Bu anlamlı günde anne, eş, kardeş, arkadaş,
sevgili, emekçi, iş kadını, iş arkadaşı ve daha
nice kimlikleriyle dünyamızı güzelleştiren
kadınlara sevgilerimizi sunuyoruz.
Siz varsınız diye hayat daha güzel!
İyi ki Varsınız!

Beytepe Lotus’ta Açıldık!
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evgili MAG Okurları;
Bahar mevsimi başlarken, ümitler de yeşeriyor... Havanın ısınması, mekanların açılacağına dair söylentiler herkeste
hareketlenmeye neden oluyor... Biz de MAG Ailesi olarak bu heyecana yakışır, renkli bir sayı hazırladık...

Kapağımızda güzel bir çıkış yaparak, büyük ses getireceğine inandığımız bir isme yer verdik. Pek çok konuda
olduğumuz gibi yine ilk olalım istedik ve Nussi Production’ın Kurucusu Nusret Toplar’ı yakından tanımanıza fırsat
verecek içten sohbeti ve çekimiyle özel bölümümüzde konuk ettik. Kendisi, birçok sosyal farkındalık konusuna değindiği “Dikkat Köpek
Var” projesi ile seyirci karşısına çıktığı dizisinin detaylarını bizlerle paylaşıyor...
Yoğun ilgi gören MAG Dekorasyon bölümümüzde sektörde güzel işlere imza atan mimarları, iç mimarları ve tasarımcıları sizlerle
buluşturduk... Çok kolay görünse de her bir detayın büyük önemi var. Bulunduğumuz mekanlar duygularımızı, enerjimizi, hayatımızı
etkiliyor. Rahat hissetmek, tarzını yansıtmak, ferahlık, ışığın doğru kullanılması, renklerin uyumu, fonksiyonellik vb. o kadar çok şeyi
göz önünde bulundurarak bir mekan yaratmak gerçekten sanat... Bu noktada alanında başarılı isimlerin bilgi, birikim, tecrübe ve eşsiz
tasarımlarını sizlere rehber olması amacıyla bir araya getirdik...
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için farklı sektörlerden 8 kadın ile 8 röportaj gerçekleştirdik. Kendi alanlarında etkin ve önemli
konumlarda bulunan, iş ve sosyal yaşamın dengesini profesyonelce kurmuş, kadınların iş hayatındaki yeri ve önemini vurgulayan
birbirinden özel kadınlar... Bilgen Aldan, Selma Çilek Çiftçi, Esra Oflaz Güvenkaya, Meltem Okyar Perdeci, Jessica May, Çağla Demir, Buse
Arslan Akdeniz ve Merve Oflaz’ı sayfalarımıza taşıdık. Deneyimlerini, prensiplerini ve iş hayatına dair önerilerini anlattılar...
Sağlık ve Güzellik bölümümüzde ise estetikten doğru gençleşme yöntemlerine, cilt bakımından güzellik önerilerine, obeziteden kadın
sağlığına alanında uzman isimlerin sağlıklı ve güzel yaşam sırlarını sizler için derledik...
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayal gücünün sınırlarını zorladığı 21.yüzyılda, sanatı, sanal gerçekliğe taşıyan ve yapay zekayı görsel
şölene dönüştüren Medya Sanatçısı, Yönetmen ve Akademisyen Refik Anadol, geleceğin medyası, sanal gerçekliğin hayal dünyasına
etkilerini ve gerçekleştireceği yeni projesinden bahsetti…
İrlanda’da Türkiye’yi temsil eden Michelin yıldızlı ünlü şef Ahmet Dede ile Türk mutfağını yansıttığı restoranı ve kariyer serüveninden
konuştuk...
‘‘Mission Impossible’’, ‘‘Transformers’’ gibi filmlerin, ‘‘Call of Duty’’ gibi oyunların fragman ve reklam kampanyalarında yer alan, otuza
yakın ödül sahibi Ahmet Atalay, ses getiren kısa filmi ‘‘The Cure’’un ardından şimdi ‘‘Faster’’ ile karşımızda... Asıl sürprizi ise ‘‘Börü 2039’’
dizisinde yönetmenlerden biri olması... Detayları kendisinden dinledik...
“Arka Sokaklar” dizisiyle yıllardır ekranlardaki yerini koruyan, tarzından ve yaşam biçiminden taviz vermeyen aktör İlker İnanoğlu,
yazarlarımızdan Sinem Yıldırım’ın sorularına samimi yanıtlar verdi...
Dopdolu ve renkli içeriğimizle baharın gelişini kutladığımız bu sayımızda herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve keyifli bir ay diliyoruz...
Sevgilerle...
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style
ZIMMERMANN
Büstiyer 350

Seda Çavușoğlu

seda@magmedya.com.tr

DOLCE&GABBANA-

Yeni sezonun en stil büstiyer
modellerini kombinlerinizde
kullanarak șık bir tarz
yaratabilirsiniz.

BALENCIAGA
Etek £929

Büstiyer Şıklığı

İLKBAHAR YAZ 2021

VALENTINO
Şort £540

VERSACE
Büstiyer £467

WEEKEND MAXMARA
Çanta

VETEMENTS
Şort £208

BEYMEN CLUB
Büstiyer
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BALENCIAGA
Ayakkabı £467

BEYMEN - ACADEMIA
Büstiyer

BOTTEGA VENETA
Ayakkabı £569

MAX&CO
Hırka 1.959

16ARLINGTON
Gömlek 1.015

style

MERQUES’ALMEIDA
Çanta £358

LA POINTE
Ceket €2.354

Kıyafetlerin ana unsuru haline
gelen kuș tüyü detayları ile
parçalarınıza hareket katarak
dikkat çekebilirsiniz.

21
NO.21 ILKBAHAR 20

Kuş Tüyü

C

M

Y

CM

VALENTINO
Bluz 2.200

MY

COMMANDO
Pantolon 300

CHRISTOPHER KANE
Etek £1.581

MAXMARA
Kolye 1.739

ALTUZARRA
Kemer £147
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AQUAZZURA
Ayakkabı £644

THE ATTICO
Ceket 2.326
CULT GAIA
Ayakkabı 330

CY

CMY

K

style
BOTTEGA VENETA
Çanta £1,408

İlkbahar sezonunda
rengarenk çiçekli
uzun ve midi elbiseler,
gardırobunuzun vazgeçilmez
parçalarından olacak...

Y-KIŞ 2020
STELLA MCCARTNE

Çiçek Bahçesi

DOLCE&GABBANA
Elbise £1,370

DIOR
Gözlük £333

STORKS
Yüzük

JOHANNA ORTIZ
Elbise €997

LOVESHACKFANCY
Elbise €333

ZIMMERMANN
Elbise €814

BOTTEGA VENETA
Ayakkabı £607

AQUAZZURA
Ayakkabı £515
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GUCCI
Elbise €1,467

YENİ
FORD
KUGA
PRESTİJİ VE TEKNOLOJİSİYLE
BİRDEN FAZLASI OL!
Yeni Kuga’nın CO2 salınımı 109-127 g/km, yakıt tüketimleri l/100 km: Şehir içi 4,7-6,8, şehir dışı 3,8-4,9,
ortalama 4,2-5,6 arasındadır. Pazara sunulan araçta farklılıklar olabilir. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr’de.

GELECEĞİ
BUGÜNDEN YAŞA.

düğün

Demirağ ve Alkoçlar Ailelerinin
Mutlu Günü
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu, Ender - Gülşah Alkoçlar çiftinin
kızları Aslışah Alkoçlar, Ocak ayında nişanlandığı HD Group’un ikinci kuşak
yöneticisi Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi.
Uzun süredir aşk yaşayan ilişkilerini ocak ayında nişanlanarak taçlandıran genç çift, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta
düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende Aslışah Alkoçlar, Özgür Masur imzası
taşıyan gelinliği ile göz kamaştırdı. Herkes tarafından oldukça beğenilen gelinliğin esin kaynağının ise anneannesi usta oyuncu
Hülya Koçyiğit olduğu ortaya çıktı. 
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DEMİR, ATA DEMİRAĞ - AYȘE ÖZGÜNEȘ

BESTE-ONUR TURNA

ENGİN ALTAN DÜZYATAN, NESLİȘAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, HÜLYA KOÇYİĞİT, SELİM SOYDAN, ASLIȘAH ALKOÇLAR, KAAN
DEMİRAĞ, GÜLȘAH ALKOÇLAR, ENDER ALKOÇLAR

Genç çifti,
hayatlarını
birleștirdikleri
en mutlu
günlerinde
ailesi ve
dostları yalnız
bırakmadı.

haber

Altın Yunus Homes ile
Konaklama Yeni
Bir Boyut Kazandı
Dünyada yașanan salgın tatilcilerin konaklamadan yeme - içme alıșkanlıklarına,
tesislerinin temizlikten masa, sandalye ve șezlong düzenine kadar birçok
süregelen uygulamaları değiștirmesine neden oldu.
Artık yeni normal, yașamımızda eskiyi özleteceğe benzer.

S

algın nedeni ile evlerine sıkışan insanlar, kalabalık
şehir yaşamlarından kaçıp doğa ile iç içe, nefes
alacakları, geleceğin yaşamı olan izole yaşam arayışı
içerisindeler. Altın Yunus ise hijyen, güvenlik, sağlıklı
yaşam beklentileri olan misafirlerinin taleplerini
göz önüne alarak “Altın Yunus Homes” projesini
hayata geçirdi. Altın Yunus bünyesinde bulunan, denize sıfır,
mutfaklı, 1+0 ve 1+1 olan apart odalarını birkaç güzel dokunuş
ile dört mevsim, uzun süreli konaklamak isteyen misafirlerinin
hizmetine sundu. Altın Yunus Homes’i tercih eden misafirler,

48 magdergi.com.tr

otel konforunda yazlık keyfini yaşayacak olup 250 metre
mavi bayraklı plaj, açık - kapalı havuzlar, termal, talasso
havuzlar, jimnastik salonu, hamam ve saunayı ücretsiz
kullanabilecekler. Konaklama alanlarında mutfak
olmasına rağmen benzersiz lezzetleri tadabilecekleri lobi
ve restoranlar misafirlerin hizmetine sunulmuştur. Sosyal
mesafenin kontrol altında tutulduğu, doğa yürüyüşü,
spor gibi aktivitelerin açık alanlarda gerçekleştiği Altın
Yunus Homes, şimdiden oldukça çok talep görmeye
başladı. 

Kutlu Tamay
Soluğu Panora’da Aldı
Enerji sektörünün yakından tanıdığı isimlerden ve sosyal
yaşamında sevilen simalarından Kutlu Tamay, iş gezisinin
ardından Panora’ya geldi. Takım elbise alışverişi için Hennes
Hermann’ı tercih eden Tamay, Starbucks’tan yorgunluk
kahvesi alarak AVYM’den ayrıldı.

Gül Muratoğlu
Beymen’i Tercih Etti
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Gül Muratoğlu,
bahar alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi.
Dünyaca ünlü markaların sezon ürünlerini inceleyen Muratoğlu,
Beymen Club mağazasından alışveriş yaptı.

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

Serkan Kumdakçı
Çocuklarına Hediye Alışverişi
CSK Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri’nin kurucusu Serkan Kumdakçı
yoğun iş temposuna alışveriş molası verdi. Panora’da çocukları için
B&G Store’dan alışveriş yapan Kumdakçı, takım elbise alışverişi için
Beymen Club ve Kiğılı mağazalarını tercih etti.

Filiz Sütçigil
Ofis Alışverişi
Avukat Filiz Sütçigil, hem kıyafet hem dekorasyon alışverişi için
Panora AVYM’yi tercih etti. İlk olarak Beymen mağazasından
kıyafet alışverişi yapan Filiz Hanım, Design of Luxury’den de ofisi
için dekorasyon ürünleri satın aldı.

Duygu Akbaba
Keyifli Alışveriş Turu
Yiğit Süreyya Tercüme Bürosu’nun sahibi Duygu Akbaba, yoğun iş
temposuna alışveriş molası verdi. Markaların bahar koleksiyonlarını
inceleyen Akbaba, Network mağazasına uğradı. Alışveriş sonrası
Duygu Hanım, Clinic Coffee Co.’dan kahvesini alarak Panora’dan
ayrıldı.

Özdemir - Yasemin Tangil
Oğlu ile Panora Turu
Ankara cemiyet hayatının seçkin siması Yasemin Tangil, oğlu
Özdemir Tangil ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş
turuna çıktı. Beymen, Brandroom ve Vakko’dan alışveriş yapan anne
ve oğul, alışverişi tamamladıktan sonra Gidova’dan çikolata alarak
AVYM’den ayrıldı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Işıl Köken
Takı Tercihi Pandora’dan
Ankara sosyal yaşamının tanınan isimlerinden Işıl Köken,
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti.
Atasay ve Pandora mağazalarından alışveriş yapan Işıl Hanım,
mağazaların bahar koleksiyonlarını incelemeyi ihmal etmedi.

Evren Barutçu
Network’dan Yeni Sezon Alışverişi
Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Coldwell
Banker Başkent’in genel müdürü Evren Barutçu, alışveriş yapmak
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Tommy Hilfiger
mağazasından alışveriş yapan Barutçu, giyim markalarının yeni
sezon ürünlerini incelemeyi ihmal etmedi.

Cansu Akbulut
Armonie Pırlanta’dan Alışveriş
Pandora Reklam Ajansı’nın müdürü Cansu Akbulut, takı alışverişi
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Armonie Pırlanta
mağazasına giderek takı seçimlerini yapan Öztürk, Starbucks’tan
kahve alarak Panora’dan ayrıldı.

Tuğba Demir
Buluşma Öncesi Alışveriş Turu
Ankara sosyal yaşamın tanınan simalarından Tuğba Demir,
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turundaydı. Zara
ve Bershka’dan kıyafet alışverişi yapan Demir, arkadaşlarıyla olan
görüşmesi için AVYM’den ayrıldı.

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

Onur Serbay Onay
Yeni Sezon Alışverişi
Ankara sosyal yaşamın sevilen ismi Onur Serbay Onay,
yoğun iş temposuna Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde
mola verdi. Yeni kreasyonunu sürekli takip ettiği Hugo Boss
mağazasına uğrayan Onay, kıyafet alışverişini yaptıktan sonra
AVYM turuna devam etti.

Çiğdem - Uygar - Kuzey Ata Ürer
Ailece Panora Turu
Moondent Klinikleri’nin sahipleri Çiğdem Ürer ve Uygar Ürer çocukları
Kuzey Ata ile birlikte Panora AVYM’ye geldi. Ev dekorasyon alışverişi için Mudo
Concept ve Design Of Luxury mağazalarını gezen Ürer ailesi oğullarına kıyafet
seçmek için Boyner mağazasına uğradılar.

Çiğdem Çulha
Bahar Alışverişi Tercihi Network
Eryılmazlar Demir’in yöneticilerinden Çiğdem Çulha, Panora
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş turundaydı. Network
mağazasından alışveriş yapan Çulha, markaların yeni sezon
ürünlerini inceledikten sonra kahvesini alarak Panora’dan ayrıldı.

Berﬁn Diker
Kişisel Bakım Alışverişi
Ankara’da sosyal yaşamın tanınan simalarından Berfin
Diker, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş
turuna çıktı. Zara’dan kıyafet alışverişi yapan Diker, Flormar
ve L’occitane En Provence’den kişisel bakım alışverişi yaptı.

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

Sinem Dinlenmez
Yoğun Günün Ardından Alışveriş
Pia Sera Bilkent İşletme Müdürü Sinem Dinlenmez, iş
çıkışı Panora’ya uğradı. Önce Madame Coco ve Zara
Home mağazalarına uğrayarak ev dekorasyon ürünlerini
inceleyen Dinlenmez, daha sonra Max Mara’dan bahar
alışverişi yaparak Panora’dan ayrıldı.

Gülnihal Sümer
Beyliss ve Boyner Ziyareti
İç Mimar Gülnihal Sümer, sürekli takip ettiği markalardan alışveriş
yapmak üzere Panora’daydı. Beyliss ve Boyner mağazalarına
uğrayarak alışveriş yapan Sümer, alışverişinin ardından mağaza
turuna devam etti.

Tuğçe Demirsoy
Toplantı Öncesi Alışveriş
Markamera Reklam Ajansı’nın sahibi Tuğçe Demirsoy, öğle
arasında Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde alışveriş yaptı.
Yargıcı ve Zara mağazalarından alışveriş yapan Demirsoy,
toplantısına gitmek üzere Panora’dan ayrıldı.

Fatih Öztürk
Dekorasyon Alışverişi
F312 Mimarlık’ın sahibi Fatih Öztürk, dekorasyon alışverişi için
Panora AVYM’yi tercih etti. Mudo Concept mağazasından ev
dekorasyon ürünleri satın alan Öztürk, alışverişi tamamladıktan
sonra 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.

Çağatay Gökmen
Yayın Sonrası Panora’da
TRT Spikeri Çağatay Gökmen, Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin ziyaretçileri arasındaydı. TRT çekimlerinin
ardından alışveriş yapmak için soluğu Panora’da alan ünlü
spiker, Damat Tween mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.

Nilgün Loğoğlu
İşlerine Alışveriş Molası
Bankacı Nilgün Loğoğlu, yoğun geçen mesaisinin ardından
yorgunluğunu atmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne
geldi. Alışveriş turuna çıkan Loğoğlu, kıyafet tercihini Blender’dan
kişisel bakım ürün tercihini ise Watsons’tan yana kullandı.

Ertuğrul-Zeynep Onur
Alışveriş Tercihi Beymen
Onur & Onur Hukuk Bürosu’nun sahibi Ertuğrul Onur
ve eşi Alabanda Turizm Genel Müdür Yardımcısı Zeynep
Onur, Panora’da alışveriş turundaydı. Beymen ve Barners
mağazalarından alışveriş yapan çift, Tchibo’dan kahve alarak
Panora’dan ayrıldı.

Olcay Akbaba
Binicilik Dersi Öncesi Alışveriş
TRT Spor Spikeri Olcay Akbaba yayın sonrası uğradığı Panora’da
alışveriş turundaydı. Aksesuar seçimlerine her zaman özen gösteren
Akbaba, Furla ve Vakko mağazalarına uğrayarak çanta alışverişi
yaptı. Binicilik sporuyla ilgilendiği bilinen Akbaba, Godiva’dan
kahvesini aldıktan sonra derse gitmek için Panora’dan ayrıldı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Mehmet Serdar Binnet
İş Temposuna Panora Molası
Sağlık dünyasının saygın isimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Mehmet Serdar Binnet, yoğun tempoya bahar alışverişi molası verdi.
Öğle arasında Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne gelen Prof. Dr. Binnet,
Beymen Club ve Sarar mağazalarından alışveriş yaptı.

Berna Şahin
Son Durak Funda Pastanesi
Bergrena isimli lüks giyim markasının kurucusu ve tasarımcısı
Berna Şahin, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ev
dekorasyon alışverişi yaptı. Paşabahçe ve Lazzoni mağazalarını
ziyaret eden Şahin, alışverişin ardından Funda Pastanesi’nden tatlı
alarak AVYM’den ayrıldı.

Sema Merve - Ayşe Eda Koz
Birlikte Alışveriş Yaptılar
Koz Architects Mimarlık’ın sahipleri Sema Merve Koz ve Ayşe Eda Koz,
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sezon alışverişindeydi. Yargıcı ve
Oysho mağazalarına uğrayan genç mimarlar, alışverişlerinin ardından
Panora turu yaptıktan sonra AVYM’den ayrıldı.

Ayşe Aktan
Ayakkabı Alışverişi
Ayşe Aktan Photography’nin sahibi Ayşe Aktan, alışveriş için
Panora’daydı. Ayakkabı alışverişinde New Balance mağazasını
tercih eden Aktan, kızı için yapacağı kıyafet alışverişinde
GAP Kids’i tercih etti.

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

Bünyamin Şahin
Babasına Hediye Seçti
Ünver İnşaat’ın ikinci kuşak temsilcilerinden Bünyamin
Şahin, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hediye
alışverişindeydi. Babası için Sarar mağazasına uğrayarak
kravat ve kemer seçen Şahin, AVYM turunun ardından
Panora’dan ayrıldı.

İpek - Burcu Kısa
Anne- Kız Alışveriş Keyfi
Medical Park Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı olan Doç. Dr. Burcu Kısa,
kızı İpek Kısa ile birlikte Panora AVYM’ye geldi. Burcu Hanım fular alışverişi
için Vakko mağazasını tercih ederken kızı İpek ise Zara’dan alışveriş yaptı.

Alperen Gündaş
Takım Elbise Aldı
İç Mimar Alperen Gündaş, akşam saatlerinde Panora AVYM’yi
ziyaret ederek kıyafet alışverişi yaptı. Önce Camper mağazasına
uğrayarak ayakkabı satın alan Gündaş, Ramsey ve Sarar
mağazalarından takım elbise alışverişi yaptı.

Tuğçe - Oğuz Efe Gürel
Anne – Oğul Alışveriş
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Tuğçe Gürel,
oğlu Oğuz Efe Gürel ile birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’ndeydi. Teknoloji alışverişi yapmak için Samsung
mağazasına uğrayan Gürel, daha sonra Zara mağazasının çocuk
bölümünden oğlu Oğuz Efe için kıyafet alışverişi yaptı.
Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.

