanımak istiyorsan, onunla yola çık’’ diye boşuna dememişler. Yolculuklar
kendimizi bile tanımanın en iyi yoludur diyebiliriz. Haydi, konfor alanınızın
dışına çıkma vakti! Ya kendinizi vurun yollara çıkın, yeni maceralara ya
da tutun sevgilinizi elinden, kalabalıklardan uzak, sakin mi sakin bir yere
kaçın. İşte size tam da böyle bir yer önerim olacak; Nassfeld.
Avusturya’nın İtalya sınırında bulunan Nassfeld, Karintiya eyaletinin sırtını
güneşe vermiş tepelerine konuşlanmış Hermagor bölgesinde bulunan
küçücük bir kayak kasabası. Nassfeld’e, İstanbul’dan Venedik, Ljubljana
veya Salzburg’a uçarak, devamında karayolu veya trenle ulaşılabiliyor.
Küçük kayak kasabası dediğime bakmayın, Türkler tarafından henüz
pek bilinmese de burası Avusturya’nın en iyi on kayak merkezi içinde
gösteriliyor. 110 kilometrelik pistleri ve 30 telesiyejiyle de Türkiye’deki en
büyük kayak merkezinden daha büyük. Koronavirüsten dolayı 25 Ocak
tarihine kadar kapalı olan kayak merkezi, Şubat ayı ile birlikte sezonu açtı.
Güvenlik ve hijyen önlemlerine titizlikle dikkat eden Nassfeld yetkilileri
sıkı kurallar belirlemiş. Sosyal mesafenizi, kayak batonu mesafenize göre
ayarlıyorsunuz.

ipek’in objektifinden

Telesiyej sırasında, ekipman kiralama mağazalarında,
servislerde, restoranlarda ve bilet kiosklarında maske takmak
mecburi. Kayak maskesinden bahsetmiyorum FFP2 maskesi
takılması mecburi. Yani, “nasıl olsa temiz havanın en bol olduğu
dağlardayız, maskeye ne gerek var’’ diye düşünmeyin. Gondollara
da öyle eskisi gibi tıklım tıkış binilmiyor, yüzde elli kapasiteyle
çalıştırılıyor. Oteller ve dağ evlerinin pek çoğundan direkt olarak
pistlere çıkabildiğiniz için telesiyejde de kuyruk veya kalabalığa
rastlamıyorsunuz. Pistler oldukça geniş ve her seviyeden
kayakçıyı tatmin edecek çeşitlilikte.
Nassfeld, coğrafi konumu açısından iyi güneş alan bir bölgede.
Yakındaki kayak merkezlerinde az kar varken bile burada kar
durumu daha iyi oluyor. İtalyan Dolomitleri’ndeki pek çok
kayakçı, sert havalarda buraya kaçıyor. Nassfeld zirvelerinde
manzaralar muhteşem. Buraya sadece manzara için bile
gidilir. Zaten dağdaki pek çok bölgede panoramik fotoğraf
çekim noktaları oluşturulmuş. Hatta ‘’Nassfeld Sinemaları’’
denilen dev çerçeveli ve ahşap perdeli fotoğraf platformları
yapmışlar. Çerçevenin içine girip poz veriyorsunuz, arkanızda
Güney Alpleri’nin enfes manzaraları size fon oluşturuyor.
Sevgilinizle bu tatilinizi ölümsüzleştirmek için ideal. Çiftler
arası rekabeti kızıştıracak bir aktivite isterseniz Ski-movie
denilen yarış pistlerini deneyebilirsiniz. Bu parkurlar, gerçek
slalom yarışlarındakinin birebir aynısı olan bir kapıdan çıkarak
başlıyor ve yine aynı büyük bir slalom yarışmasındaymışçasına
sevgilinizle yarışıp parkur bitince derecenizi görebiliyorsunuz.
Hatta bu inişin videosunu direkt telefonunuza
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Avusturya’nın İtalya sınırında bulunan
Nassfeld, Karintiya eyaletinin sırtını
güneșe vermiș tepelerine konușlanmıș
Hermagor bölgesinde bulunan küçücük
bir kayak kasabası.