Yağmur Balta
Kıyafet Tercihi İpekyol
Sosyal yaşamın sevilen simalarından Yağmur Balta,
Panora’da uzun bir alışveriş turu gerçekleştirdi. Kıyafet
alışverişi için İpekyol ve Twist mağazalarını tercih eden
Balta, kişisel bakım ürünlerini almak için Sephora
mağazasını tercih etti.

Birsen Stanek
Hediyelik Çikolatalar Godiva’dan
Kıbrıs’ta bulunan Merit Royal Otel & Casino’nun Halkla İlişkiler
Müdürü Birsen Stanek, alışveriş için Panora AVYM’yi tercih etti.
Mağaza turunu tamamladıktan sonra hediyelik çikolata için Godiva’ya
uğrayan Birsen Hanım, kahvesini de alarak Panora’dan ayrıldı.

Oran Mah. Kudüs Cad. No:3 Çankaya/Ankara
T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40
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106 yıl önce bugün
Çanakkale’de

tarihin gördüğü en büyük
destanlardan biri yazıldı.
18 Mart Çanakkale
şehitlerimizi minnetle
anıyoruz.

Mavinin her tonunu oldukça
sık göreceğiniz bu sezonda,
birbirinden rahat ve șık
parçalarla, kombinlerinizde
bahar döneminin esintilerini
hissedeceksiniz.

MAX MARA
Şapka 1.459

Bahar
Esintisi

BEYMEN - ACADEMIA
Ceket

NINE WEST
Çanta 114,50

MAX MARA
Kazak 5.379

ZARA
Etek 229,95
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BEYMEN CLUB
T-Shirt

RAF SIMONS/İL
KBAHAR 2021

FURLA
Cüzdan

İPEKYOL
Pantolon 459

L’OCCITANE
Parfüm 450

VETRINA - FURLA
Ayakkabı

BALMAIN/İLKBAHAR 2021

UĞUR SAAT-ROLEX
Saat

SARAR
Kravat 41

BEYMEN-YVES SAINT LAURENT
Portföy 7.750

Siyahın
Karizması
Siyahın hakim olduğu
yarı spor yarı klasik parçalar
ile oldukça șık ve havalı
kombinler yaratabilirsiniz.

ZARA
Kazak 269

DIVARESE
Ayakkabı

HUGO BOSS
Kemer

BEYMEN - ACADEMIA
Pantolon

ATASUN OPTİK-TOMFORD
Güneş Gözlüğü 1.950

BEYMEN COLLECTION
Gömlek

haber

PROF. DR. HÜSEYİN VURAL, ÖMER M. KOÇ

20. Vehbi Koç Ödülü
Sahibini Buldu

20.Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki öncü nitelikteki çalıșmalarından
dolayı İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı’nın Kurucusu
Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi.

V

ehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin
artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları
teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık
alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü’nün bu yıl ki
sahibi İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı’nın
Kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural oldu. Pandemi şartları
nedeniyle dijital platformda gerçekleştirilen ve Arter’in
ev sahipliği yaptığı törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer M. Koç, “Özgür düşüncenin temeli olan eleştirel okuma, analitik
düşünme ve sentezleme becerilerini henüz okul yıllarında kazanan,
donanımlı, bilim, kültür ve sanat alanlarında bilgi ve ilgi sahibi
bireyler yetiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu memleketin
müreffeh ve aydınlık yarınları için eğitimi en önemli, en öncelikli
meselemiz olarak görmeliyiz. Başka türlü, Mustafa Kemal Atatürk’ün,
‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerini nasıl yetiştirebiliriz?
Ne mutlu ki bu bilinci haiz, elini taşın altına koyan, koşullar ne
olursa olsun herkesten evvel koşan, topluma liderlik eden vatansever
insanlarımız var. Bu akşamki ödülümüzün sahibi de, işte böyle değerli
bir kişi ve hikâyesi de kendisi kadar özel.” dedi.
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Prof. Dr. Hüseyin Vural ise İLKYAR ile yurdun dört bir yanında
dokundukları çocukların ve gençlerin öykülerine yer verdiği
konuşmasında “Çocuklara dokunduğunuz zaman çocuklar kendi
kapasitelerini ortaya çıkarabiliyor. Her şeyin başı öz güven. Köy
çocukları, eğitimde bu ülkenin en şanssız olan çocukları. Taşımalı
eğitimle başka merkeze güzel okullara gidiyorlar, ancak okulun
kaynaklarından pek faydalanamıyorlar. Hâlbuki bu ülkenin Edison’u
büyük şehirlerden çıkacak diye bir şart yok. O köylerde belki de
Edison’lar gizli. Bu köy çocuklarından bazılarını Bilim Elçimiz
olarak belirledik. Kendilerine çeşitli kaynaklar ilettik. Onlarla tablet
üzerinden konuşuyor, deneyler yapıyoruz. Hayattaki en büyük yaşam
motivasyonum, o çocukların güzel yerlere geldiklerini, ülkesine,
milletine, insanlığa katkı sağladıklarını görmektir. Yaz Bilim Okulumuz
19 yıldır sürüyor. Kendi konusunda en iyi bilim insanları çocuklar ile
buluşuyor. Yaz Bilim Okulu senede sadece 8-9 gün. Bunu yıl boyunca
yapalım arzusundayız. Onun için de bir rüyamız var, köylerden ve
şehirlerden çocukların geleceği, en güzel şekilde altyapısını kuracağımız
ve sürekli güncelleyeceğimiz laboratuvarlar ile tüm çocuklara, anne ve
babalara hitap edecek Bilim Sanat Köyü’nü kurmak istiyoruz.” dedi. 

röportaj

Refik Anadol
Teknoloji, sanat ve bilimi birleștirerek ortaya çıkardığı ișleriyle uluslararası bașarılara
imza atan Medya Sanatçısı, Yönetmen ve Akademisyen Refik Anadol’un
geleceğin medyası, sanal gerçekliğin hayal gücüne etkileri ve son projesi
hakkında merak edilenleri paylaștığı röportajımız sizlerle…

H

erkes tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle
takip ediliyorsunuz. Bizlere daha kapsamlı
olarak kendinizden ve yaptığınız işin
detaylarından bahsedebilir misiniz?

Medya sanatçısı, yönetmen ve akademisyenim.
İşlerimde son on yılı geçen bir süredir mimari, kanvas,
yapay zekâyı ve veriyi materyal olarak kullanıyorum. Dünyanın
birçok yerinde özellikle kamusal alanda yapıların hatırlamasını,
rüya göresini ve yakın geleceğe dair öngörülerimi hikâyeleştiren
büyük ölçekli projeler ortaya çıkarıyorum. On dört kişilik ekibim
ile beraber bu projeleri sinir bilim alanından, fizikten, psikolojiden,
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mimarlıktan ve yapay zeka alanı gibi daha birçok farklı alandan
destek ve ilham alarak hazırlıyorum.

Medya sanatı ile yeni medya arasındaki fark nedir?

Bu kavramlar üzerine yeninin gelmesi çok eskiye dayanmıyor.
Medya sanatı, özellikle teknolojinin varlığının ile beraber sanatın
içerisindeki mecraların ortaya çıkması ve her mecranın kendi
içinde teknoloji ile bağlılık kurması üzerine yaratılan hayal gücü
denemeleridir. Benim yeni kelimesi ile bir problemim var çünkü
bir şeyin yeni olduğunu söylemek benim için zaman kavramına
çok ters düşüyor çünkü bir medya nasıl yeni kalabilir bilmiyorum.

Design, Media, Arts Bölümü’nde ders verdiğim ve orada
yüksek lisans eğitimi aldığım için otuz yıldır açık olan bu
bölümden duyduğum kadarıyla birçok hocamızdan yeni
kelimesine karşı çok pozitif bir bakış açısı bulunmuyor.
Yeni olan şeyin, en yeni teknoloji ile temsil etmesinin çok
problemli olduğunu düşünen birçok insan da mevcut. Bu
neden ile medya sanatı diyerek aslında kullanılabilecek
herhangi bir mecranın sorgusuz sualsiz sanat içerisinde
materyal olarak kullanılabilme durumu diyebiliriz.

Geleceğin medyası ve sanatı hakkında
neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir tablo ile
karşılaşacağız?

Çevremizi çevreleyen makineler ve sistemler var. Nereye
gittiğimizi, ne yediğimizi, içtiğimizi, ne alacağımızı,
ne söyleyeceğimizi ve ne okuyacağımızı öngörebilen
makinalarla geçen bir geleceğe yöneliyoruz. Bir yandan sinir
bilim üzerine çalışmalar sürerken bir yandan da genetik
çalışmalar ve Quantum mekaniği derken gelecekte sadece
uçan arabalara değil gerçekten de insanlığa dair büyük
problemlerin ortaya çıkacağı ve aynı zamanda büyük
problemlerinde yok olacağı enteresan bir gelecek bizleri
bekliyor. Geri kalmamak adına teknolojinin artık bir araç
değil bir kültür olduğunu hatırlamak ve bu konular üzerine
çalışmanın da değerli olduğunu düşündüğüm bir zamanın
geldiğini öngörüyorum.

röportaj

Sanal gerçekliğin, hayal gücümüze etkileri ne yönde? Sizce
köreltiyor mu yoksa besliyor mu?

Bunu tahmin etmek zor çünkü bunun cevabı tamamen nasıl kullanıldığına
bağlı. Ben kendi adıma sanal gerçekliği gerçekten de fiziksel dünyadan
beklentimi alamadığım ya da fiziksel dünyada yapılması mümkün
olmayan hayal gücümün ötesinde çalışmasını beklediğim durumlarda
kullanıyorum. Sanal gerçeklik benim için büyük bir hayal gücü desteği.
Dolayısıyla bu anlamda kullanıldığında bunun köreltilme ihtimali olduğunu
düşünmüyorum.

Bilim, şiirsellik, teknoloji ve sanatı bir arada kullanarak
geleceği resmediyor, görünmeyeni görünür kılıyorsunuz.
Birçok farklı disiplini bir araya getirerek ortaya çıkardığınız
gerçeklikten bahsedebilir misiniz? Sizi farklı kılan nokta
nedir?

Bu sorunun benim için biraz daha geriye gittiğini sekiz yaşındayken izlediğim
film ile hayal gücümün bir daha hiçbir zaman kapanmadan yakın geleceğe
dair her zaman, yani geleceği hatırlamak ile ilgili bir derdim olduğuna
inanıyorum. Resmetmeye çalıştığım dünya çok yakın gelecekte başımıza
muhtemelen gelecek hayallerden ibaret. Ama bunu yaparken negatif
değil olabildiğince optimist yaklaşmaya çalışıyorum. Özellikle kendimi
bu sistemlerle, araçlarla başka neler yapabiliriz diye sorduğum için farklı
bir noktaya getirdiğime inanıyorum. Bir yandan da hatıralar gibi bizlere
dair en özel, en mahrem bilgimizi nasıl daha iyi saklarız bununla başka
neler yapabiliriz sorusunu sormaya hep devam ediyorum. Beni farklı kılan
bir diğer nokta ise alanımda öncü olduğum estetik kaygılarım. Gerçekten
de verinin içindeki şiirselliği, makine zekâsının verebileceği kararlardaki
muhtemel heykel görünümlerini ve daha şimdiden aklıma gelmeyen ama
devamlı düşündüğümüz birçok fikri ortaya çıkaran suya sahip olmamdan
dolayı ben ve ekibim kendimizi farklı bir noktaya getirdik. Bunun en büyük
avantajlarından bir tanesi de Bill Gates gibi NVDIA CEO’su, Siemens, IBM,
INTEL ve Google gibi daha birçok teknolojik devinin bana ve ekibime
vermiş olduğu destekten kaynaklanıyor. Yaptığımız işlerin biricik olması,
hayal gücümüzün özgünlüğünden dolayı ilişkilerimizde bizleri ileriye
iten, araştırmalarımızı derinleştiren araçlarımızı yenileten bir eko sistemin
içerisinde bizleri dahil etti.
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Hayal demişken yapay zekâ, veriler ve dataların
hayal gücüne ne gibi etkileri söz konusu?

Benim için veri baştan beri sıkıcı bir rakam değil, bir hatıra.
Dolayısıyla bir yapay zekâya bir hatırayı okuttuğumu
düşünüyorum. Hayal gücümde kurduğum şey bir makinanın
rüyasından ve halüsinasyonundan ortaya çıkan resimleri, sinema
ya da sinemaya benzer bir video, resim ya da heykel çalışması
olarak ortaya çıkarabiliyorum. Benim için bu noktada bir makine
zekâsı bir takım arkadaşı. İki yüz milyondan fazla bir doğa resmini
ve verisini benim tek başıma okuyup anlamam ve hatırlamam
mümkün değil. Fakat yanımda bu kadar kuvvetli bir makine
olması zihnimin kapasitesinin üstüne çıkmamı sağlıyor. Bir nevi
benim gibi düşünebilen ama unutmayan bir makine ile hayal
kurabilmenin büyük bir keyfinin yaratıcı bir deneyim olduğunu
söylemek isterim.

Hem duygularla hareket ediyor hem de dijital
dünyayı yansıtan projelere imza atıyorsunuz.
Projelerinizin geneline hakim olan konu ve vermek
istediğiniz mesaj nedir?

En temel, en büyük ve en zorlu mesajım ve sıklıkla sorduğum
soru: “20. yüzyılda insan olmak gerçekten ne demek?”. Bu soruya
cevap verebilmek için makine ve mekân arasında geçen potansiyel
hikâyelere odaklanıyorum. Gelecek hakikaten bu üçgende çok
değerli ve çok önemli. Bunu yaparken bizi değiştiren DNA’mızı ve
genimizi tekrar sorgulatan bu büyük değişim, dönüşüm içerisinde
farkındalık yaratabilmek. Bunu yaparken sadece egosantrik
bir sanat eseri yapmak değil ama veriden de egoyu ayırarak
kolektif hafızamıza, hatıralarımıza ve rüyalarımıza odaklanmaya
çalışıyorum. Genel olarak insanlığı etkileyecek ve hafızamızdaki
iz düşümü etkinliklere, olaylara ya da potansiyel geleceğe dair
öngörüleri anlamaya çalışıyorum. Bir yandan her zaman insan
odaklı deneyimler ile duyguyu öne çıkarmaya çalışıyorum.
Özellikle işlerimde soyutsal da olsa bir şekilde insanın hem kalbine

hem de ruhuna ulaşabilmeyi hayal ediyorum. En önemlisi de herkes
için olması adına o evrensel ve matematik dili bulmaya çalışıyorum.

Son olarak gelecek projelerinizden bahsedebilir
misiniz?

Büyük bir heyecan ile iki yıl aradan sonra 18 Mart’ta Pilevneli
Gallery’de “Mission Memoir: Space” yani “Makine Hatıraları: Uzay”
isimli sergimiz ile İstanbul’a geri geliyorum. Bu sergimiz ile son üç
yılda NASA mühendisleri ile beraber uzay araştırmaları yaptığım
ve NASA’nın altmış yıllık arşivinden aldığım ilham ile üç farklı
makinanın hatıralarına bakacağız. ISS Teleskop’u, MRO Mars
Teleskop’u ve Hubble Galaksi Teleskop’unun hatıralarından bir
yapay zekânın rüya görmesine şahit olacağız. İki yıl aradan sonra
pandeminin hafiflediği bir dünyada sanatın iyileştirici ve birleştirici
tarafını İstanbul ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 
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Etkin ve Dinamik
Kadro
CAN ÇAVUȘOĞLU, FATİH AVCI

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğii Bașkanı Fatih Avcı,
derneğe vermiș olduğu desteklerinden dolayı MAG Medya
İmtiyaz Sahibi Can Çavușoğlu’na plaketini takdim etti.

ALPER ALPOĞLU, CAN ÇAVUȘOĞLU, FATİH AVCI, ANDAÇ BORA ERDOĞAN
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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği,
dernek tüzel kişiliği kazanarak
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi
olarak tanıdığı en büyük hukukçu
derneği olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Dernek olarak ilk ziyaretlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e
ve onun ilkelerine olan bağlılıklarını göstermek adına Anıtkabir’e
gerçekleştirmişlerdir. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Ankara
merkezli olarak kurulmuş olsa da dernek misyonu ve amacı
ülke genelinde faaliyet göstermektir. Bu nedenle tüm Türkiye
genelinde katılımı artırmak amacıyla 81 ilde temsilcilikler açmayı
hedeflemektedir. Dernek üyeleri; avukatlar, hâkimler, savcılar,
yüksek yargı organları mensupları, noterler ve akademisyenlerden
oluşmaktadır. Dernek üyesi olmak için aranan kriterler, Hukuk
Fakültesi mezunu ve Fenerbahçeli olmaktır. Dernek amaçları
doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübe yönelik haksız ve mesnetsiz
ithamların, algı operasyonlarının, karalama kampanyalarının, küfür
ve hakaret gibi spor ahlakına uymayan eylemlerin özellikle Türk
futbolunda yaşanan karmaşa ve düzensizliğin hukuki düzlemde
karşısında durabilmek ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne daha etkin
hizmet vermek amacıyla yeni üyelerini bekliyor. 

HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ İRTİBAT BİLGİLERİ
İlkadım Mahallesi Yeșil Vadi Caddesi No: 73/1
Çankaya/ANKARA
www.hufeder.org ▪ info@hufeder.org
Tel: +90 552 242 19 07 ▪ +90 312 375 19 07
HUFEDER1907

hukukcufenerbahcelilerdernegi

röportaj

ÖZLEM KIZILYAZI

Avukatlık Cesaretimle
Örtüşen Bir Meslek
İș hayatında amaçladıklarını yerine getirebilmiș olmanın kendisini daha üretken
biri yaptığını belirten Kızılyazı Hukuk Bürosu’nun Kurucusu Avukat Özlem Kızılyazı,
kariyer sürecini, avukat olmayı tercih etme sebeplerini ve mesleğinin karakteriyle
örtüșen yönlerini MAG okurları ile paylaștı...
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Ö

Mesleğimden beklentim elbette
bașarıydı, saygınlık ise bu mesleğin
bana kazandırdığı en vazgeçilmez unsur
olmuștur.
ncelikle bize kendinizden ve kariyer
sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten
sonra zaman kaybetmeden Kızılyazı Hukuk
Bürosu’nu kurdum. Mesleki çalışmalar dışında sivil
toplum örgütlerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde
çokça yer aldım. Bu süreçte karşıma çıkan fırsatları
iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum, kısa sürede ekibimi kurdum.
Kendimi çok şanslı hissediyorum. İş hayatımda amaçladıklarımı
yerine getirebilmiş olmanın beni daha üretken biri yaptığına
inanıyorum.

Avukatlığa başlarken ilk beklentileriniz nelerdi?
Neden avukat olmayı tercih ettiniz?

Avukatlığa başlarken her şeyden önce kutsal bir meslek
olduğunun farkındaydım. Bunun bilincinde olmak beni her
zaman motive etti. Her mesleğin olduğu gibi avukatlık mesleğinin
de zorlukları olduğunu biliyordum ancak bu durum beni hiç
korkutmadı. Mesleğimden beklentim elbette başarıydı, saygınlık
ise bu mesleğin bana kazandırdığı en vazgeçilmez unsur olmuştur.

Mesleğinizin karakterinizle örtüşen yönleri var mı?

Mesleğin güçlü duruşunu iyi taşıyan bir kadın olduğumu
düşünüyorum. Avukatlık cesaretimle de örtüşen bir meslek.
Bunun dışında uyuşmazlıklara yönelik çözüm üretmek ve bundan
daha önemli olarak doğmamış sorunların da önüne geçmeye
yönelik tedbirler almak konusunda kendimi geliştirdiğimi
düşünüyorum. Tabii ki meslek hayatımda edindiğim bu prensipler
aile ve sosyal hayatımda da daha sağlıklı ilişkiler kurmam ve
güvenilir olmam yönünde beni daha yükseğe taşıdı. Hemen her
fırsatta söylediğim gibi yeniden tercih etme şansım olsa yine
hukuk fakültesi tercih eder ve yine avukat olurdum.

Yoğun iş temponuzun yanı sıra sosyal medyaya olan
bağlılığınız nasıl?
Sosyal medyaya fazla zaman harcıyorum ve çok seviyorum.
Öncelikle Instagram olmak üzere farklı uygulamalarda vakit
geçirmekten keyif alıyorum. Farklı platformlardan belki de
yolumun kesişme ihtimali düşük olduğu bölgelerden kişilerle
sağlanan iletişim ve etkileşimin genelde olumlu sonuçlarını
gördüm. Online alışverişten de sanırım çoğu kadın gibi ben de
çok keyif alıyorum. Alışverişe ayırdığım vakit benim enerjimi
yükseltiyor. 

davet

Aşk ve Alışveriş
Dolu Üç Gün
Ankara’nın en şık ve ferah
alışveriş merkezlerinin başında
gelen Kuzu Effect AVM, MAG PR
Solutions organizasyonu ile kadın
girişimcileri desteklemek amacıyla
düzenlediği Shop & Love Alışveriş
Festivali büyük ilgi gördü.
Ankara’nın en gözde alışveriş merkezleri arasında yer alan
Kuzu Effect AVM, Shop & Love Festivali ile kadın girişimcileri
ağırladı. Ev dekorasyonundan aksesuara, giyimden takıya
birçok markayı konuk eden Kuzu Effect AVM, ziyaretçilerine
alışveriş dolu üç gün yaşattı. Kadın girişimcileri desteklemek
amacı ile yola çıktıkları bir proje olduğunu belirten Kuzu
Effect AVM yönetimi, “Pandemi nedeni ile zor bir yıl
geçirdik. Kendi üretimleri ile girişimcilik ruhunu sürdüren
kadınlarımızı desteklemek amacı ile alışveriş festivalimizi
gerçekleştirdik. Kadınların gücünü her alanda görmek bizleri
ve ziyaretçilerimizi mutlu ediyor. Gelen misafirlerimizden de
övgü dolu geri dönüşler aldık. Kadınlarımızı destekleyecek tüm
projelerde her zaman olmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. 
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AFİTAP AKINCI

ASLIHAN BEZCİER

davet

ÇİĞDEM SOKULLUOĞLU

SEÇİL ATAMAN KILIÇ

ESRA ARAT

HANDE MERCAN

Așk dolu alıșveriș
???????
festivali, Sevgililer
Günü öncesi
sevdiklerini
mutlu etmek
isteyenlere
alternatif hediye
önerileri sundu.
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BERİL ÇAVUȘOĞLU

BURCU YÖRÜBULUT

CEREN CAN

ECE GÜLEÇ

EMEL DURMAZ ARUKAN

ZEYNEP BERBEROĞLU, ELVİDA AYLİN KESİM

AYȘEGÜL DİLEKÇİ YURTSEVEN

Etkinlik,
sosyal mesafe
ve maske
kurallarına
uygun
gerçekleștirildi.
BİLGE, YASEMİN YALÇIN

ECEM GÜLEÇ

ÖZGE PARER

davet

TUBA TUNÇER, AYBİGE KÜÇÜKLERGİL

GÜLÇİN DÖRTLEMEZ, BEGÜM COȘKUN DÖRTLEMEZ

HAZAL DELİBAȘ

84

GÜLTEN BIÇAKÇI

KADRİYE KERİMOĞLU

Yirmi kadın girișimci
katıldığı alıșveriș
festivalinde;
renkli ev yapımı
çikolatalardan
detoks ürünlerine,
aksesuar
stantlarından giyime
birçok farklı sektör
ağırlandı.

ARZU KÖPRÜLÜ

ÖZGE KÖSEL

SILA YİĞİT

EKİN DÖĞÜȘÇÜ

ÖZGÜR AKSUNA

MAG PR
Solutions
organizasyonu
kapsamında
düzenlenen
etkinlik,
misafirler
tarafından
büyük beğeni
topladı.
SİNEM-ERSAN BAȘBUĞ

KÜBRA DEMİRCAN

ANDAÇ BORA ERDOĞAN

özel
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Duyarlı, Korumacı, Fark Yaratan

Nusret Toplar
Dizi ve sinema tarihi boyunca sevimli dostların bașrolde olduğu eğlenceli
aynı zamanda bilgilendirici dizi ve film projesiyle çok sık karșılașılmamaktadır.
Bu boșluğu ise “Dikkat Köpek Var” dizi projesi ile dolduran Nussi Production’un
kurucusu Nusret Toplar, bașta hayvan hakları olmak üzere birçok sosyal
farkındalık konularına değindiği projesi hakkında merak edilen her șeyi
MAG okurları için anlatıyor...

RÖPORTAJ: YEKTA DEMİRCAN MAKYAJ: PELİN PEHLİVANOĞLU SAÇ: HAKAN YILMAZ
MEKAN: QUASAR İSTANBUL

özel

Projemde dikkat çekmek istediğim
en önemli konu; hayvan sevgisi.
Dizi tamamen hayvan sevgisi
üzerine kurulu.

H

ayvan hakları ülkemizde maalesef ciddi
bir sorun. Siz de bunu önlemek ve
sosyal farkındalık yaratmak amacıyla
ilk Youtube diziniz “Dikkat Köpek Var”
projesini hayata geçirdiniz. Projeyi
yaratma fikri nasıl oluştu?

Zaten hayvanlara özellikle sokak hayvanlarına büyük sevgim
vardı. Yıllardır bu konuda nasıl pozitif değişim yapabilirim
ve en önemlisi bu mesajı her insana nasıl iletebilirim diye
düşünüyordum. Sonrasında bunu bir Amerikan Sitcom tarzda,
komedi ve dram içerikli olan bir sosyal sorumluluk projesi olarak
sunmayı uygun bulup, ekipçe “Dikkat Köpek Var” dizisini hayata
geçirdik.

Özellikle neden hayvan haklarına dikkat çekmek
istediniz?
Kendimi bildim bileli hayvanseverim. Hayvanların barınma,
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beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları için
bizlere ihtiyaçları olduğunu anlatan ve bu konuda
farkındalık yaratmayı ilke edinen bir proje yaratmak
istedim. Maalesef onlar konuşamıyor, sıkıntılarını dile
getiremiyorlar. Bu nedenle onların dili biz olmalı ve destek
çıkmalıyız. Ki zaten onların bize verebilecekleri tek şey
sonsuz sevgileri...

Hayvan haklarının yanı sıra hangi sosyal
farkındalık konularına değindiniz?

Hayvan hakları dışında hayvanların satın alınmadan
da sahiplenebileceği konusu üzerinde durdum. Bunun
dışında toplumun kanayan yarası olan kadına şiddet başta
olmak üzere kötü alışkanlıkların topluma, kişisel sağlığa
verilen zararlarına, atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri
dönüştürülmesi son olarak da büyüklere saygı duymak
gibi birçok sosyolojik ve ekolojik konuya değindim.

özel
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Öncelikle
hayvanların
bir mal
değil can
olduklarını
öğrenmemiz
gerekiyor.

özel

‘‘Dikkat Köpek Var 2’’
planlamada. Onun dışında
başka projelerimde olacak,
değişik içerikler ile karşınıza
çıkacağız.

Peki sizce toplum olarak hayvan haklarında
hangi konularda bilinçlenmeliyiz?

Öncelikle hayvanların bir mal değil can olduklarını
öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedenle insanların hayvanlara
verdikleri herhangi bir zarar dahilinde cezanın şiddeti ve
boyutu da ağır olmalı. Onların konuşmak için dilleri yok
diye bizden daha değersiz saymak çok yanlış. Çünkü onlar
da sevgiyi, acıyı hissedebiliyor aynı zamanda üzüntü de
paylaşabiliyorlar. Ayrıca sokakta dağıtılan yemek ve suların
kaldırılmaması, yaşam alanlarına müdahale edilmemesi
gibi konularında üzerinde durmaya çalıştım. Son olarak
da evcil hayvanlar birer aksesuar değil bu nedenle onlara
sevgi gösterip iyi bakabilecek ve gerektiği kadar dışarı
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çıkarabilecekseniz sahiplenin. Alıp birkaç hafta sonra hevesiniz
geçtikten sonra yeniden barınağa bırakılması hiç hoş ve doğru
değil.

Sinema film projeleriniz de olacak mı?

İlk projem “Dikkat Köpek Var” dizisinden sonra ilerleyen
dönemlerde dijital platformda sinema ve televizyon için yine güzel
ve anlamlı konulara değinen, farkındalık yaratan projelerim olacak.

Nussi Production’ı ilerleyen dönemlerde hangi
projeleriyle göreceğiz?

‘‘Dikkat Köpek Var 2’’ planlamada. Onun dışında başka projelerim
de olacak, değişik içerikler ile karşınıza çıkacağız. 

haber

İş Portföy Quasar GYF İle
Ayrıcalıklı Bir Dönem Başlıyor
İș Portföy, Quasar İstanbul’da yer alan rezidans dairelerini özel avantajlı
ödeme planı ile sunuyor.

T

ürkiye portföy yönetimi sektörünün öncü kuruluşu İş
Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altında
bulunan, İstanbul’un en ayrıcalıklı projesi İş Portföy
Quasar GYF’nin yüksek getiri potansiyeli taşıyan
gayrimenkul alternatifleri, kazançlı bir yatırım aracı
olarak yükselmeye devam ediyor.

İş Portföy, Quasar İstanbul’da yer alan rezidanslarına özel
büyük bir fırsatı da sunuyor. Yeni ödeme planı ile, muhteşem
ve panoramik İstanbul Boğazı manzarasının yanı sıra iş, sanat
ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan “Dünyanın En İyi
Rezidansı” ödüllü Quasar İstanbul’da, ev sahibi olmak isteyenlere
banka kredisi kullandırmaksızın aylık 0,99 vade farkıyla 60 ay
taksitlendirme olanağı sunuluyor. Şirket bünyesinde 60 ay ödeme
planı imkânı gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenleri bekliyor.
İş Portföy Quasar GYF çatısı altında bulunan Quasar İstanbul’daki
rezidans ve ofisler, İstanbul’un en özel arazisi üzerinde
konumlanan 156 metre yükseklikte ve Kız Kulesi’nden adalara
uzanan panoramik İstanbul ve Boğaz manzarası ile şehrin
tam kalbinde yer alıyor. Emre Arolat imzalı mimarisi ile farklı
beklentilere yönelik olarak 1+1’den 4+1’e kadar olan daireler ve
özel Penthouse seçenekleriyle tasarlanan Quasar Residence, lüks ve
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konforun mükemmel birlikteliğini sunuyor ve her oda benzersiz
İstanbul Boğazı manzarasına açılıyor.
Tarihi çınarları da içinde barındıran seksen civarındaki ağacın
bulunduğu 5000 m2’lik çim alanda oluşturulan kent parkı doğa
ile iç içe yaşamanızı sağlıyor. Geniş peyzaj alanları, 7/24 güvenlik,
kapalı devre izleme sistemi, teknik servis, kapalı otopark alanları,
konforlu iç mekânları, ünite çeşitliliği, home ofis alternatifleri,
geniş bahçe alanı, kat terası, akıllı ev ve merkezi ısıtma - soğutma
sistemi sayesinde yaşamınızı oldukça kolaylaştırıyor.
İş Portföy Quasar GYF, evden çalışma konseptini tercih edenlere
de Quasar İstanbul’da yer alan Home Office’leri sunuyor. Kulenin
altıncı ve on ikinci katları arasında 115 ile 190 m2 arasında değişen
büyüklüklerde home office seçeneklerinden tercih yapılabildiği
gibi ortak bahçe alanlarında da toplantı yapılması mümkün.
Evlerde veya home ofislerde concierge, house keeping, valet vb.
ayrıcalıklı hizmetler de bulunuyor.
Quasar İstanbul, dünyada çok az projenin sahip olduğu bir
ayrıcalıkla “Alman Sürdürülebilir Bina Sistemi Sertifikası” olan
DGNB Gold Sertifikası’nı Türkiye’ye kazandıran ilk gayrimenkul
projesi. 

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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Yıllık
Tecrübe
Yeryüzünün
Gerçek Meleklerine
My Garden İle
En Saf Hediye

mygardennn

MyGardenCicekcilik

Gençlik Cad. No: 6/A Anıttepe / Ankara
T: +90 312 231 71 58 • T: +90 312 231 71 59
www.mygarden.com.tr

dekorasyon

DİLEK KARAMAN

DK İç Mimarlık
Lüks ve Konforun Birlikteliği
DK İç Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Dilek Karaman, yenilikçi ve çağdaș stilleri
birleștirerek iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği Berlin’deki dairenin
detayları hakkında bilgi verdi...
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B

erlin’de iç mekân tasarımını
gerçekleştirdiğiniz daire
projenizden bahsedebilir misiniz?

Almanya Berlin ‘de bulunan 4+1 rezidans
projemizde lüks tarzda bir tasarım çalışması
yaptık. Doğal ürünlerin ışıltılı dokunuşlar
ile buluştuğu bu çalışmamızda; zemin ve ıslak hacim
duvarlarında mermer kaplamalar ile desen çalışmaları,
ahşap duvar kaplamaları, ayna çalışmaları, metal çıta
detayları, özel ışıklandırma tercihleri ve duvarlarda
kullanılan dekoratif boya çalışmaları ile mekândaki
ihtişamı yansıtmaya çalıştık. Seçilen mobilyaların
konforlu olması dikkat ettiğimiz detaylarda
önceliğimizdi. Aksesuar seçimleriyle de yapılan
çalışmadaki bütünlüğü tamamlamış olduk.

dekorasyon

Kullanılan malzemelerin dengesi ve tercih
edilen renk seçimleri ile mekânın daha
geniș algılanması da sağlanmıș oldu.

Projenizin tasarım aşaması hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Projemizin tasarım aşamasını oluştururken DK İç Mimarlık’ın projelere
yaklaşma şekli ve çalışma biçimi ile bu yolculuğu başlattık diyebilirim.
Mekân hakkında gerekli bilgileri edindik. Kullanıcının istek ve
taleplerini değerlendirip zevklerini anlamaya çalıştık. Ben ve ekibimin
de tecrübesi ile o günkü enerjimize göre seçtiğimiz bir alandan tasarım
yolculuğumuza başladık. Çıkan tasarımları kullanıcı ile paylaşarak onay
alıp diğer bölümlerin çalışmasına devam ettik.

Mekânı daha verimli kullanabilmek için ne gibi
uygulamalar ve mimari değişimler yaptınız?

Mekânı daha verimli kullanmak için duvarların yapısında değişiklikler
yapıldı. Bazı kullanım alanları mevcut kullanım amacına ideal ölçülerde
olmadığı için en verimli ölçü çalışması yapıldı. Bazı kolonların yapısal
yer kayıpları niş çalışmaları ile değerlendirildi. Kullanılan malzemelerin
dengesi ve tercih edilen renk seçimleri ile mekânın daha geniş
algılanması da sağlanmış oldu.
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Mekânı daha verimli kullanmak için
duvarların yapısında değișiklikler
yapıldı.

Dairenin iç tasarımın yaparken nelerden
ilham aldınız? Mevcut trendleri kullandınız
mı?

Mekândaki tasarım yolculuğumuzda ilham
aldığımız noktalar aslında her işin kendi enerjisi diye
yorumlayabilirim. Birçok proje yapmış olmamıza rağmen
içimizdeki heyecan ilk projemizdeki kadar taze diyebilirim.
Bizim için her yeni proje yeni bir yaşam ve hikâye. İşimizi
seviyor ve kendimizi ekip olarak geliştirmeye devam ediyor
olmamız yapılan işin başarısında çok büyük önem arz
ediyor. Kullanıcının istek ve talepleri de tasarımın nasıl yol
alacağına dair yön veren değerlendirmeler arasında. Ayrıca
Dünya trendleri mimarın tecrübesi ile birleşince ortaya
çıkan eser tüm bu tümlecin bütünüdür diyebiliriz.

Daireye hangi tarz hakim? Aydınlatma,
aksesuar ve mobilya tercihinde kullandığınız
model ve tarzdan bahsedebilir misiniz?

Mekânda kullanılan tarz luxury tarzdır. Bu tarzın hakim
olduğu mobilya ve tercih edilen aksesuar seçimleri ise
tarzın devamı şeklinde gerekli uyumu yakalamıştır.
Işıltıların, prinç ve paslanmaz malzemelerin bir arada
bulunduğu mekânda duvar kaplama seçimleri ayna ve
cam çalışmalarında da kullanılmıştır. 

dekorasyon

GÖRKEM GÜVENÇ, ANDREA PEREGO

Noname Studio
Farklı Kültürlerin Sentezi
Noname Studio’nun Kurucu Ortakları Mimar Andrea Perego ile Mimar Görkem
Güvenç, yurt içi ve yurt dıșında hayata geçirdikleri çağdaș projelerinde kültürlerin
ilișkilerinden ve her iki kıtanın kökenlerine ait renk, kumaș ve
objelerinden yararlanıyor…
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N

oname Studio nasıl kuruldu? Sizi bugünlere
getiren süreç ve şu an sahip olduğunuz
konum hakkında bilgi verir misiniz?

Noname Studio’nun temelleri, 2013 yılına kadar
Milano’da tanıştığımız ve çalıştığımız bir mimarlık
ofisinde atıldı. Noname Studio’yu, işbirliği yaptığımız
ofisteki sorumluluklarımıza ek olarak mimari
yarışmalar ve küçük çaplı kişiye özel projelerimizi tamamlayabilmek
için kurmaya karar verdik. O zamanlar amacımız; kendimizi
özgürleştirmek, vizyonumuzu ortaya koymak ve yeteneklerimizi
ölçecek bir ortam yaratmaktı. O dönemden itibaren butik projeler,
yarışmalar ve diğer meslektaşlarımızla yaptığımız işbirlikleri ile
yavaş yavaş gelişerek büyüdük. Bu yayında sunulan projelerimizden
Patio Housing de olduğu gibi ilk işlerimiz ağırlıklı olarak mimari
ölçekli projelerdi. Çok kültürlü kimliğimiz ise zaman ve deneyim ile
birleştiğinde iç mimari tasarım projelerinde de faaliyet göstermemize
fırsat verdi ve bu alanda da uzmanlaşmaya başladık.

Hem yurt içi hem de yurt dışında hayata geçirdiğiniz
projelerinizde tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? En
çok hangi alanları tasarlamaktan hoşlanıyorsunuz?

Çalışmalarımız temel olarak hem mimari hem iç mimari hem de
mobilya tasarımında farklı ölçeklerde ele alınan çağdaş yaşam alanının,
günümüz koşulllarındaki farklı biçimlerinin araştırılmasına ve
yorumlanmasına dayanmaktadır. İki kıtada çalışmak mimari tarzımızı
her iki dünyanın kültürel etkilerinin bir sentezi haline getiriyor ve
çağdaş bir stilde yeniden yorumluyor.

dekorasyon

Her zaman bilgi alışverişine, düşüncelerin çoğulluğuna ve
dünya görüşümüzün tasarım yaklaşımımıza yön vermesine
izin veren tutumlara yatkın olduk. Projelerimizde çeşitli
kökenlerden gelen el yapımı objeleri, kumaşları, renkleri ve
şekilleri birleştirmeyi seviyoruz. Örneğin AP evinde mobilyalar
tek bir stil çizgisini takip etmiyor. Ancak bu stiller bütünü, uyum
içinde birleştirmeye çalıştığımız uzak dünyalara ait. AP evinde
kullanılan unsurlar; Thonet sallanan sandalye ve Viyana hasır
detaylı radyatör kapaklar, yirminci yüzyıl evlerinin mutfak
dolapları ve geleneksel dolaplara göz kırpan ahşap katlanır masa,
Kuzey Avrupa’dan gelen koltuk ve büfe ise vintage. Beklenmedik
bir diğer unsur da yatak başlığının üzerindeki İran halısı, doğu
esintisi ile dokuyanların kozmopolit ruhunu yansıtan değerli
bir tamamlayıcı. Küçük markaları veya yerel firmaları onların
objelerini ve sanat eserlerini tasarımcıların işleriyle ilişkilendirmeyi
seviyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız projelerden biri de Milano’da
bir sanat koleksiyoncusuna ait evin çatı katı ve teras alanı. Ev
tamamen dünyanın her yerinden gelen çağdaş sanat eserleriyle
dolu. Genellikle tercih ettiğimiz malzemeler ise işlenmiş ahşap,
doğal taşlar ve işlenmemiş demir. Teknolojinin gelişimlerle elde
edilen bazı malzemelerin sentetik hallerini kullanmak zorunda
kaldığımız durumlarda bile bu malzemelerin kendi özlerini ifade
etmesine özen gösteriyoruz.

Yurt dışında kazandığınız tecrübeler vizyonunuzu
nasıl etkiliyor? Sizi, gün geçtikçe rekabetin arttığı bir
sektörde nasıl farklı kılıyor?

Noname Studio, temelleri Milano’da atılmış uluslararası bir
mimari projelendirme ofisi. Yıllar içinde kazandığımız deneyim
ve tecrübeler, danışanlarımızın isteklerini vizyonumuz ve tasarım
yöntemimizle bağdaştırma yoluna itti. Her projede aynı çözümleri
kullanmaktan uzak dururuz. Çünkü, her yeni projeyi kendimizi
deneme ve geliştirme fırsatı olarak değerlendiririz. Geçmişin mirası,
farklı kültürler arası kurulan ilişkiler, çağdaş dünyanın getirdiği
zorluklar ve ifade edici kimliğimizin sürekli iyileştirilmesi arasında
sürekli bir denge aramayı bizi farklı kılan temel unsurlar olduğunu
söyleyebiliriz.
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Şu ana kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz? Favoriniz hangisi?