indirebiliyorsunuz. Midesine düşkün çiftlere müjde, yemek için
dağda pek çok alternatif mevcut. Geleneksel Avusturya mutfağını,
yine geleneksel bir atmosferde tatmak isteyenler için önerilerim;
Garnitzenalm, Kofelalm ve kendi ürettikleri peynirlerini eriterek
ekmekten bir kasede peynir çorbası olarak servis ettikleri
Watschiger Alm. Bunların hepsi için önceden rezervasyon
gerektiğini hatırlatayım. Adrenalin seven çiftler, 2020 metredeki
bölgenin kayakla çıkılabilen en yüksek zirvesi Troghöhe’ye
çıkıp buradan siyah pistleri deneyerek inebilirler. Carnia pisti
ise Nassfeld’in en uzun pisti. Burayı inerken resmen kaymaya
doyuyorsunuz ve yol boyu kısa kısa dinlenme molalarıyla
ancak inebiliyorsunuz. Ya da Jokl’s Hütte’de biraz daha uzun bir
dinlenme molası verip kayağı daha enerjik bitirebilirsiniz. Gündüz
kayağa doyamayan atletik çiftler gece de kayağa devam edebilir.
Şubat ayı boyunca her Cumartesi 18.30 - 21.00 arası gece kayağı
yapabilirsiniz.
Kayak gününü sakin bir finalle bitirmek isteyen çiftlere de
tavsiyem, tasarımına da bayılacağınız Falkensteiner’in içindeki
Spa Carinzia’nın karlar arasındaki sıcak sulu havuzu! Modern
mimariyi seviyorsanız Cube Otel’e de bir göz atmanızı tavsiye
ediyorum.
Eveeet, Nassfeld’de yapılacak sevgililer günü aktivitelerini
özetleyecek olursak;
▪ En güzel manzaralı yamaçları sevgilinizle el ele tutuşarak kayın.
▪ Yokuş aşağı kendinizi bırakın, çocuklar gibi yarışın.
▪ Pist dışına çıkın, kayaklarınızı çıkarın ve karlarda yuvarlanın.
Beraber kardan adam yapın.
▪ Sabahtan akşama kadar pistlerin tozunu attırdıktan sonra
kendinizi apre-ski ile ödüllendirin. Barenhütte’nin çılgın
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müzikleri eşliğinde birbirinize sarılarak zıp zıp zıplayın! (diğerleriyle
sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeden tabii)
▪ Weissensee gölünün üzerinde buz pateni yapın.
▪ Presegger See gölünün etrafında atların çektiği kızaklarla gezintiye
çıkın, üşümemek için sevgilinize sıkı sıkı sarılın.
▪ Kayak sonrası beraber masaj yaptırın. Sonrasında gül yapraklarıyla
kaplı jakuziye atlayın.
▪ Şömine başında sıcak şarap keyfi yapın.
▪ Gece ormana gidin ve yıldızların altında kar yürüyüşü yapın ve
günü sıcak çikolata içerek bitirin.
Sevgiliniz yoksa da üzülmeyin, en yakın arkadaşlar bunları beraber
yapmak için var! 
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EBRU GÖKÇEK, DİLEK HANİF, ÖZLEM AVCIOĞLU, ASLI KUSEYRİOĞLU

BAȘAK PELİSTER

Palandöken’de
Kayak Keyfi
Cemiyet hayatının ünlü isimleri
kışın keyfini Palandöken’de çıkardı.

ÖZNUR YAKIN
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Yeni düzenlemeyle birlikte artık hafta sonu da pistlerin açık
olmasıyla soluğu kayak merkezlerinde alanlar bol bol spor yaparak
stres attılar. Palandöken’de karın ve dağın keyfini çıkaran ünlü
isimler arasında; Dilek Hanif, Aslı Kuseyrioğlu, Öznur Yakın, Özlem
Avcıoğlu, Ebru Gökçek yer aldı. 