Bazen en iyi projeler kağıt üzerinde kalanlardır ve maalesef bizim de
gerçekleştiremediğimiz bazı projelerimiz var. Gerçekleştirdiklerimiz
arasında kesinlikle tercihlerimiz var. Ancak en iyi projemizin
henüz yapmadığımız bir proje olduğunu düşünmeyi seviyoruz.
Bu yayında sunulan iki proje müdahale türü açısından farklıdır.
Ancak bizim görüşümüze göre bir binanın tasarımı ve bir apartman
dairesinin yenilenmesi aynı hassasiyet ve yöntemi gerektirir. Bu
röportajda paylaşılan AP evi özelinde; müşterilerimizin talebi hem
iç mekânın optimizasyonu hem de vurgulanılması istenen kentsel
panaromanın seyriydi. Yaptığımız mimari hamle sirkülasyonu
pencereli tarafa doğru yoğunlaştırarak planda radikal bir değişiklik
yapmaktı. Odaları ayırmak için yerleştirilen hafif filtre duvarlar
ile mekânlar arasındaki görsel iletişim hedeflenmiştir. Bunun
yanında, açık renkli elemanların kullanılması ile mekânın algısı
genişletilmiştir. Patio Housing projesinde ise mevcut garajın, yeni bir
konut binasıyla değiştirilmesi istenildi. Proje alanının boyutları ve
cephelerdeki sınırlar ile başlangıç sınırlamalarının belirlenmesine
takiben, tüm projenin kompozisyon kuralı olan ve yapıyı karakterize
eden mimari boşluk haline gelen avlu üzerinde çalışılmıştır. Doğayla
ilişkinin deneyimlendiği ve koronavirüse karşı içinde yaşanılacak
özel açık oda, hem işlevsel hem de sembolik bir değer kazanan ev içi
kullanım alanına dönüşür ve iç mekânla bütünleşir.

Projelerinizde sizin için estetik mi daha önemli yoksa
işlevsellik mi?

Bunlar birbirine tezat kavramlar değil. İşlevselliğin başarılı bir
mimari çözümlemeyle açığa çıktığını söylemek yanlış olmaz. Estetik
ise mekânın çevresiyle olan uyumu ile de ilgilidir. Biz, işlevsellik
ile birlikte estetiği yadsımayan, zamanın ruhunu yansıtan,
insanın temel ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra lükslerini de
karşılayabilecek, kullanılan malzeme ve yapım teknolojilerinde
çevreye duyarlı deneme ve araştırmaları mimari yolculuğumuzun
bir parçası olarak görüyoruz. 

dekorasyon

PINAR ÖZCAN

Zamansız ve Lüks Mimari
Pınar Özcan
Lüksü ve zamansızlığı bir arada sunduğu projelerin tasarımcısı Ișık Mimarlık’ın
Kurucusu İç Mimar Pınar Özcan ile tasarım ve uygulamasını yaptığı villada keyifli
bir röportaj gerçekleștirdik.
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M

imari alanda çalışmaya nasıl karar
verdiniz?

Çocukluğumdan itibaren iç mimari ve
dekorasyona ilgim vardı. Daha sonrasında
hayal ettiğim bölümü kazandım. “İyi ki”
diyebilmenin mutluluğunu halen yaşıyorum.
Bir insanın sevdiği işi yapması daha fazla çalışmasına sebep
oluyor sonrasında başarı zaten takip ediyor. İşimi zevkle
yapıyorum. Konfüçyüs’ün de dediği gibi “Sevdiğiniz işi
yaparsanız bir gün bile çalışmış olmazsınız.” Bendeki durum
da tam olarak böyle. İşini sevgiyle yapmak iş de oluşabilecek
bütün negatif durumları ortadan kaldırıyor. Sevmeden ve emek
vermeden bir iş de başarılı olmak çok zor.

Dekorasyon trendlerini takip ediyor musunuz?

Her yıl İtalya’da gerçekleşen I Saloni Milano ve Paris’te bulunan
Maison & Object fuarlarına katılmaya çalışıyorum. Fuarlar
aracılığıyla bir yıl önceden trendleri ve tasarımın parçası olan
renk, kumaş, desen ve malzemeleri yakalamaya çalışıyorum.
Bunun yanı sıra dünyaca ünlü mimarları ve tasarımlarını takip
ediyorum.

Çalışan bir anne ve eş olmanın mesleğinize etkileri
neler?

Bana göre iş hayatınız olduğu zaman özel hayatınız ile ilgili
yapılacak işleri ve sorumlulukları daha iyi organize ediyorsunuz.
Çocuklarım ve eşimle geçirdiğimiz kaliteli zaman işimin tüm
yorgunluğunu unutturuyor.

Müşterilerinizin sizi tercih etmesindeki nedenler
neler?

İç mimar tercihi yapılırken her zaman kendi tarzına yakın
mimarlar seçilir. Bu konuda biten işlerimiz, bizim için en önemli
referanslarımızdır. Her müşterinin farklı öncelikleri ve hayatları
var. Biz de onları mutlu edecek yaşam alanları ortaya çıkarmaya
çalışıyoruz. Işık Mimarlık’ın imzası, yaptığımız mekânların
renginden ve ruhundan anlaşılıyor. Lüksü ve zamansızlığı bir
arada kullanıyoruz.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden
bahsedebilir misiniz?

Ankara’da farklı illerde ve yurt dışında başarı ile
sonuçlandırdığınız birçok proje var. Şu an hedefimiz İstanbul’a
ikinci ofisimizi açmak. Daha sonra yurt dışında bir merkezimiz
olsun istiyoruz. Yeni projelerin ve süreçlerin içinde olmak
sürekli kendini yenileyen bir döngü. Bence işimizin en heyecan
verici yanı yeni insanlar, yeni yaşam alanları ve yeni hayatlar
yaratmak. Şimdi ise “En iyi ne tasarlayabilirim?” sorusu ile
kendimizi sürekli yenilemeye çalışıyoruz. 

Bir insanın sevdiği iși yapması daha
fazla çalıșmasına sebep oluyor
sonrasında bașarı zaten takip ediyor.
İșimi zevkle yapıyorum.

konut

ERSİN BABACAN

Başkent’in Yükselen Değeri
Merkez Ankara
Pasifik İnșaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan, 2020 ve 2021 yılı
gayrimenkul sektörüne ilișkin değerlendirmelerinden, geçen yılın șampiyon
projesi Merkez Ankara’nın detaylarından ve Pasifik İnșaat olarak
yeni dönem hedeflerinden bahsetti.

G

ayrimenkul sektörü 2020 yılını nasıl
geçirdi?

2020 yılına iyi başlayan sektör ocak ve şubat
aylarında gerçekleşen satışlardan oldukça
umutluyduk ancak pandemi nedeniyle mart ayından
itibaren tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul
sektörü de düşüşe geçti hatta durma noktasına
geldi. Sektör bu tablo karşısında umutsuzluğa kapılırken Haziran
ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinde bu kötü tabloyu
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ortadan kaldıran adımlar atıldı. Kamu bankaları, konut kredisi
faiz oranlarını sıfır evlerde yüzde 0.64’e, ikinci el evlerde ise 0.74’e
indirdi. Emlak Konut GYO’da aynı dönemde 2 yıl ödemesiz
dönemli “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasını başlattı.
Faiz indirim hamlesi ve kampanyalar, gayrimenkul sektörü için
2020’nin dönüm noktası oldu. Hazirandan itibaren kredili satışlar
hız kazanınca, aylık rakamlarda tüm zamanların rekorları geldi.
2020 Temmuz ayı Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının
gerçekleştiği ay oldu. Haziranda 190, temmuzda 230, ağustos

da ise 170 bin konut satıldı. Haziran ve ağustos ayları arasındaki
indirim sona erince satışların hızı düşse de yıllık yaklaşık 1.5 milyon
adetlik konut satışı ile tüm zamanların rekor satışı yapıldı. Pandemi
sürecinde, tüm ülkeler sınırlarını kapatırken Türkiye yabancı
yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam ettirerek ülke
genelinde 2020 yılında yabancılara yaklaşık 40 bin konut satışı
gerçekleşti. Pandemi süreci bize yaşanılacak bir evin ne kadar
önemli olduğunu gösterdi. Bu dönemde konut tercihleri yapılırken
her türlü ihtiyacın karşılanabileceği sosyal donatı alanlarına sahip
geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli, deprem riski olmayan konutlar
öncelikli kriterler arasında yer aldı.

Merkez Ankara Projesi olarak 2020 yılının en çok
satan projesi oldunuz. Bize projenizden bahseder
misiniz? Sizi farklı kılan neydi?

Pasifik İnşaat vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Merkez Ankara Projesi
olarak Emlak Konut GYO’nun, Türkiye genelindeki tüm aktif
satışta olan projeleri arasında ciro ve satış adedi bakımından 2020
yılının şampiyonu olarak yılı kapatarak çok önemli bir başarıya
imza atmaktan gurur duyuyoruz. 1 milyar 684 milyon 182 bin 593
TL değerinde satış hasılatı ve 1121 adet bağımsız bölüm satış adedi
ile 2020’yi açık ara lider bitirdik. Başta bize güvenen ve yatırım
tercihlerini bizden yana kullanan tüm yatırımcılarımıza ve bu
başarıya imza atmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürlerimi iletiyorum. Merkez Ankara Projesi, gerek lokasyonu
gerekse mimarisi ve konseptiyle fark yaratan bir proje oldu. Kısaca
projemize değinecek olursam; dünyanca ünlü yabancı ve yerli
mimarlık ofisleriyle birlikte aylarca süren projelendirme çalışması

sonrasında ortaya çıkardığımız Merkez Ankara Projemiz, modern
mimarinin son trendlerini içerisinde barından tek parselde inşa
edilen Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesidir. Projemizde
1425 konut, 1302 ofis, açık hava alışveriş caddesi konsepti ve otel
fonksiyonlarını tek parsel içerisine alarak ihtiyacınız olan her şeye
ev sahipliği yapıyor. Merkez Ankara, konumu itibariyle Ankara’nın
tarihi ve gerçek merkezinde yer almaktadır. Hemen yanı başımızda,
şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olacak 1,7 milyon m2’lik
alanıyla yer alan Millet Bahçesi ile şehir merkezinin içinde doğayla
içi içe bir yaşam fırsatı sunuyoruz. Yine hemen yanı başımızda
yer alan Yüksek Hızlı Tren Garı ve metro duraklarıyla, Merkez
Ankara’nın gerek şehir içi gerekse şehirler arası erişilebilirliği
maksimum düzeydedir. Merkez Ankara şehrin kalabalığına
karışmadan, trafikte zaman harcamadan; içerisinde bulunan
seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri ve 600 metrelik açık hava
alışveriş caddesiyle güvenli ve keyifli alışveriş olanağı sunuyor.
Projemiz üç etaptan oluşmaktadır. İlk etabını oluşturan kamu
bloklarının teslimini bu yılın 3. çeyreğinde tamamlayacağız ve
projemizin ilk etabı bu yıl faaliyete geçmiş olacak. Projemizin ikinci
etabını konutlar oluşturmaktadır. Bu etapta 1+1’den 5+1’e kadar
değişen büyüklükte, önü açık, her biri balkonlu ya da teraslı ferah
ve şık konutlar yer almaktadır. Konut etabımız kendi içerisinde iki
etaba ayrılmış olup ilk etabının teslimini bu yılın sonuna doğru
tamamlayacağız. Projemizin son etabını oluşturan yeni nesil ofis
parkı olarak adlandırdığımız ofis etabımız ise üç farklı bloktan ve
1302 bağımsız bölümden oluşmaktadır. İkonik tasarımıyla sadece
Ankara’nın değil Türkiye’nin simge binalarından biri olacak Süper
Kule, her ofis için kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis

konut

Kulesi ve içi yapılı teslim seçeneği bulunan kompakt ve kullanışlı
alanlarıyla Kolektif Ofis Kulesi, Merkez Ankara iş dünyasının
kalbinin attığı bir merkez olacak. Ofis sakinlerinin merkezdeki
tüm sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanılabileceği Merkez
Ankara; konforlu dinlenme alanları, kış bahçeleri ve şehir
manzarası ile iş yaşamına keyif katan efektif alan çözümleri,
ulaşım kolaylığı ve altyapı sistemleriyle eşsiz bir iş ortamı sunuyor.
Bugüne kadar konutlarımızın %80’nin satışını tamamlamış
bulunmaktayız. Yaklaşık dört ay önce gerçekleştirdiğimiz ofis
etabımızın lansmanıyla ofislerimizi satışa sunduk. Şu ana kadar
ofislerimizin yaklaşık yüzde otuzunun satışını tamamladık.

2021 yılı için gayrimenkul sektörüne ilişkin
değerlendirmenizi alabilir miyim?

Gayrimenkul sektörü, 2021 yılına umutlu giriyor. Hem ekonomin
genel gidişatı hem de gayrimenkul sektöründeki gelişmeler
açısından iyi ve verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz.
Bu yıl stoklarını tüketen konut geliştiricileri, yeni yatırımlar
için rafa kaldırdıkları projelerini teker teker raftan indirecek.
Çünkü 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yeni yatırımlara
başlanamamış, projelerin çoğu beklemeye alınmıştı. 2021 yılıyla
birlikte artık koronavirüs döneminde önemi anlaşılan balkonlu,
bahçeli ve teraslı evler öne çıkacak. 2021 yılının sektör açısından
en önemli noktası ise konut fiyatları olacak. Bu dönemde konut
fiyatlarında artan maliyetlerden dolayı ciddi artışlar yaşanacak.
2020 yılında konut kredisi faiz oranlarının tarihi seviyelere inmesi
ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut stokları büyük
ölçüde eridi. Önümüzdeki dönemde nitelikli konut talebine cevap
verebilmek için yeni inşaatların yapılması gerekecek. Yeni binalar,
maliyet artışlarından etkilenerek inşa edileceğinden bu durum
konut fiyatlarına da yansıtılacak. Sektörde yaşanan 2019 yılındaki
durgunluk ve 2020 yılındaki pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır
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maliyetlerde yaşanan artışlar fiyatlara yansıtılamadığından 2021
yılı projelerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacağını tahmin
ediyoruz. Gayrimenkule özellikle konuta yatırım yapmak için
en doğru zamanın bu günler olduğunu özellikle vurgulamak
isterim. Maliyetler henüz fiyatlara yansıtılmadan, yatırımcıların
doğru bir şekilde proje tercihlerini yaparak yatırımlarını yapması
kendilerine büyük kazanç sağlayacaktır. 2021 yılındaki bir
diğer beklentimiz ise ticari gayrimenkul kredilerinin de konut
kredilerinde olduğu gibi faiz oranlarının düşürülmesi yönünde
adımların atılması olacaktır. Kamu bankaları öncülüğünde, ticari
gayrimenkul kredi faiz oranlarının düşürülmesi gayrimenkul
sektörüne yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu noktada biz de elimizi
taşın altına koyarak, Merkez Ankara Projemizden ofis satın almak
isteyen müşterilerimize banka kredisi olmadan Emlak Konut
bünyesinde %0.99 kredi oranı ve 96 aya kadar vade seçenekleri
sunuyoruz.

Pasifik İnşaat olarak 2021 yılı hedefleriniz nelerdir?

Pasifik İnşaat olarak bu yılın ikinci yarısında yeni projemizin
lansmanını yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Ankara’nın
en değerli bölgelerinden biri olan Dikmen bölgesinde 1883 adet
bağımsız bölüm ve 1+0’dan 6+2’ye kadar farklı tip ve konseptte
konutlardan oluşan Next Level markasının devamı niteliğinde olan
Next Level Yıldız ve Next Level Vadi Projelerimizi hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle bir yandan da yeni
projeler geliştirmek için AR-GE çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Sektörde kalıcı olarak güven inşa etmek, müşteri memnuniyetinin
sürekliliğini sağlamak, marka ve yatırım değeri yüksek nitelikli
projeler üreterek sektörümüze ve ekonomimize maksimum
düzeyde katkı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer
almaktadır. Önümüzdeki dönemde sadece Ankara’nın değil
Türkiye’nin simge binalarına imza atmaya hazırlanıyoruz. 
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Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C
Çayyolu-Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36
Şube:
Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

Yapısal Peyzaj ▪ Bitkisel Peyzaj ▪ Bahçe Bakımı
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esra kazmirci
Esra Kazmirci Mimarlık’ın kurucusu Esra Kazmirci, füme aynalar ve açık meșe
kaplamaları tercih ederek iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği Tims Prodüksiyon
Film Șirketi’nin sahipleri Banu ve Timur Savcı’ya ait teknenin
detayları hakkında bilgi veriyor...
FOTOĞRAF: FEVZİ ONDU
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T

ims Prodüksiyon Film Şirketi’nin sahipleri Banu
ve Timur Savcı’ya özel olarak sıfırdan tasarlanan
26xp model bu tekne Numarine tarafından
yapılmıştır. Ortalama 350 m2’lik bir alana
sahip olan teknede owner ve master kabinlerin
dışında iki adet çift kişilik misafir odası, iki adet
de crew için oda bulunmaktadır. Teknenin yapım aşaması
altı ay sürmüştür.
Teknenin iç tasarımından aydınlatmaya, kumaş seçiminden
aksesuara kadar tüm dekorasyon detayları Esra Kazmirci
Mimarlık tarafından yapılmıştır. Teknenin sade ve kişiye
özel olması gerektiğini düşündüğümüz için tüm detaylar
tekne sahipleri ile birlikte seçildi, belirleyici olan detaylar
ve unsurlar ise ekibimizin yaratıcılığına bırakıldı. Ferahlık
ve dinginliği şıklık ile buluşturmayı amaçladığımız bu
projede, kamaralarda tavan yüksekliği algısını büyütmek
için bazı bölümlerde füme aynaları tercih ettik. Sabit
mobilya ve parke seçiminde ise açık meşe tercih ettik.
Kullanım ihtiyaçlarına göre tasarlanan mekânda görselliği
bozmayacak bir şekilde fonksiyonelliği ön planda tuttuk.

dekorasyon

Teknenin geneline hakim olan gri tonlara yazın güzel enerjisini
yansıtması adına kırmızı tonlar eşlik etti. Genel aydınlatmalarda
siyah kanal içinde siyah spotlar kullandık. Spotlar haricinde ise
yemek masasında, arkası koyu meşe lambri üzerine dekoratif aplik,
merdiven kovasında artpiece aplik seçimi yaptık. Kamaraları genel
aydınlatma aplik ve gizli ışıklar ile destekledik. Perdelerde ise açık
renk karartmalı plise stor tercih ettik.
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Teknenin iç tasarımından
aydınlatmaya, kumaș seçiminden
aksesuara kadar tüm dekorasyon
detayları Esra Kazmirci Mimarlık
tarafından yapılmıștır.

Teknede yer alan şık dekoratif parçalar için çoğunlukla
Londra Antropologie, Diseno, Haremlique, Santimetre
Ayvalik, Beymen Home, Cumba, Yargici Homeworks,
Layla Dekorasyon ve Zara Home mağazalarını tercih
ettik. Ortak çalışmalarımız sonucunda da işlevsel ama şık
ve ferah bir ambiyans yarattık. 
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MOİRÉ

CHELSEAcontract
Duvardaki Lüks Yaşam
Yașam alanlarına kumaș duvar kağıtları ile farklı bir hava katmak isteyenlere
birbirinden șık ürünler sunan CHELSEAcontract’ın Kurucusu Evren Bektaș,
duvarlarda estetiği ve yeniliği vurgulayarak ev dekorasyonuna yeni
bir boyut kazandırıyor...
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TARTAN

BIRCH

DUNE

2021 yılında doğal ürünler dikkat
çekecek. Bu nedenle bej ve nötr tonların
popüler olmasını bekliyoruz.

C

CARIBOU

HELSEAcontract’ın kurumsal
kimliğinden ve danışanlarına sunduğu
hizmetlerden bahsedebilir Misiniz?

CHELSEAcontract ve yurt dışındaki ortaklarının
kurumsal güvencesiyle doğru kumaşların ve uygun
dokuların seçilmesi ile başlar. Dokusu, sıcaklığı ve
renkleriyle özel kumaş duvar kağıtlarımız, duvarlarda farklılık
yaratmaya ve yaşam alanlarında yaptığımız değişiklikler ile
kullanıcılarımıza yaşattığımız keyif bizim için büyük bir
mutluluk.

Markanızın ürün çeşitliliğinden ve kalitesinden
bahsedebilir misiniz?

Keten, ipek, kadife ve deri gibi kumaşların yanı sıra hasır gibi
birçok farklı çeşidimizle sınırsız bir ürün çeşitliliğine sahibiz.
Burada kalite güvencesi, tasarım ve kumaşlarımızın üretimine
başlamadan önce en iyi malzemelerin seçilmesiyle başlar.
Bu durum ürünlerin zorlu bir süreçten geçmesi demektir. Bu
aşamada ürünün performansı, rengi, üretimi ve uygulaması
incelenir sonrasında test aşamasında yapılan raporlarla nihai
ürünümüz ortaya çıkar.

SERPENTE

dekorasyon

SUBLIME

BOBCAT

2021 duvar kağıtlarında hangi renk, desen ve
motifler trend olacak?

2021 yılında doğal ürünler dikkat çekecek. Bu nedenle bej ve nötr
tonların popüler olmasını bekliyoruz.

Kişiye özel duvar kağıdı tasarlıyor musunuz?

Kumaş duvar kağıdında yaptığımız farklı tasarım yeniliklerimiz
var. Çok yakında kişiye özel dokunuşlarla tasarlanan
kumaşlarımızın olduğu bir projede yer alacağız. Showroom
hazırlıklarımız da başladı.

En çok hangi ton ve desenlerde sipariş alıyorsunuz?
En çok bej, füme, gri ve toprak tonlarına talep geliyor. Desen
olarak da fitilli kadife, özel tasarım kadife, keten ve deriler için
talep geliyor.

Duvar kağıdının, iç mekân tasarımındaki
etkilerinden bahsedebilir misiniz?

MATERA

Kumaş duvar kağıdı yaşam alanlarında büyük bir sıcaklıktır. Bu
sıcaklık doğru doku, sadelik ve kalite ile buluşursa evinizde lüks
bir alan yaratır. Kumaş duvar kağıtları ses yalıtımı açısından da
önemli bir etkendir. 

CARIBOU

DUNE

www.chelseacontract.com.tr
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SIDEMAN

chelseacontract

5.000’den fazla ürün
çeşidi ile bahçeniz
için ihtiyaç
duyduğunuz her şey
via Gardenia’da!

BAHÇENİZ İÇİN HER ŞEY
Bahçe Mobilyaları - Bitkiler - Saksılar
Bahçe ve Ev Aksesuarları
Bahçe Ekipmanları - Pet Ürünleri

Via Gardenia Ankara 15 Mart’ta sizlerle...
Beytepe Mah. Allora İş Merkezi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı No: 63 / C – 1 Çankaya / Ankara
ankara@gardenia.com.tr - Tel: 0 312 557 77 22
viagardenia1

viagardenia

Gardenia

www.gardenia.com.tr
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FATİH ÖZTÜRK

F312 Mimarlık
Yalın ve Modern
F312 Mimarlığın Kurucusu İç Mimar Fatih Öztürk, güncel tasarım dünyası
trendlerinden yararlanarak hayata geçirdiği projelerinde modern ve fonksiyonel
tasarımlara imza atıyor...
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K

endinizden ve F312 Mimarlık’ın kuruluş
hikâyesinden bahseder misiniz?

Değeri her geçen gün daha fazla anlaşılan, insan
yaşamını doğrudan etkileyen ve güzelleştiren
bir disiplin olan iç mimarlık eğitimini Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladım. Lisans
eğitimime devam ederken ikinci sınıfta iş hayatına mobilya
ve mekân tasarımı üzerinde faaliyet gösteren firmalarda
başladım. 2012 yılında mimarlık şirketini kurarak profesyonel iş
hayatına adım attım ve bugüne kadar ekibimle birlikte prestijli
projeleri hayata geçirdik. Kuruluşumuzdan bugüne villa, kafe,
restoran ve özel tekne gibi yüz yirmiden fazla projeye imza attık.
Gerçekleştirdiğimiz projeler yüksek düzeyde beğeni ve başarı
elde etmiş olmasının yanı sıra gelecekteki tasarımlarımız için en
önemli referans kaynaklarımızı da oluşturmaktadır.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi
nasıl tanımlarsınız?

Mekânları işlev şemasına göre optimum düzeyde fonksiyon,
konfor ve estetiği bir arada harmanlayarak insanların yaşamlarını
daha keyifli hale getirmek ve tasarımsal beklentilerini karşılamak
temel ilkemizdir. Danışanlarımızın yaşam alanlarındaki
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak uluslararası güncel
tasarım trendlerini yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda proje
ve uygulamalarımızda modern ve fonksiyonel tasarım anlayışını
benimsiyoruz.

Tasarım ve uygulamalarımızda
modern ve fonksiyonel tasarım
anlayıșını benimsiyoruz.

dekorasyon

Tasarımlarınızdan nelerden ilham alıyorsunuz ve
nelere ağırlık veriyorsunuz?

Doğanın bir parçasıyız ve doğayla uyum içerisinde yaşamalıyız.
Bu bakımdan F312 Mimarlık’ın tasarımları da doğadaki uyumu
yakalamak için masif malzemeler ve pastel tonlar kullanır.
Bu yaklaşımın mekânsal algılarımızda bizlere aynı oranda
huzur ve mutluluk verdiğini düşünmekteyiz. Masif ve doğal
malzeme kullanmak bizim için çok önemli, özellikle mermer
ve ahşabı sıkça kullanırız. Bu iki malzemeyi doğru ve orantılı
kullandığımızda sanatsal ve estetik açıdan ortaya olağanüstü
işler çıkmakta ve yaşadığımız mekânlarda masif malzemelerin
beden ve ruh sağlığı açısından da olum katkılar sağladığını
düşünüyoruz. İnsanların en temel gereksinimlerden biri
barınmadır ve en çok evlerimizde vakit geçiririz. Bu nedenle ışık
kullanımının insanların bedensel ve ruhsal sağlığı açısından
çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Konutlarda gün ışığından
olabildiğince istifade etmek gerekir. Bu nedenle bir mekân
içerisindeki yapay aydınlatma elemanlarında beyaz ve yüksek
hacimli ışıklardan uzak dururuz. Bunun yerine gün ışığı tonları
ve ışık şiddeti ayarlanabilir ışık kaynağı kullanmayı tercih ederiz.
Aynı zamanda ışık kaynağı klasik olarak tek noktadan değil
alternatifli olarak kişinin ruh haline göre direkt, endirekt ve soft
olmak üzere üç ayrı kaynaktan sunulur.

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

Öncelikle danışanlarımızın yaşam alanlarıyla ilgili beklenti ve
ihtiyaçlarını iyi analiz etmek için onlarla sıkça toplantılar yaparız.
Danışanların hayal ettiği projenin hayata geçebilmesi birçok
faktörle doğru orantılıdır. Örneğin mekânın hacmi ile isteklerinin
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Fonksiyonelliği ve konforu șıklıkla
harmanlayıp danıșanlarımızın gelecekteki
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak
projelerimizi gerçekleștiriyoruz.

birbiriyle örtüşmesi ayrıca ekonomik faktörler bağlayıcı unsurlardandır.
Danışanlarımızın bütçesiyle doğru orantılı olarak ihtiyaçları ve
tasarımsal beklentilerini kendi mimari bakış açımızla 3D görselleştirme
yapıp danışanlarımıza sunarız. Yaptığımız toplantılarda karşılıklı
mutabakata kalarak projeleri bir sonraki aşaması olan uygulama teknik
çizimlerini yapıyoruz. Bu projenin hayata geçebilmesi için önemli bir
aşamadır. Bu şekilde teknik olarak sonuçlandırdığımız projeyle birlikte
uygulama aşamasını gerçekleştiririz.

Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi verir
misiniz?

Şu an yürütmekte olduğumuz altı adet projeye devam etmekteyiz.
Bunlardan iki tanesi Ankara’nın tanınmış prestijli firmalarına
ait toplu konut projeleridir. Bu projelerin satış ofisi, örnek daire ve
sosyal alanlarıyla ilgili uygulama aşamaları devam etmektedir.
Kişiye özel konut projesi olan diğer dört projemizin ise tasarım süreci
devam etmektedir. F312 Mimarlık’ın kuruluşundan buyana temel
hedeflerinden bir tanesi ulusal bir firmadan ziyade uluslararası bir
firmaya dönüşmektir. Bu bağlamda kurumsal yapımızı geliştirmek
çağın gereklerine uygun hale getirmek ve dönüştürmek için çabamızı
sürdürüyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl yurt dışı projelerinde de
adından söz ettirecektir.

2021 yılını mimarlık sektörü açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?

2021 yılının herkes için yeni bir başlangıç ve atılım yılı olacağını,
mimarlık dünyasında da yeni başlangıçların ve iddialı tasarımların
ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Bu yılın bu bakımdan bir milat
olmasını ve fütürizm anlayışının hâkim olmasını beklemekteyim. 

F312 Mimarlık için olmazsa olmazımız,
etik ilkeler çerçevesinde bir hizmet
sunmaktır.
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Nahif Design İstanbul
Doğal Dekoratif Objeler
Farklı form ve dokuları estetikle birleștirerek aydınlatma ve ev dekorasyonunda
birbirinden șık aksesuarlar tasarlayan Nahif Design İstanbul’un Kurucusu
Ayșenur Akçaoğlu Berber, ürünlerinde ipek pirinç, mermer ve cam gibi doğal
malzemeler kullanarak yenilikçi ve modern tasarımlar gerçekleștiriyor...

M

arkanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Yeditepe Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi üçüncü
sınıf öğrencisiyim. Markayı kurarken kendi evimin
ihtiyaçlarından yola çıktığımı söyleyebilirim. Ev
dekorasyonu beni her zaman heyecanlandıran
bir konu olmuştur. Bu alanda yoğunlaşmak ise
mimarlık fakültesini bitirdikten sonraki hedeflerim
arasındaydı. Pandemiyle birlikte bu süreci hızlandırmış oldum
diyebilirim. Pek çoğumuz gibi evde sevdiklerimizle beraber

124 magdergi.com.tr

vakit geçirmenin keyfini keşfetmenin yanı sıra planlarıma ve
hedeflerime de yoğunlaşma fırsatı buldum ve bir adım attım. Nahif
Design serüveni bu şekilde başladı.

Nahif Design İstanbul’un ürün çeşitliliğinden
bahsedebilir misiniz? Favori parçanız hangisi?

Aydınlatma elemanlarından abajurlar, masa lambaları, kırlent,
kırlent kılıfları ve dekoratif objeler Nahif Design İstanbul’un
ürün çeşitleri arasında yer alıyor. Ürün yelpazemizi gün geçtikçe

Marka olarak ürünlerimizde en kaliteli
malzemeleri kullanmaya, farklı form ve dokuları
estetik ile bütünleștirmeye çabalıyoruz.
genişletmeye çalışıyor, alıcılarımıza en iyisini sunmaya özen gösteriyoruz.
Benim favori parçama gelecek olursak “Grape Lamp” diyebilirim. Her alana
kolay uyum sağlıyor ve enerjisiyle kendine hayran bırakıyor.

Tercih sebebiniz neden aydınlatma ve ev dekorasyonundan
yana oldu?
Uzun süredir evde kaldığımız şu dönemlerde, evlerimizin bize en çok
keyif vermesi gereken yerler olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Bunu
sağlamanın yolunun da kendi zevk ve ihtiyaçlarımıza göre şekillenen
iyi bir dekorasyondan geçtiğine inanıyorum. İyi aydınlatmalar ve doğru
aksesuarlarla bir evi daha keyifli ve sıcak hale getirmek mümkün. Bana
göre aydınlatma bir mekânın olmazsa olmazı ve o mekânda bütünlüğü
sağlayan en önemli unsur. Dekoratif aksesuarlar da yine aynı şekilde
mekânın tamamlayıcılarından.

Markanızı bu sektörde öne çıkaran özellikleri nelerdir?

Marka olarak ürünlerimizde en kaliteli malzemeleri kullanmaya, farklı
form ve dokuları estetik ile bütünleştirmeye çabalıyoruz. El işçiliği de
ayrı bir önem taşıyor. Nahif Design’ın her bir ürünü müşterilerimizin
sıcacık evlerine dokunacağı ve keyif vereceği inancıyla üretiliyor. Atölye
ustalarımızın elinden çıkan her ürünün, her bir kullanıcı için özel olarak
hazırlanmış olması bizi ve kullanıcılarımızı özelleştiren bir diğer nokta.

En çok kullandığınız ve kullanmaktan zevk aldığınız
renkler ve materyaller nelerdir?

Pirinç, cam ve mermer marka olarak en çok kullandığımız materyallerin
başında geliyor. Tekstil kısmında ise en çok kadife ve saf ipek kullanıyoruz.
Bir ürünü tasarlarken azla yetinmemeye, farklı malzemeleri bir arada
kullanmaya ve bunlar arasındaki ilişkiyi doğru kurgulamaya özen
gösteriyoruz. Renkler ise bizim için başlı başına bir tutku. Kimi zaman
soğuk ve yatıştırıcı, kimi zamansa sıcak ve samimi renkler başrolde oluyor.
Doğanın ve teknolojinin bize sunduğu malzemeler ve yükselen trendlerle
tasarımlarımız çoğalacak. 
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AZİZE MENGİ

İddialı Desenler Lüks Tasarımlar

Hubb Interiors
Tekne ve ev tekstil ürünlerinde lüksü, kaliteyi ve eșsiz parçaları
bir arada sunan Hubb Interiors’ın Kurucusu Azize Mengi,
markasının kuruluș hikâyesinden ürün çeșitliliğine, iș birliği
içerisinde olduğu markalardan tasarım tarzına kadar markası
hakkında merak edilen her șeyi tüm detayları ile
MAG okurları ile paylaștı.
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H

ubb Interiors’un kuruluşundan ve
koleksiyonlarınızın hikâyesinden
bahsedebilir misiniz?

Biz H&A Marine markasıyla 2016 yılında tekne
tekstili ağırlıklı iç dekorasyon hizmetleriyle
sektöre giriş yaptık. Yat tersanemiz olan
Mengi Yay Yatçılık firması olarak da sektörün iç dekorasyon
malzemeleri konusundaki eksiklerini gördüğümüzden
tekne sahiplerine stillerine özel yüksek kalite malzeme
kullanılarak üretilmiş tekstil ürünleriyle, açık denizde ev
konforu hissini yaşatmak için projeler geliştirdik. 2020 yıl
sonuna kadar da sadece tekne sektörüne hizmet verdik. 2021
yılbaşı sezonu itibariyle Bespoke Napkin Co. markası ile ev
grubunda sofra tekstili ürünleri üretmeye başladık ve çok da
ilgili gördü. Ardından markalarımızı birleştirme kararı aldık
ve Hubb Interiors’ı kurduk. Hubb Interiors, ev ve teknelerde
danışanlarına lüksü, kaliteyi, eşsizliği, özel üretimi, yüksek
kaliteyi ve birebir çalışmayı sunuyor. Danışanımız dilerse
ürünün her noktasında dekorasyonuna özel dokunuşlar
yapmak için isteklerde bulunabiliyor. Biz de tasarımlarımızı
ve üretimimizi bu istekler doğrusunda şekillendiriyoruz.
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Ürün yelpazeniz ve kalitesi hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Klasikleşmiş çalışmalar yerine dekorasyona özel
tasarladığımız ürünlerle hem ev hem teknelerde nevresim,
havlu, sofra tekstili, sofra, mutfak ve banyo aksesuarları
üretiyoruz. Tabii ki kullanıcılarımızın sade desenler ve
klasikleşmiş renkleri de tercih ettiği oluyor burada en önemli
konu; kullanıcımızın kendini özel hissetmesi, ürünlerin
kendi isteği doğrultusunda içine sinerek kullandığı ve her
gördüğünde mutlu olduğu ürünler olması.

Bünyenizde hangi markaların ürünleri mevcut?

Kendi markalarımız Hubb Interiors ve H&A Marine ve
Bespoke Napkin Co. yanında sofra ve dekorasyon grubundaki
ürün yelpazemizi genişletmek adına MacKenzie Childs ve
ZM Decor ürünlerinin de bayiliğini aldık.

Genelde tekne tasarımlarına uygun
aksesuarlarınız mevcut. Fakat son zamanlarda
ev tekstil ürünlerine yöneldiğinizi görüyoruz.
Ürün gamınızdan ve önceliklerinizden
bahsedebilir misiniz?

2021 itibariyle tüm ürünlerimizi danışanlarımızın isteği
doğrultusunda ev için de üretiyoruz. Nevresim, havlu ve sofra
tekstili grubunda daha marin desenler ön plandayken artık
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kullanıcılarımızın evlerinde tercih ettiği farklı desenler de
projelerimizde yerini alıyor. Kullanıcılarımızın istedikleri
renk ve desenle bir koleksiyon oluşturabilmelerinin yanında
sağladığımız en büyük avantaj “bespoke” yani kişiye özel,
istedikleri ölçüde, tüm detaylarına onların karar verdiği
ürünler sağlamamız. Firma olarak önceliğimiz danışanımıza
stilini yansıtan, kaliteyi, lüksü ve ayrıcalığı hissettiği ürünler
tedarik etmek.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Genel olarak çağdaş çizgilerde tasarımlar yapıyor olsak da
yine kullanıcı isteği doğrultusunda çalıştığımız otantik
örneklerimiz de oldu. Koleksiyonlarımızda genele hitap eden
sade, şık ve farklı tarzlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu sezon koleksiyonlarınızda hangi model ve
desenler karşımıza çıkacak?

Ev grubumuz için yeni yıl itibariyle büyük bir koleksiyon
oluşturduk ve satışa sunduk. Marin grubumuz içinde
kuruluşumuzdan itibaren artarak devam eden ürünlerimizin
yanı sıra her yıl yeni modeller ekliyoruz. Mercan, deniz
kabukları, deniz atı ve deniz yıldızı herkesin sevdiği ama
belki biraz da sıkıldığı modeller. Biz bunu H&A Marin
dokunuşlarıyla farklılaştırarak danışanlarımıza sunacağız ve
mercan, bilinenin dışına çıkacak. 
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BURCU KANLI

OĞUZ KANLI

Benzersiz ve Yenilikçi
Alde Interior Design
Danıșanlarının özel ihtiyaçlarına göre kișiselleștirdikleri projelerinde yenilikçi ve
trend mekânlar yaratan Alde Interior Design’ın Kurucuları Burcu Kanlı ve
Oğuz Kanlı, proje süreçlerinden ve tasarımlarındaki karakteristik
çizgilerinden bahsediyor...

B

ize kendinizden ve firmanızın kuruluş
hikâyesinden bahsedebilir misiniz ?

Burcu Kanlı: İç mekân tasarımcısı aynı zamanda
ressamım. Çocukluğumdan itibaren sanatın farklı
birkaç dalına özellikle görsel sanatlara duyduğum
ilgi ve uğraşlar beni bugün bulunduğum noktaya
getirdi. İç mekân tasarımı, içinde bulunduğu
sektörde diğer tasarım odaklarına göre fazlasıyla hümanist
aynı zamanda son kullanıcıyla ve sanatın bizzat kendisiyle
karşılıklı zengin bir alışveriş içerisinde. Tüm bu sebepler
zamanla beni içerisine çekti ve yurt dışı deneyimleri
neticesinde yolculuğumuz başladı.
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Oğuzhan Kanlı: İnşaat , proje , uygulama ve satın alma koordinatörüyüm.
Sektörde çok çeşitli projelerde yer alıyorum. Alde Interiors aile şirketimiz.
Şirketleşme yolcuğumuzun başlangıcını kızımız Derin Alya’nın
doğumuna bağlıyoruz. İhtiyaç duyacağı mobilyaları, aydınlatmaları,
oyuncakları ve her detayı kendimiz özel olarak tasarlayıp ürettik.
Tüm bu detaylar yakınlarımız tarafından beğenildi ve oldukça ilgi
gördü. Sonrasında proje skalamızı genişleterek birçok alanda yenilikçi
ve kullanıcı odaklı tasarımlarımız ve uygulamalarımız ile faaliyet
gösteriyoruz. Sıcak duygularımızı aynı şekilde hiç kaybetmeyerek
müşterilerimize ve onların ihtiyaç duyacağı her bir detaya aktararak
inşaa ediyoruz. Başta otel, restoran, kafe, villa olmak üzere farklı
mekânlarda tasarım ve uygulama hizmeti vermekteyiz.

Birçok alanda yenilikçi ve kullanıcı odaklı
tasarımlarımız ve uygulamalarımız ile
faaliyet gösteriyoruz.

Tasarımlarınızdaki karekteristik çizginizi nasıl
tanımlarsınız ?

Benzersiz, yaşayan ve trend takipçisi değil trend yaratan mekân
tasarımlarına imza atıyoruz. Bunları tasarlayıp hayata geçirirken farklı
olmak ilk hedefimiz oluyor.

Proje süreçleriniz nasıl ilerliyor ?

İlk olarak danışanlarımızla ön görüşmelerimiz oluyor. Ne istediklerinden
önce nasıl yaşıyor? Nelerden hoşlanıyor? Nasıl vakit geçiriyorlar?
Bunları öğreniyoruz. Eğer bir işletme ise söz konusu çalışma ortamları,
personel gereksinemlerini öğreniyor ve anlamaya çalışıyoruz. Empati
kuruyor, kendimizi ortam ve kişiler ile bütünleştirmeye gayret ediyoruz.
Müşterilerimizin faaliyet gösterdiği alanlarda araştırmalar yapıyor ve
tasarım sürecine geçiş yapıyoruz. Tasarladığımız projemizin sunum
aşamasından sonra uygulamaya geçiyoruz. İnşaat ve uygulama
esnasında şeffaf olmak prensiplerimizin en başında geliyor. Anahtar
teslimiyle beraber müşterilerimizin mutluluklarına tanıklık etmek en
keyif aldığımız nokta oluyor genelde.

Alde Interior Design’ın gelecek hedeflerinden
bahsedebilir misiniz ?

Şu anda yat iç tasarımı konusunda ARGE çalışmaları içerisindeyiz.
Yakın bir zamanda Bodrum’a şube açacağız. Burada iç mekân tasarımıyla
beraber yat tasarımları yapmayı hedefliyoruz, konsantreyiz. Çalışmalar
hızla ilerliyor. 

dekorasyon

TAMER ALTAY, NEHİR YAZICI

Yalın ve Yaratıcı
Net Design Studio
Doğal malzemelerden ve nötr tonlardan yararlanarak özgün projeler
gerçekleștiren Net Design Studio’nun Kurucuları İç Mimar Nehir Yazıcı ve
İç Mimar Tamer Altay ile projelerindeki mimari çizgileri ve kendilerini sektörde
farklı kılan özellikleri hakkında keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.
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İ

ç mimarlık kariyerine nasıl başladınız? Kariyer
sürecinizden bahseder misiniz?

Her zaman dekorasyona, sanata karşı bir ilgim vardı.
İç mimarlık meslek itibariyle fonksiyonellik ve estetiği
buluşturduğu için beni cezbetti. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde İç mimarlık eğitimi aldıktan sonra yine kendi
okulumda mimarlık yüksek lisansı yaptım. Tabii üniversite
yıllarında mesleğime olan saygım ve tutkum daha da arttı. Ortağım Tamer
ise mobilya işleri yapan bir aileden geliyor ve çocukluktan itibaren bir
şeyler üretmeye karşı olan arzusu Yeditepe Üniversitesi’nde iç mimarlık
okumasına varan bir yolculuğun ilk tohumu olmuş. Biz de eğitimlerimizi
tamamlayıp biraz tecrübe kazandıktan sonra birlikte çalışmaya karar
verdik. Merkezimiz Bursa’da olmakla beraber Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
projeler yapıyoruz.

Projelerinizin hayata geçme sürecinden bahseder misiniz?

İlk aşamada danışanlarımızın yaşam tarzını, ihtiyaç ve isteklerini
kavramak ile işe başlarız. Proje alanının karakteri ve kullanıcı ihtiyaçları
doğrultusunda hayal etmeye başlar, hayal ederken de tasarımımızın hayata
geçirebilirliliğini sorgularız. Mekânda kullanacağımız tüm materyallerin
birbiri ile uyumuna ve bütünlük sağlamasına özen gösteririz. Tasarımımızı
müşterimizin beğenisine sunar uygulama aşamasına geçeriz. Bu aşamada
şantiyedeki olası sorunları minimuma indirmek adına planlı ve işinin ehli
bir ekiple çalışıyoruz. Tasarımdan uygulamaya her alanda bu işin takım
oyunu olduğunun farkındayız. Bu nedenle takım arkadaşlarımızı kendisini
geliştirmiş, sorumluluk bilinci yüksek kişilerden seçiyoruz. Böylelikle
zamansız, konforlu ve göze hitap eden işler ortaya çıkıyor.
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Tasarımlarından en çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Tasarlayacağımız mekânın; kendi karakteri, kullanım amacı, kullanıcısı,
çevresiyle ilişkisi en önemli tasarım kriterlerimiz. Çevresine ve doğaya
saygılı, kullanıcısıyla bütünleşen, konfordan ödün vermeyen tasarımlar
yapmaya çabalıyoruz. Estetik açıdan zevkli alanlar tasarlarken
danışanlarımızın kullanım sırasında mutlu olması için fonksiyonel
olmasına dikkat ediyoruz.

Tasarımlarınızı benzersiz kılan nedir?

Tasarımlarımızı benzersiz kılan asıl ögenin danışanlarımızı iyi analiz
etmemiz olduğunu düşünüyoruz. Her mekân içinde yaşayanla birlikte
şekillenir ve onun hikâyesini yansıtır. Bu düşünceyle biz ilk olarak
kullanıcıyı yansıtan ve onların yaşam tarzları doğrultusunda şekillenen
mekânlar yaratmaya çabalıyoruz. Bizim vizyonumuz ve zevkimizle de
harmanlanınca ortaya özgün ve kişilikli mekânlar çıkıyor.

Projelerinizdeki mimari tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Farklı, yaratıcı ve özgün tasarımlar yapmak için çabalıyoruz. Yalın, göze
hitap eden, kullanıcının ihtiyaç ve isteklerini karşılayan zamansız işler
ortaya çıkarıyoruz. Hem estetik açıdan zevkli hem de fonksiyonel olması en
büyük amacımız. Yarattığımız mekânlarla konfor sağlayıp kişinin yaşam
kalitesini artırmaya çalışıyoruz.

En çok hangi alanları tasarlamaktan hoşlanıyoruz?

En çok tasarlamaktan hoşlandığımız alanların başında konut projeleri
geliyor. Farklı yaşam stillerine sahip bireylere kendi istekleri doğrultusunda
yaşam alanlarında, estetiği ve konforu bir arada sunuyoruz. Böylece her bir
yaşam alanı kendi kullanıcısını yansıtan kişilikli bir mekân halini alıyor.
Ancak son olarak Uludağ’da Grand Yazıcı Otel’in süit odalarının tasarımı
ve uygulamasını yaptık. Yarattığımız mekânın birçok farklı kullanıcıya
hitap ediyor olması bizim için çok keyifli bir tecrübe oldu.
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Yalın, göze hitap eden, kullanıcının
ihtiyaç ve isteklerini karșılayan zamansız
ișler ortaya çıkarıyoruz.

Tasarlarken küçük detaylara çok takılır mısınız?

Açıkçası detaylar, mesleğimizin önemli bir noktası. İç mimarlığa
farklı bir tanım getirmek gerekirse belki de küçük detayların
birleşimi ile büyük farklar yaratmak diyebiliriz. Bütünü
kaçırmadan detaylara özen göstermek bizim için çok önemli. Bu
da ancak iyi bir ekip ile çalışmakla oluyor.

En çok kullandığınız ve kullanmaktan zevk aldığınız
renkler ve materyaller nelerdir?

Biz daha çok, doğal malzemeler ve nötr tonlar kullanmayı tercih
ediyoruz. Aynı zamanda işlenmiş kusursuz malzemelerdense
zamana karşı direnen, kusuruyla doğallığını yansıtan
malzemeler bizim için daha değerli. Kullanacağımız materyaller,
tasarlayacağımız mekânın gerekliliklerine ve kullanıcı isteklerine
göre değişkenlik gösteriyor. Gelişen teknoloji ile günümüzde
birçok yenilikçi malzemeler ortaya çıktı. Gündemimizde her
zaman güncel malzemeleri tutup bu malzemeleri projelerimizde
kullanmaya gayret ediyoruz. Renk olarak ise konut projelerinde
doğada bulunan toprak tonları, griler, pastel renkler her zaman
ilk tercihimiz oluyor. Ayrıca bu yılın da renkleri olan gri ve sarının
birbiri ile uyumunu beğeniyoruz. Kendi ofisimizde de verdiği
pozitif enerjiden ötürü sarıyı, onu dengeleyen gri ile kullanmıştık.

İlham aldığınız tasarımcılardan örnekler verir
misiniz?

Zaha Hadid, tasarımlarındaki kendine has dili, formlardaki özgür
tavrı, kurguladığı mekânsal akış ve dinamizm ile her zaman
ilham aldığımız bir mimar olmuştur. Yine aynı şekilde şehirlerle
özdeşlesen simgesel, özgün eserleri ile Gaudi ve Frank Gehry de
herkes gibi bizim de saygı duyup sevdiğimiz tasarımcılardandır.
Güncel olarak iç mimari projeler yapan Studia54 firmasını kendi
tarzımıza yakın bulup, modern ve şık tasarımlarını beğeniyoruz.

Sektörde sizi ön plana taşıyan ve farklı kılan
özellikleriniz nelerdir?

Genç iki iç mimar olarak sektörde bizi ön plana çıkaran şeyin,
dünyanın hızlı değişimini ve değişimle birlikte yenilenen
trendleri yakından takip etmemiz olduğunu düşünüyoruz. Sanat
ve tasarımın her alanının birbirini beslediğinin farkındayız.
Mümkün olduğunca tüm sanat dallarıyla iç içe olmaya çalışıyoruz.
Mesleğimiz yaratıcı ve özgün olmayı gerektirdiğinden kendi
yaratıcı dünyamızı besleyen her türlü fırsatı değerlendiriyoruz.
Girdiğimiz yeni bir mekân, bir sanat eseri veya insanlarla
paylaşımlarımız bize ilham verebiliyor. Aldığımız ilhamları,
projelerimizde değerlendiriyoruz. 
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DİLARAM TÜRKÖZ

Zamanın Ruhuna
Dokunan Parçalar
Fairytale
Blue blanc serisi, heykel, vintage ve antika parçalardan olușan Fairytale
Mağazası’nın ürün gamı, esin kaynakları ve gelecek dönem ön plana çıkacak
parçaları hakkında markanın kurucusu Dilaram Türköz detaylı bilgiler verdi.
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F

airytale’in hikâyesi nasıl başladı?

Arkeoloji eğitimi aldıktan sonra uzun seneler sanat
tarihi okudum hala da okuyorum. Küçüklüğümden
beri objelere ve dekorasyona ilgim var. Mağazam
yokken bile Maison et Objet ve Isaloni Milano gibi
dekorasyon fuarlarını takip ederdim. Aslında bir
dekorasyon mağazası açmak hep yapmak istediğim
ama bir türlü cesaret edemediğim bir hayaldi. Yıllarca aile
şirketimizi yönettikten ve çocuklarımı büyüttükten sonra dedim
ki vakit geldi. En kötü ne olabilir? En azından ben denedim demek
istedim. Dört yıl oldu. Günden güne artan Fairytale dostları ile
büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Planladığımdan çok daha
fazla ilgi gördü. Bu da beni inanılmaz motive ve mutlu ediyor.

Dekoratif ev aksesuarları sunduğunuz markanızın
ürün çeşitliliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Fairytale eklektik bir marka. Heykeller, bleu blanc serisi, çeşitli
sanatçıların eserleri, vintage parçalar ve yine benim dekorasyonda
kullanmayı çok sevdiğim antika parçalar gibi geniş bir ürün
gamımız var. Başta her ne kadar bunu planlamamış olsam
da sadece yılbaşı gelsin de Fairytale’e gelelim diyen ciddi bir
kitlemiz de oluştu. Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz yılbaşı
koleksiyonumuz da çok ilgi gördü.
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Koleksiyonlarınızı hazırlarken sizin için belirleyici
olan etkenler neler?
Koleksiyon seçerken sezgisel hareket eden biriyimdir.
Hislerime çok güvenirim ve söz konusu mağazam olunca çok
seçiciyimdir. Bakanlardan değil görenlerdenim.

Koleksiyonlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Marka kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Koleksiyon hazırlarken en çok seyahatlerimden,
okuduklarımdan ve izlediğim filmlerden etkilenirim.
Öncesinde çok hayal kurarım. Rahmetli babam bana
küçükken bir kitaptan esinlenerek “Hayali geniş küçük Ali”
derdi. Örneğin şu an benim kafamda önümüzdeki iki, üç vitrin
çoktan kurgulanmış ve hazırdır. Bazen küçücük bir parçadan
başlarım ve bütün kendiliğinden akıverir.

Sektördeki konumunuz ve sizi diğer firmalardan
farklı kılan özellikleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Sektörde herkes kendince tek ve biricik. Sektörde çok
beğendiğim markalar var ama hepimiz farklı vizyonlara
sahibiz. Bizim farkımız ise almış olduğum disiplinde olduğunu
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Koleksiyon hazırlarken en çok
seyahatlerimden, okuduklarımdan ve
izlediğim filmlerden etkilenirim.

düşünüyorum. Arkeoloji ve sanat tarihi benim tutkularım.
Bazen ticari olduğunu göre göre çok iyi satacağını bildiğim bir
şeyi içime sinmezse asla koleksiyona koymuyorum. Bizden
alışveriş yapan Fairytale dostları da bunu çok iyi bilir. Satış
odaklı değil, gerçekten onların o ürünü alıp eve gittiğinde
yaşayacağı duyguları baz alarak işimizi yapıyoruz. Ayrıca,
doğru seçkileri yapabilmek işin en önemli kısmı bence.
Gördüklerine hangi ruhla bakıyorsun? O ruhu karşındakinede
geçirebiliyor musun? Bence bütün mesele burada. Az çok bunu
başarabildiğimi düşünüyorum.

İlerleyen dönemlerde koleksiyonlarınızda hangi
ürünler ön plana çıkacak?

Her sezon farklı ürünler de seçsek belli bir çizgimiz var.
İlerleyen dönemlerde koleksiyonlarımızdaki yolculuğumuzu
geçmişte yaşadıklarımız ile içinde yaşadığımız zamanın
belirleyeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda hep Maison
et Objet bizim için çok önemli bir belirleyiciydi. Birkaç
sezondur malesef içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı
gerçekleşemedi. Sabırsızlıkla tekrar o fuar günlerine
dönebilmeyi bekliyorum. 

Satıș odaklı değil, gerçekten onların o ürünü
alıp eve gittiğinde yașayacağı duyguları baz
alarak ișimizi yapıyoruz.
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PINAR FURTUN ÇEPNİ

Dünyaya Açılan Tasarımlar
Pınar F Çepni Mimarlık
Pınar F Çepni Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Pınar Furtun Çepni, yurt içi ve yurt
dıșında tasarladığı iç mekân projelerinde, belli bir temaya bağlı kalmayarak hem
geçmișten izler tașıyan hem günü yakalayan modern ve ergonomik
projelere imza atıyor...
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irmanızın kısa tarihçesi ile birlikte çalışma
alanlarından ve hizmetlerinden bahseder
misiniz?
Bilkent Üniversitesi’nde iç mimarlık eğitimi alıp aynı
bölümde master yaptıktan sonra Midek - Mingü’de
çalışma hayatıma başladım. Şu an İstanbul ve
Londra’da iç mekân projeleri yapmaktayım.

Projelerinizi müşterilerin ihtiyaçları ve taleplerine
göre şekillendiriyorsunuz. Proje planlama ve
uygulama süreçleriniz nasıl işliyor?

Proje planlama ve uygulama sürecinde önce kullanıcıyı tanımaya
ve isteklerini anlamaya çalışırım. Tüm seçimlerde kullanıcıyla
birlikte ilerlerim, onların taleplerini kendi tasarım ilkelerimle
birleştirip ortaya keyifli mekânlar çıkarmayı hedeflerim.

Bence bir mimari projeyi bașarılı kılan
en önemli faktörler günü yakalayan,
ergonomik, kullanıșlı ve özgün
tasarımlardır.
Sektörde sizi farklı kılan özellikleriniz neler?

Sektörde farklı durmak için önce kendimizi tekrar etmememiz gerekli.
Her projede günü yakalarken bir yandan da geçmişimizden gelen obje
ve eşyalarla huzurlu bir ortam yaratmaya çalışmalıyız.

Tasarımlarınızın geneline hâkim olan bir tema olduğunu
düşünüyor musunuz?

Tasarımlarımda belli bir temaya bağlı kalmayı doğru bulmuyorum ama
yapılan işlerimde belli bir tarz devamlılığı ve bir dil birliği olması beni
mutlu ediyor. Bence nasıl başarılı bir ressamın işlerine bakınca kimin
yaptığını anlayabiliyorsak aynı duyguları iç mekân tasarımlarında da
yakalamalıyız.

Sizce bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan kıstaslar
nelerdir?
Bence bir mimari projeyi başarılı kılan en önemli faktörler günü
yakalayan, ergonomik, kullanışlı ve özgün tasarımlardır.

Bugüne kadar hayata geçirirken en heyecan duyduğunuz
proje hangisidir?
Hayata geçirirken en heyecan duyduğum proje Londra’da Belgravia’da
yapmış olduğum ev projesiydi, Aynı zamanda Çukurcuma’da yaptığım
bir otel projesinin de benim için çok farklı bir yeri var. En son arkadaşım
Haluk Akakçe’nin evini tasarlarken de çok keyif aldık. 
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Elegant Design
Mermerin
Asil Şıklığı

BEGÜM DURAN

E

legant Design’ın hikâyesi nasıl başladı?

Büyülü yolculuğum Kapadokya’da başladı.
Mezuniyetim sonrasında çıkmış olduğum seyahat
sırasında gözüm hediyelik eşya ararken oradaki
mermer elmalara takıldı. İç mimar olduğum için
baktığım tüm nesnelerde güzelliği görmeye alışkınım.
Yakınlarıma hediye almaya çalışırken mermer elmalar
dikkatimi çekti. Alışveriş sitelerinde bunun çok dikkat çektiğini
ve talep gördüğünü fark ettim. Hep bir şeyler dizayn etmek
istiyordum. Kreatif bir şeyler yapmak ve kendi dizaynımı insanlara
sunmak istiyordum. Mermer elmalar benim ilham kaynağım oldu.
Kapadokya’ya üçünçü seyahatimdi ve böyle bir şeyle karşılaştım.
Elma ile başlayan bu serüven aynı büyüyle sofralarınızda ve
evinizin birçok köşesinde yerlerini almaya devam ediyor. Gördüm
ki tasarımlarım hakikaten bu konuda selektif zevkleri olan çok
kullanıcı tarafından beğeni ile talep gördü. Bu beni daha mutlu
etti ve tasarımlarıma yeni seriler eklemeye başladım. Bu konuda
mermer gibi özel bir malzeme olduğu için işçilik çok önemliydi
ve ben çok seçici davrandım. Kısa sürede birçok ustayla çalışma
fırsatım oldu ve içlerinden en titiz işciliğe sahip olan ustalarımı
seçtim. Çok kıymetli müşterilerimden gelen talep ve istekler
doğrultusunda tasarımlarımı geliştirdim.

Bünyenizde bulunan ürünler hakkında bilgi
verebilirmisiniz?
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Mermerin doğal dokusunu ve șıklığını
estetikle bulușturup abajurdan
sehpaya, masadan vazoya ev
dekorasyon aksesuarlarında kullanan
Elegant Design’ın Kurucusu İç Mimar
Begüm Duran, özel tasarım ürünleri,
tasarımlarındaki öncelikleri ve tasarım
çizgisi hakkında merak edilenleri anlattı...
Abajurdan çerezliğe, kek standından sehpa, masa ve dev vazolara
kadar kişiye özel çok geniş bir ürün yelpazem var. Kaliteli
malzemeler kullanıyorum. Tasarımlarımı her zaman usta ellere
teslim ettim. O kadar harika ustalarım var ki. Her tasarımda benim
kadar emek veriyorlar.

Ürünlerinizin yapımında ağırlıklı olarak
mermer,onyx taşı ve pirinç kullanmayı neden tercih
ediyorsunuz?

Görsel ve sanat değeri olan bir iş yapmak istedim. Dolayısıyla
hem doğal hem de değerli malzemelerle çalışarak ilerledim. Özel
deniz tabuklarıyla tasarımlarıma farklılık kattım. Doğalı doğal ile
buluşturarak şıklık yaratmayı seviyorum. Mermer bildiğiniz gibi
doğadan çıkarıldığı renklerdedir. Bir çok renk ve damar yapısına
sahiptir. Renkli tasarımlarıma, kase sunumluklarımla başladım
sonra bir ilk olarak fincanlarımı renklendirdim ve bu durum
alıcılarım tarafından çok beğenildi. Şu an canlı renk sevenler için
tasarımlarımda, renklere yer vermeye devam ediyorum.

Tasarımlarınızda önceliğiniz neler? Tarzınızı 3
kelime ile tanımlarmısınız?

Bir ürünü birden fazla yerlerde kullanılabilir olarak tasarlıyorum.
Daha sonra alıcılarımın talepleri doğrultusunda kişiye özel tasarım
yapıyorum. Örneğin düz bir sunumluğu istek doğrultusunda kulp
takarak tepsi haline ya da farklı bir obje takarak sunumluk haline

Günümüz modasından, evrensel
değerlerden, geçmiș değerlerden,
müzede gördüğüm bir tablodan da
esinlenebiliyorum.
getirebiliyorum. Tarzımı anlatacak olursam; yenilikçi, modern
ve estetik olmayı tercih ediyorum.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Her şeyden esinlenebiliyorum. Günümüz modasından,
evrensel değerlerden, geçmiş değerlerden, müzede gördüğüm
bir tablodan da esinlenebiliyorum. Günümüz modasının
modernliğini kullanarak şık, canlı ve yaşamla iç içe modeller
ile mekânlarınızı şekillendirmeye çalışıyorum. Aslında
ürünlerimin modasını kendim yaratıyorum.

Ev dekorasyonu ile ilgili en sık gördüğünüz
yanlış nedir?

Bence, ev dekorasyonunun yanlışları yok herkesin tercihleri
vardır. Dekorasyonun birçok parametresi vardır. Herkesin
bilgisi, görgüsü ve birikimi dekorasyonu yansıtır. Dolayısıyla
kendi gözüm ve tarzımla baktığımda o kişinin hayat tarzıyla
doğru olmayabiliyor. Bence dekorasyon demek o kişinin
hayat tarzına uygun bir mekân tasarımıdır. Bir kural olarak
söylemem gerekirse ben çok fazla obje ve eşyaların bir araya
gelmesini doğru bulmuyorum. Objelerin ve neslenelerin seçili
kalmasını tercih ederim. 
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ZEYNEP SU GÖNTÜRK

Hayalleri Süsleyen Tasarımlar
Zes Interıors
Kendi tasarım ve çözümlerini kullanıcı hayalleri ile birleștirerek yenilikçi ve ișlevsel
tasarımlar gerçekleștiren Zes Interiors’ın Kurucusu Zeynep Su Göntürk, iç mekân
dekorasyonunda dikkat ettiği unsurlar ve 2021 tasarım trendlerinden söz etti.
FOTOĞRAF: ATLAN NIKSERESHT

B

ize kendinizden ve firmanızdan bahseder
misiniz? Zes Interiors olarak nasıl amaç ile
yola çıktınız?

Kendimi işine tutkuyla bağlı bir iç mimar olarak
tanıtabilirim. Kendimi bildim bileli iç mekân
öğelerine ve resim yapmaya tutkuluyum. Modacı bir
anne ve mobilyacı bir baba ile sanatla iç içe büyüdüm.
Ailemizde yaratıcılık her zaman ön plandaydı. Böylelikle
tasarım ile ilgili bir meslek seçmek genlerimin bana mirası oldu.
Mezun olduğumda üç sene kadar iç mimarlık adına tecrübeler
kazandıktan sonra tutkularımın ve hayallerimin peşinden giderek
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2020 yılında Zes Interiors firmamı kurdum. Böylece Zes Interiors
olarak kullanıcı ile bağ kurabilen, yenilikçi ve tüm detaylarıyla
bütüncül bir yaklaşımla etkili ve başarılı mekânlar tasarlayarak
hayallerimizi, tasarımlarımız ile hayata geçirebileceğimiz bir yola
adım atmış olduk.

İç mimar olarak tasarımını yaptığınız evlerden
birinde hiç yaşasam dediğiniz oldu mu?

Tasarımların kişiye özel olduğunu göz önünde bulundurup
her insanın farklı zevkleri ve beğenileri olduğunu düşünürsek,
tasarladığım her mekân benim kişiliğimi yansıtmıyor. Zaten benim

kişiliğimi de yansıtması gerekmiyor. Fakat bir kullanıcı
gözü ile bakacak olursak her zaman küçük dokunuşlar ile
benim tarzıma yakın, içinde yaşarken keyif alabileceğim
mekânlar tasarlamaya dikkat ediyorum.

Kişiye özel tasarımlarınızda kullanıcı
memnuniyetini korumak amacıyla onların
taleplerini kendi bakış açınızla nasıl
birleştiriyorsunuz?

İç mimar olarak en baştan beri benimsediğim şey
tasarımlarımı kullanıcının istek, ihtiyaç, tarz ve hayallerini
belli modellere dönüştürerek mekânsal bağlamda
bir bütünlük içinde kendi tasarım ve çözümlerimle
kullanıcıya sunabilmek.

Bir mekânı dekore ederken yatırımı en çok
nereye yapıyorsunuz?

Bir mekân dekore ederken kullanıcı tercihine göre ilgi
alanları ve ihtiyaç duyduğu öğeler dikkate alınarak
yoğunlaşılan ve daha çok dikkat çekilen alanlar değişiklik
gösterir. Tasarıma başlamadan ve mekâna yoğunlaşmadan
önce kullanıcı hangi alanda daha çok vakit geçiriyor?
İhtiyaçları neler? gibi sorulara cevap aramak gerekiyor.
Benim şahsi fikrime göre tasarlanan mekân neresi olursa
olsun bir bütünlük içinde olmalıdır. Sadece bir alana veya
öğeye odaklanmak yerine bütün alanların iç içe işlevsellik
ve görsel olarak göze hitap etmesi ve aynı oranlarda dikkat
çekmeyi başarabilmesi lazım. Tek bir alana veya öğeye
yatırım yapmak yerine bütünlüğe yatırım yapmayı tercih
ediyorum.
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Bu sene iç mimaride beklediğiniz tasarım trendleri
nedir?

Pandemiden dolayı insanların ne kadar bunaldıklarını biliyorum.
Yaşam şeklimiz önemli ölçüde değişti. Bu yüzden özellikle
oturduğumuz ve saatlerimizin çoğunu geçirdiğimiz evler de huzur,
konfor ve rahatlık arayışındayız hepimiz. Sosyalleşemediğimiz ve
dışarı yaşamını özlediğimiz bu zamanlarda insan ile doğa arasındaki
ilişkiyi yansıtan öğeleri kişisel ihtiyaçlarımız doğrultusunda görsel
etkiyi ve işlevi sağlayarak öne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum.
Daha çok toprak tonları, bej ve beyaz rengin ferahlığı ile yeşillik ve
ev bitkilerinin bol olduğu, mobilyalarda ise hasır ve rattan gibi doğal
malzemelerle ahşabın sıcaklığını harmanlayarak iç açıcı öğelerin
yer aldığı tasarımlar ön plana çıkıyor. Aynı zamanda 2021 yılında
organik formlar mobilyalardan aydınlatmalara kadar her alanda
dikkat çekiyor. Uzmanlar yuvarlak hatlı ve kıvrımlı formların
insanlar üzerinde iyi duygular uyandırdığını söylüyor. Bunun üzerine
organik formda kanepelerden yuvarlatılmış koltuk ve yuvarlak hatlı
aydınlatmalara kadar dekorasyonun her alanında bu form karşımıza
çıkıyor.

Sizce iç mimarlık ve iç tasarım lüks müdür?

Günümüzde iç mimarlık denince maalesef insanların zihninde
lüks ve pahalı algısı oluşuyor. Konforun lüks olarak algılandığı şu
günlerde iç tasarım bir gerekliliktir. İnsanın yaşam kalitesini arttırır.
Yoğun ve stresli iş hayatlarımız, koşuşturmalarımız ve değişen hayat
düzenimizle birlikte evde geçirilen zaman daha kıymetli oldu. Bu
durum ev yaşamlarımızda ve ihtiyaçlarımızda farklılıklar ortaya
çıkarıyor. Mekânlara işlev kazandırmak, alanları verimli kullanmak,
orada geçirilen zamanı kaliteli hale getirmek bir evin temel
ihtiyaçları arasında sıralanıyor. Bizler de tam bu noktada devreye girip
tasarladığımız her mekânı, insanlar için fonksiyonel ve işlevsel yerler
haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kaliteli ve iyi bir yaşam için iç tasarım
lüks değil, gerekliliktir. 
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Soft Tonlar
Şık Detaylar
Ev dekorasyonunuzda beyaz,
krem ve bej tonlarını bir arada
kullanarak daha aydınlık, sade ve
modern bir ortam yaratabilirsiniz.

EMO HOME

TEPE HOME
Koltuk

EW INTERIOR
Tavan Aydınlatması

EW INTERIOR
Tablo

MİNA CERAMICS
Seramik Aksesuar

TEPE HOME
Sehpa
GRACEBRANDS
Güney Kulesi Mum

ARTHILL DESIGN
Tablo
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BERİL ÇANAKÇI

Vahşi Batıdan Esen Rüzgâr
By Beril
Mistik ve etnik dokulardan ilham alarak birbirinden șık sunum ürünleri tasarlayan
By Beril’in Kurucusu Beril Çanakçı, yemek masası dekorasyonunda dikkat
edilmesi gerekenlerden ve markasının yeni sezon koleksiyonunun detayları
hakkında bilgi veriyor...

Y

ıllardır yeni umutların mutlulukların paylaşıldığı
büyük titizlik ile hazırlanan sofralar ister misafirleriniz
için şık bir davet masası ister aileniz için günlük bir
yemek masası hazırlıyor olun sizi ve sevdiklerinizi özel
hissettir.

Yemek masası dekorasyonu bir sanattır. Yüzyıllardır
hayatımızda olan ve sürekli kendini değiştiren ve yenileyen her
kesime ve her tarza uygun çeşitli sofra sunumları ve seçenekleri
vardır. Kolay görünse de yemek takımı, masa örtüsü, koşucu, çatal
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bıçak takımı, peçete, kadeh, çiçek, şamdan ve diğer aksesuarlar
gibi birçok detayı uyumlu bir şekilde bir araya getirmek gerekiyor.
Yemek masası dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken üç şey
var; amaç, stil ve mevsim. Amacınız şık bir davet masası mı yoksa
ailenizle birlikte oturabileceğiniz günlük bir yemek masası mı
dekore etmek? Nasıl bir dekorasyon tarzınız var? Örneğin; modern,
country veya klasik bir tarza sahip olabilirsiniz. Masanızda
tarzınızı yansıtan ve evinizin geri kalanıyla uyumlu renkler,
desenler ve dokular kullanmalısınız. Sezonun trendleri kişisel
tarzınıza, beğeninize ve zevkinize göre farklılık göstermektedir.

Yemek masası dekorasyonunda
dikkat edilmesi gereken üç șey
var; amaç, stil ve mevsim.

By Beril olarak yeni koleksiyonumu sizlerle
buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Tarihin etnik ve mistik dokuların izlerini ufak
dokunuşlar ile bu koleksiyonumda da görebilirsiniz.
Yeni koleksiyonumda iki farklı seri hazırlarım. İlk
seri batılı tarzda kovboy temalı figürlerin yer aldığı
Amerikan servisi peçete kokteyl peçetelerden oluşan
seridir. İkincisi ise Equestrian tarzında binicilik
temalı eyer binici kaskı at figürlerinin yer aldığı
koleksiyonu sizlerin beğenisine sundum. 
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Cahit Göbekli

cahitgobekli@goarchen.com

Hayallerini İnşa Et
Hemen herkesin bildiği bir öykü vardı. Karınca ile ağustos böceğinin meșhur
öyküsü. Biz bu öykünün tam tersi tüm kıș çalıștık, didindik ve sıra geldi
yazlığımızın bahçesinde serin mi serin zeytin ağaçlarının esintisinin ve denizin o
muhteșem büyüsünde tatil yapmaya…

B

u tarz inşa edilen yapılara Romalılar zamanında
villa urbana ve villa maritima, günümüzde ise yazlık
denilmektedir. Tarihten günümüze bir ihtiyaç aslında
yazlık konutlar.

İlk olarak dikkat etmemiz gereken husus, yazlık
konutumuzun bahçeyle bir bütünlük sağlaması.
Bahçeyi öldüren en büyük yanılgı eğimli bölgelerde vay efendim
bir kat daha kazanalım bodrum açığa çıksın, oda kazanalım, oda,
oda ve oda… En büyük yanılgıyı yaptık bile. Öncelikle bahçeyi
istemeden bitirmeye başladık ve peyzajıyla huzur bulacağımız
yaşam alanımızın yerini sıradan bir beton yığınına çevirdik.
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Şehirden bunalıp nefes almaya geldiğimiz yaşam alanı bir
bakmışız ki apartmana dönüşüvermiş. Emin olun ki bu tarz evlerin
kaçınılmaz sonu iki yıl oturup sonrasında yaşam alanımızdan
sıkılıp satılmasıdır. Peki, bodrum yapmayalım mı? Yapalım tabii ki
ama nasıl? Çoğu eşyamızı muhafaza etmek ve bodrumun peyzajı
öldürmemesi için zeminin altında yer alması gerekmektedir. Aynı
zamanda çeşitli hobilerimizi yapmak için de bize güzel bir alan
oluşturacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken husus, yalıtımın
insicamlı yapılması ve su ile temasının kesilmesidir. Biraz da
yazlığımızın içine girelim. İşler burada değişiyor, yollar ikiye
ayrılıyor. Eğer arsamız geniş imar alanı içeriyor ve yazlığımızı
tek katta çözebiliyorsak sıkıntı yok. Ama bizi ilgilendiren konu,

ülkemizde yazlık arsaların iki kata elverişli olmasıdır. Konutlarda
bölümler üçe ayrılır. Yaşama, yatma ve ortak alan bölümleridir.
Normalde tek katta bu bölümleri bir arada çözebiliyoruz. Gelelim iki
katta bu bölümlerin ilişkisine ve yazlıklarda dikkat etmemiz gereken
hususlara. Yaşama bölümümüz nihayetinde zemin katta, ortak bölümler
ise bahçede yer almalıdır. Olmazsa olmazımız zemin katta bir adet yatak
odası ve bu odaya bir ebeveyn banyosu konulmasıdır. Bunun nedeni ise
emeklilik vaktinde ya da yaşlı misafirlerimiz geldiğinde sürekli üst kata
inip çıkma problemini ortadan kaldırmak, yaş ilerleyince de pişmanlık
duymamak ve yaşam alanına yakın olmak için zemin kata bir adet yatak
odası konulması önem taşıyan ince bir detaydır. Artık yaşam alanlarına
gelelim, dediğinizi duyar gibiyim. Yaşama bölümümüz salon, mutfak ve
varsa eğer kış bahçesinden oluşuyor. Yaşama alanında iki seçeneğimiz
var. Birinci seçenek mutfağı ayrı yapmak, ikinci seçenek ise salon ve
mutfağı birleştirip daha ferah bir alan elde etmek. Tabi kafalarda soru,
peki ya yemek kokusu ne olacak? Yazlık bir bölgede konutunuzda
dışarısıyla bir bütün olacağınız için tüm pencereleriniz yaz boyunca açık
olacak ve nitekim bahçede yaşayacaksınız. Bazen adımınızı bahçeye
atar atmaz ağustos böceklerinin cızıltısında uyuyakalacaksınız. Ben
genellikle danışanlarıma açık mutfak önermekle beraber tabii ki burada
size özgü olan yaşam tarzınız da tercihleri yönlendirecektir. Aman sevgili
okurlarım apartman tarzında villa arsalarına sıkıştırılarak yapılan 1 + 1
ve 2 + 1 villacıklardan uzak durunuz. Bu gibi yapıların apartmanlardan
farkı yok, bunun yerine yazlık beldenin şehir merkezinden apartman
dairesi almanız ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve bu çok daha ekonomik
olacaktır. Şunu da demeden geçemeyeceğim, yaşam alanınızı sadece
uyumak, yemek yemek gibi durumlarla sınırlandırmayın. Özellikle
yazlığınızı; şehrin kalabalığından uzak, ailenizle daha verimli bir tatil
dönemi geçirdiğinizi düşünerek inşa ediniz. 

dekorasyon

ANIL EREN

Dekorlim Dekorasyon
Kreatif Tasarımlar
Özel olarak geliștirilmiș beton formülü ve yenilikçi tasarımları ile doğayla uyumlu
șık saksı, masa ve mobilya tasarımları gerçekleștiren Dekorlim Dekorasyon’un
kurucusu Anıl Eren, markasının doğuș hikâyesi, ürün çeșitliliği ve ileriye yönelik
hedefleri hakkında merak edilen her șeyi MAG okurları ile paylașıyor...

D

ekorlim Dekorasyon’un hizmet
alanlarından ve tasarımlarından
bahsedebilir misiniz?

Dekorlim’in kuruluş fikri, kaliteli saksı alımlarımda
yerli firmaların neredeyse sadece ihracat ağırlıklı
alımlar yapmasını fark etmemiz ile başladı.
Türkiye’nin en kaliteli ve ulaşılabilir saksılarını
üretme serüvenimiz, gelişime ve değişime sonuna kadar açık bir
şirket olmamız sebebiyle masa, aydınlatma ve birçok dekorasyon
ürününün yanı sıra özel tasarım ürünlerin tasarlanması ve
üretilmesinde de söz sahibi olmamızı sağladı. Bugün bizden
istenilen her ölçü ve renkte üretimlerin yanı sıra hem iç hem de
dış mekânlarda kullanılabilecek şık ve uzun ömürlü ürünler
üretmekteyiz.
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Bize çalıştığınız projelerden bahsedebilir
misiniz?

Şu an iş hacmimizin yüzde ellisi peyzaj ve botanik firmaları ile
yaptığımız iş birlikleridir. Bizim ürünlerimizin satışını yapan
firmalara her koşulda sınırsız destek oluyor ve doğru firmalar
ile uzun soluklu iş birlikleri yapmaya özen gösteriyoruz. Diğer
yüzde ellilik kısım ise oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler,
restoranlar gibi büyük projelerde saksılarımızın kullanılması
yönünde yaptığımız çalışmalardır. Hali hazırda bizi en çok
heyecanlandıran projemiz ise 50 farklı ülkede yatırımları
olan küresel bir otel zincirinin saksı ve dekorasyonlarının
üretimini almamızdır. Bir Türk markası olarak yurt dışında
işler yapabilmek en önemli hedefimiz ve bunun için canla
başla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Peyzajın yanı sıra dekorasyon ürünlerinizdeki
çeşitliliğinizden söz edebilir misiniz?

Peyzaj ürünlerinin yanı sıra masalar, televizyon üniteleri, mumluklar,
heykeller, aydınlatmalar gibi dekoratif amaçlı kullanılabilecek ürünlerin
neredeyse tamamına mühendislerimizle birlikte özel olarak geliştirdiğimiz
beton formülümüz ile hayat verdiğimizi söyleyebilirim. Ürünlerimizin
tamamı yüzde yüz el yapımıdır. Elbette ürünlerimiz sadece beton değil
müşteri tercihlerinde özellikle istenilen herhangi bir materyal ile de görsel
zenginlikler katıyoruz.

Dekorasyon ürünlerinizdeki tasarım tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Dokuz farklı genç tasarımcımız ile eş zamanlı olarak tasarım çalışmalarımızı
yürütmekteyiz. Kendim de 25 yaşımda olduğum için tasarımcılarımızı
özellikle yeni mezun, idealist ve gelişime açık genç insanlardan seçtim.
Birçok farklı tasarımcı ile çalışmamızın esas sebebi, her bir tasarımcının
kendi özgün tarzını ürünlerimize yansıtmasıyla, farklı kitlelere hitap eden
tasarımlar ortaya koyabilmeleri ve bu sayede Dekorlim ailesi olarak bizlerin
de her geçen gün kendimizi bir adım daha ileri taşıyabilmemizdir.

Gerçekleştirdiğiniz projelerinizde görev alan uygulama
ekibiniz ve prensipleriniz hakkında neler söylemek
istersiniz?

Dekorlim ailesi olarak en öne çıkan özelliğimiz müşteri memnuniyetine
karşı duyduğumuz hassasiyettir. Biz ürünlerimizde kullanıcı hatası dahi
olsa herhangi bir problem yaşandığında koşulsuz şartsız onarım ve değişim
yapmaktayız. Verdiğimiz bu güven ile birlikte bu güne kadar ürünlerimizi
kullanan ve memnun olmayan tek bir müşterimiz dahi olmadı diyebilirim.
Buna ek olarak genç bir popülasyondan oluşan kadromuzun bizlere gelişime
açık ve inovatif bir vizyon kattığını söyleyebilirim.

Dekorlim Dekorasyon’un ileriye yönelik hedeflerini
öğrenebilir miyiz?

Hedefimiz üç yıl içinde Türkiye’nin en büyük üreticisi olmak ve 81 vilayetin
tamamında bayilikler ile iş birliklerine imza atmak. Yurt dışı içinse az önce
bahsettiğim gibi en önemli hedefimiz Dekorlim’i küresel pazarda adından
sıklıkla söz ettiren bir aktör haline getirmek. 

dekorasyon

AYȘE EDA KOZ, SEMA MERVE KOZ

Koz Architects
Yaşama Değer Katan Tasarımlar
Dört nesildir devam eden inșaat sektöründeki çalıșmalarının yanı sıra mimaride
de modern zamanın bakıș açısı ve gerekliliklerine uygun projeler gerçekleștiren
Koz Architects’in faaliyet alanları ve tasarımları hakkında merak edilenleri firmanın
genç kușak temsilcileri Mimar Sema Merve Koz ve Mimar Ayșe Eda Koz
tüm detayları ile anlatıyor…

H

em inşaat hem de mimari alanda faaliyet
gösteren firmanızdan bahsedebilir misiniz?

1949’dan beri Ankara ve İstanbul başta olmak üzere
birçok şehirde inşaat sektöründe, 1986’dan beri de
mimarlık ofisi olarak hizmet veren bir firmayız. Bu
durumun bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. İnşaat
sektöründen gelen tecrübeyle hem işin uygulama
kısmına hâkim hem alıcılarla birebir temas kurma fırsatı olan hem de
mimari açıdan işinde yetkin bir kadroya sahip bir firmayız.

Şu ana kadar yaptığınız projelerinizden söz edebilir
misiniz? Favori projeniz hangisi?
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Hem mimari hem dekorasyon çalışmalarımız yoğunluklu olarak
da ofis, konut ve karma kullanım projelerimiz mevcut. Favori
projemiz aslına bakarsanız hangi projemiz gündemdeyse o an
için o diyebiliriz. Her projeyi kendi özelinde değerlendirdiğinizde
eğer çıkan sonuçtan memnunsanız favori sayabileceğiniz bir
proje ortaya çıkmış demektir. Bu durumda bütün projelerimiz için
geçerli sayılabilecek bir durum.

Birçok konut, sosyal ve ticari mekân
tasarlıyorsunuz. Tasarım yaparken bunlar arasında
ne gibi farklılıklar oluyor?

Aslında tasarım yaparken projenin sadece fonksiyonundan değil

ATO

birçok etkeninden bahsedebiliriz. Her projenin konumu, çevresel faktörleri,
işlevi, bütçesi ve kullanıcının talepleri ayrı ayrı ele alınır. Hepsini bir bütün
olarak düşünmek gerekir. Bu şekilde tasarım sürecinin rotasını da belirlemiş
oluruz.

KOZCADDE

Projelerinizde en çok önem verdiğiniz detaylar neler oluyor?
Tasarımlarımızda, fonksiyonelliği ve estetiği iki ana başlık olarak ele
alabiliriz. Fonksiyonel olmak adına her projede kullanıcının o mekânı
deneyimlemesi üzerinden değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyoruz.
Estetik açıdan ise her mimari ürünün kente bırakılmış uzun soluklu eserler
olduğunu ve aslında kentin sınırlarını, vizyonunu belirlediğini o yüzden de
bu hassasiyetle davranmak gerektiğini düşünüyoruz.

Danışanlarınızın ihtiyaç ve taleplerin kendi mimari bakışla
açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Danışan memnuniyeti dediğimiz mesele sektörümüz için de geçerli tabii
ki ama bu noktada sizin mimari bakış açınıza güvenen kişilerle çalışmak
büyük avantaj oluyor. Tasarımdan bahsettiğimiz noktada tasarımcıya
olabildiğince geniş alan bırakmak, çıkacak ürünün başarısı açısından önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bizim şu zamana kadar ki danışan portföyümüz de
böyle diyebiliriz.

PACIFIC BUSINESS PARK

Mimaride mevcut trendlere uymak sizin için ne kadar
önemli? Şu an göze çarpan trendler neler?

Yeniyi her zaman takip etmek gerekiyor. Bunu hem trendler hem yeni
malzemeler hem de teknolojik gelişmeler olarak düşünebiliriz. 2021
için çevre dostu yöntemler, sürdürülebilir, esnek malzemeler, teknolojik
yaklaşımlar, iç- dış mekân arasındaki akışkan mekânlar ve esnekuyarlanabilir mekânlar gibi başlıklardan bahsedebiliriz. Kullanıcının
mekânı deneyimlemesine ve değişkenlik gösterebilecek ihtiyaçlarına göre
hareket alanı bulunan mekânların önümüzdeki süreçte projelerde karşılık
bulacağına inanıyoruz. Bununla beraber mimaride trendler dönemsel
ihtiyaçlara göre de şekillenir. Pandemi döneminde olduğumuz düşünülürse,
özel alanlarımızda ihtiyaç duyduğumuz teras, balkon, bahçe gibi açık mekân
ihtiyaçlarından, bu mekânların esnek mekân anlayışıyla önemli bir ihtiyaç
haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. 

CADDE RESIDANCE
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ITIR TATARİ SUNGAR

Bakırın Renkli Dünyası
Kuș, balık ve göz motiflerini tencere kapaklarına ișleyerek geometrik formlarda
özgün bakır ișlemeler ortaya çıkaran İç Mimar Itır Tatari Sungar, tasarladığı
ürünlerinden ve ilham kaynaklarından bahsetti...

Ö

ncelikle kendinizden ve mimari
çizginizden bahsedebilir misiniz?

Eğitim hayatım çok erken yaşlarda V.K.V Koç Özel
Lisesi’nde yatılı olarak başlayıp Bilkent İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlandı. İzmir’li bir
ailenin on bir yaşında tek başına İstanbul’da maceraya
atılan bir kızıyım ve hiçbir gün bu kararımdan
pişmanlık duymadım. Hayatımda başıma gelen en güzel şey her
konuda beni destekleyen ve özgür bırakan bir ailede büyümüş
olmak. Yaptığım mesleğin temelinde insan var ve insanın
temelinde duygular var. Beraber çalıştığım kişilerle kurduğum
ikili ilişkiler benim için çok değerlidir. Çünkü ağırlıklı olarak ev
projeleri yapmayı tercih ediyorum bu nedenle ben de hayatlarının
bir parçası oluyorum. Kendi özel hayatımda tercihlerim ve
beğenilerim olmasına rağmen mesleki hayatımda dayatma
yapmamaya çalışıyorum. Ev hayatı çok kişisel bir şeydir ve ancak
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karşınızdakinin anılarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına duyarlı
ve çözümsel olduğunuzda günün sonunda iyi bir iş çıkardım
diyebilirsiniz. Benim burdaki görevimin onların hayallerini
gerçekleştirirken, zamansız ve fonksiyonel tasarımlar yapmak
olduğunu düşünüyorum.

Hayata geçirdiğiniz projeleriniz ve ortak özellikleri
hakkında bilgi verebilir misiniz?

En gurur duyduğum projem Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı
bünyesinde, Avrupa Birliği’nden fon alarak yürüttüğümüz,
Zeyrek’te iki ahşap binanın restorasyonunu ve altı aylık süreyle
yeni ahşap ustaları eğittiğimiz uygulamalı kursları kapsayan
projedir. Toplumsal değer olarak kazandırılan bu evleri kapsayan
projenin koordinatörlüğünü yapmak bana yeni ufuklar ve
bakış açıları getirdi. Eskiyi korumak ve geri kazandırmak temel
prensibim. Taş evlere olan tutkum da bir sır değil. İşlerimin ortak

özelliği ise hikâyesi olan, anılarla bezenmiş, sabit fikirli olmayan, eklektik
mekânlar olmalarıdır. Yaptığım evleri , içlerinde yaşam başladıktan
sonra ziyaret ettiğimde hedefime ulaştığımı görmek bu işteki en büyük
motivasyonum.

İç dekorasyon tasarımının yanı sıra çok güzel bakır
işlemeleriniz de var. Bakırı seçmenizdeki etken nedir? Bu
sanata nasıl başladınız?

Bakırın keşfi, insanoğlunun taş devrinden tunç devrine geçişini nasıl
sağladıysa, içinde yaşadığımız pandemi de farkındalıklar ve değişimler
anlamında bir çoğumuza kendi yaratıcılığımız ve sınırlarımız hakkında
yeni ufuklar açtı. Bakıra olan tutkum ve obje koleksiyonumun temelleri
çok eskilere dayanıyor. Eskinin kıymetini daha iyi anladığımız bu
dönemde, topladığım tencere kapaklarına ikinci bir şans vermek ve
onları günlük yaşantımıza yeni bir ruhla geri kazandırarak, bakırın
pozitif enerjisinden faydalanmak istedim. Benim çizgilerim ve bakırların
yaşanmışlıkları bir araya gelince ortaya keyifli işler çıktı. Şimdi onların
evlerin duvarlarını süslediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Hepsinin
kendi içinde ayrı bir hikâyesi var. Bir kapağı elime aldığımda önceden
plan yapmıyorum. Onu temizlerken, işlemeye hazırlarken ne hissedersem
öyle biçimlendiriyorum ve bittiğinde hiçbiri birbirine benzemiyor çünkü
hepsi ayrı coğrafyalar ve yaşanmışlıklardan geldiği için yansıttıkları
duygular da benzerlik göstermiyor. Kapaklar benim duygu durumum
ve kendi içlerindeki enerjinin birleşimi sonucunda yepyeni bir hikâyeye
başlıyorlar.

Bakırdan ne tür ürünler üretiyorsunuz?

Başlangıç olarak artık hiç bir kullanılırlığı kalmamış tencere kapaklarıyla
başladım. Onların yuvarlak ve merkezden dışarıya açılan formu, yaptığım
tasarımların ana fikrinin ortada toplamasını sağlıyor. Eski tabaklar,
kaseler ve bakır saksılar da ilgi alanıma giriyor. Son zamanlarda takı
anlamında bileklik boyamak da hoşuma gidiyor. Bakır insan vücuduna
çok iyi gelen bir element. Tasarımlarımın beni şifalandırdığı gibi
başkalarının hayatlarında da pozitif etki yapmasına vesile olmak beni
çok mutlu ediyor.

Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz? En
çok hangi model ve motifler üzerine çalışıyorsunuz?

İnsanlar, doğa ve dünya ile olan ilişkim hem mimari hem de
tasarımlarımdaki çizgimin temelini oluşturuyor. Devinim enerjisi beni
en çok etkileyen şey. Değişime kolay adapte olan bir yapım var ve eskiden
hayata karşı olan sabit fikirlerim ve sert köşelerimden eser kalmadı.
Formlara, mekânlara kendi yorumumu katmayı seviyorum, özünü
değiştirmek ya da karşı çıkmak gibi bir çabam yok. Motiflerimi kimi
zaman içimden geldiği gibi ben yaratıyorum. Göz ve balık motifini sıkça
kullanıyorum. Bakırlarımın aynı bir resim gibi anlatacak hikâyesinin
olmasını seviyorum. Mesleki yatkınlığımdan dolayı geometrik
formlar da tasarımlarımda bolca var. Pozitif ve renkli işler yapmayı
seviyorum. Güçlü duygular ve renklerden ilham alıyorum. Kuşlar da
vazgeçilmezlerim arasında çünkü, özgürlüğü ve hareketi sembolize eden
herşeyi çok seviyorum. Önümüzdeki zamanlarda çiçekler ile ilgili özel bir
seri yapmayı da düşünüyorum.

Son olarak gelecek dönem hedeflerinizden bahsedebilir
misiniz?

En büyük hedefim bir süredir üzerinde çalıştığım ve beni çok
heyecanlandıran, temelinde bakır olan aydınlatma ürünlerimi insanların
beğenisine sunmak. Yaptığım bakır tasarımları ve yeni ürünlerimi bir
marka altında toplayacağım. Çok süprizli işlerin geldiğini şimdiden
söylemek isterim. Bir kadın ve anne olarak toplumda yaşanan kadın
dramlarına farkındalık yaratmak için yaptığım bazı çalışmalar da
olacak.

Itri_cuartworks
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MELİSA SAUD

Ahşap ile Mermerin
Armonisi
Saud Design İç Mimarlık
Tasarımlarında renk, desen ve malzemeler arasında uyumu sağlayarak yaratıcı
mekânlar tasarlayan Saud Design İç Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar
Melisa Saud, hayata geçirdiği projeleri ile cam, ahșap ve mermeri kullanarak iç
mekân tasarımını gerçekleștirdiği hukuk ofisinin detayları hakkında bilgi veriyor...
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B

ize kendinizden bahseder misiniz?

İç mimarlık eğitimimi 2010 yılında Girne Amerikan
Üniversitesi’nde üstün başarı bursuyla tamamladım.
Eğitim hayatımdan sonra tasarım öngörüsü açısından
çok faydalı bulduğum uluslararası çaptaki çeşitli
bianellere, fuarlara ve workshoplara katıldım. Eğitim
süreci ve sonrasında Rönesans ve Tahincioğlu gibi
firmalarda şantiye ve proje gibi farklı alanlarda çalıştım. 2016
yılında Saud Design İç Mimarlık firmasını kurdum. Bu çatı altında
ekibimizle beraber yurt içi ve yurt dışında iç mimarlık hizmetleri
veriyoruz. Konut, ofis, restoran, otel, kamu kurumları ve ticari
mekânlar gibi projeler gerçekleştiriyoruz.

Danışanlarınızın gereksinimlerini karşılama
noktasında neler yapıyorsunuz?

Öncelikle proje tasarım ve uygulama süreçlerini doğru yönetmek
için danışanın yaşam tarzını, beğenilerini anlamak çok önemli.
Çünkü mekân ve insan arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu
sebeple kişiye özel tasarımlarda kullanıcının profilini anlamak
çok önemlidir. Proje şekillenirken kullanıcıyla aramızda bir bağ
kuruluyor. Onun gereksinimlerini, beğenilerini, yaşam tarzını,
isteklerini doğru şekilde analiz etmek projenin doğru tasarlanmasını
sağlıyor.

Tasarımın en önemli unsurlarından biri de malzeme.
Peki siz tasarımlarınızı hayata geçirirken malzeme ve
renk seçimlerinizi nasıl yapıyorsunuz?

Malzemenin kalitesi, formla uyumu ve bununla birlikte işlevselliği
çok önemlidir. Bu sebeple malzeme seçiminde asla kaliteden ödün
vermem. Malzemenin, tasarımla uyumu kadar doku, renk ve desen
gibi unsurlar arasında da uyum sağlaması gerekmektedir. Benim için
fonksiyonellik kadar görsellik de önemli. Bu formülün doğru çalıştığı
yerde yaratıcılık da başlıyor.

Yurt dışında da birçok projeye imza attınız. Bu
projelerinizden bahseder misiniz?

Almanya ve Dubai’de projeler yaptım. En son Almanya Krefeld’de
güzellik salonu ve Dusseldorf’ta 650m2 oturumlu villa projesini
tamamladık.

Avukatlık ofisi projenizin tasarım sürecinden
bahseder misiniz? Burada nasıl bir atmosfer yaratmayı
hedeflediniz?

Ferahlık hissini bozmamak için malzeme seçiminde doğallık ilk
sıradaydı. Mekânda mermerin doğal ferahlığını ve kaliteli imajını
cevizle ısıtıp ortama sıcaklık kattık. Ofis tasarımında gri siyah ve
beyaz skalasında uzanan koyu ve net renkler tercih ettik. Cam,
ahşap ve mermer dokularda modern karakteri tamamlayan bir dil
oluşturduk. Mekânlarda genişlik hissi için cam ve aynayı bir arada
kullandık. Tasarımda dil bütünlüğü çok önemlidir. Bu sebeple
maksimal hacimlerden minimal detaylara kadar malzeme ve formda
bütünlük kaygısıyla tasarımı ele aldık. Tasarladığımız mobilyaların
hepsi özel tasarım olup Eycon Mimarlık ve Mobilya tarafından
üretilmiştir.

Şu an hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?

Şu an devam eden bazı özel konut projeleri ve kurumsal projelerimiz
var. Çayyolu Tara Park’ta villa projemiz, Mustafa Kemal’de ofis
projelerimiz devam etmektedir. Saud Design İç Mimarlık olarak
önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız hazırlıklarına
başladığımız yat tasarımı projemiz de var. Tasarımın her alanında
etkin bir şekilde projelerimize devam ediyoruz. 

Turan Güneș Bulvarı 701 Sk No: 15/2 Çankaya/ Ankara
Tel: +90 (312) 490 2283 ▪ info@sauddesign.com.tr ▪ www.sauddesign.com.tr
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DİLEK ERENCAN

Dilek Erencan İç Mimarlık
İşlevsel ve Zamansız
Trendlere uygun aynı zamanda geçmiș mimari akımlardan da faydalanarak
ișlevsel ve zamansız mekânlar tasarlayan Dilek Erencan İç Mimarlık’ın Kurucusu
İç Mimar Dilek Erencan, hayata geçirdiği projelerinde etnik kimliklerden,
sanat eserlerinden ve doğadan esinleniyor...

S

ektör dışında olanlar ve sizleri tanımayanlar
için kendinizden ve firmanızın sunduğu
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
mezun oldum. Sektörde ofis ve şantiye deneyimi
kazandıktan sonra tek başıma devam etme kararı
aldım ve Dilek Erencan İç Mimarlık olarak hizmet vermeye
başladım. İç mimari proje, tasarım ve üç boyutlu hizmetler vererek
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sektörde var olmaya devam ediyorum. Her sektörün online olarak
hizmet verdiği bu dönemde sosyal medyada da aktif olarak işlerimi
daha ulaşılabilir bir hale getirdim. Mimarlar ile görüşmekten bütçe
açısından korkan müşterilerim için online danışmanlık hizmeti iyi
bir seçenek oldu diyebilirim.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden söz
edebilir misiniz?

Bugüne kadar birçok konut, villa, ofis gibi projelerin tasarımını

ve uygulamasını yaptım. Şu an devam etmekte olan konut projelerim
var. Anahtar teslim uygulamalarını ve projelendirmesini yaparak
birçok mekâna karakter kazandırmak bu işin en güzel taraflarından
biridir. Tasarımlarımın üretimini kendi bünyemizdeki atölyemizden
sağlayabiliyoruz. Böylece bütün süreci kontrol altında tutup en
kaliteli sonucu alana kadar istediğim müdahaleyi üretim aşamasında
sık kontrollerle yapabiliyorum. Tadilat ve üretim sürecini kendi
imkânlarıyla yapmak isteyen müşterilerim için istekleri doğrultusunda
teknik çizim ve üç boyutlu çizim olarak da hizmet sunabiliyorum.

Mimari projelerinizdeki karakteristik çizgilerinizi nasıl
tanımlarsınız?

İşlevsel ve zamansız tasarımlar yapmak önceliğim. Her projenin
bir çıkış noktası oluyor bu noktayı keşfedip o yönde ilerleyebilmek
projeyi tamamen yönlendirebiliyor. Trendlere uymayı aynı zamanda
da geçmişe bağlı kalmayı seviyorum. Geçmiş mimari akımlardan
faydalanıyorum. En çok kullandığım malzemelerden mermer ve
pirinç uygulamaktan en keyif aldığım ürünler. Bu parlak malzemeler
dengeli olarak bir araya geldiğinde çok şık sonuçlar elde edebiliyorum.
Sanat eserleri, kitaplar, mumlar, aydınlatma tasarım yaparken en çok
yer verdiğim ürünlerden. Farklı malzemeleri ve dokuları bir arada
kullanmayı ve oluşturdukları etkiyi görmeyi seviyorum. Aksesuarlar
ve yeşil bitkiler de olmazsa olmazlarım arasında. Tasarım yaparken
doğadan, bir sanat eserinden, farklı kültürlerden, etnik kimliklerden
faydalanıyorum. Tarihte fark yaratmış olan ünlü mimarların eserlerini,
tarzlarını, estetik ve işlevselliği nasıl bir araya getirdiklerini inceliyorum.

Çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Tasarımlara
yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?

Bir mekânda tasarımı ele alırken mekân tek başına
değerlendirilmemelidir. Mekânın bağlamsal nitelikleri de analiz
edilmelidir. Kurulan bağlamsal yaklaşımlar sonucunda stratejik
bir plan oluşturmak önemlidir. Bunu bir ön çalışma olarak
değerlendirebiliriz. Bir projeye başlamadan önce ilk olarak danışanımla
karşılıklı görüşmeler düzenliyorum. Daha sonra mekânın rölövesini
alıp detaylı fotoğraf çekimlerinden sonra proje eskiz çalışmaları,
yerleşim planı, üç boyutlu çizim ve detay çizimleri olarak projeye devam
ediyorum.

Müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerini karşılama ile
kendi mimari çizginizi yansıtma noktasında nasıl bir yol
izliyorsunuz?

Herhangi bir mekânı tasarlarken mekânın özellikleri, kültürü, ne
için kullanılacağı, neyi simgelemeyi hedeflediği gibi birçok konuda
araştırma yapılması gerekir. Danışanlarımızla olan iletişimimiz
projenin ilerleyebilmesi adına oldukça önemlidir. Müşteriyi anlamak, ne
istediğini bilmek, hobilerini ve mekânda en çok nerede vakit geçirmeyi
sevdiğini bilmek gibi bilgilerin hepsi bizlere proje adına yönlendirme
sağlıyor. Bizim vizyonumuz ve danışanların istekleri doğrultusunda
ortak bir noktada buluşmuş oluyoruz.

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

Mimari tasarımlarda işlevsellik, mekânın amaca uygunluğunu ve
ihtiyaçlarını belirlerken aynı zamanda biçimi, ölçüyü ve kullanılacak
malzemeyi de seçmemize yardımcı oluyor. Estetik, mekânda gözümüze
güzel gelen her detay olabilir bazen bu detaylar ihtiyaç olmasa da
o mekânda yarattığı etki açısından ihtiyaç duyabileceğimiz bir
detay haline gelebilir. Bu nedenle ben bu iki unsuru bir bütünün
parçası olarak değerlendiriyorum. İşlevsellik projenin gerekliliklerini
belirlerken estetikle vuruş noktalarını yakalamış oluyoruz. Böylece bir
bütünü tamamlamış oluyoruz. 

dekorasyon

BALDAN ALPAR, MERVE YORULMAZ KÜÇÜK

B&Me Home-Decor
Ferah Alanlar İhtişamlı Mobilyalar
Mevcut trendlere ve yeniliklere uygun birbirinden șık projelerinin yanı sıra mobilya
tasarımları da gerçekleștiren B & Me Home-Decor’un Kurucuları İç Mimar Baldan
Alpar ve İç Mimar Merve Yorulmaz Küçük’ün projelerinden tasarım așamalarına,
2021 dekorasyon trendlerinden mekânı verimli kullanmanın püf noktalarına kadar
merak edilen her șeyi paylaștığı özel röportajımız sizlerle...

B

ize biraz kendinizden ve projelerinizden
bahseder misiniz?

Biz Baldan Alpar ve Merve Yorulmaz Küçük, üniversite
yıllarından günümüze kadar dostluğu devam eden iki
iç mimarız. Üniversite yıllarında birlikte yaptığımız
birçok okul projesi oldu. Bu sebeple birbirimizin
tasarım diline fazlasıyla hakimiz. Başından beri birlikte
iş kurmak hayalimizdi. Sıkı dostluğumuzun yanı sıra yaptığımız
farklı çizimlerdeki tasarımları bile birbirine harmanlayabilmemiz
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ve sonucunda yakaladığımız uyum, isimlerimizin baş harflerinden
oluşan B & Me Home Decor markasını kurmamıza etken oldu.
Markamız adı altında mobilya ve mekân tasarımları yapıyoruz. Şu
an üzerinde çalıştığımız sekiz villalık projemizin yanında kişiye
özel mobilya tasarımlarımıza da devam ediyoruz.

Hem proje tasarımı hem de mobilya tasarımı
yapıyorsunuz. Projelerinizi tasarlarken nasıl bir yol
izliyorsunuz? Tasarım aşamalarınız neler?

Küçük metrekareli alanları odalara bölmek
yerine açık plan çözümleri, alanları daha ferah
ve kullanıșlı kılacaktır.
Projelerimizi tasarlarken öncelikle kullanıcıyla birlikte kullanıcının
istek ve ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu istek ve ihtiyaçları kullanıcının
da zevklerini göz önünde bulundurarak kendi tasarım çizgimizle
birleştirip kullanıcıya özel mobilya veya mekân tasarımı sunuyoruz.
Projemizin üzerinde çalışırken belli aralıklarla kullanıcıyla bir araya
gelerek gidişatla ilgili fikir alışverişlerinde bulunuyor ve projelerimizi
daha iyi ifade edebilmek için üç boyutlu görsellerle destekliyoruz.
Projemizin tasarım sürecini bu şekilde sonlandırıp uygulama sürecine
geçiyoruz. Kullanıcı memnuniyeti bizim için her zaman en önemli
unsur olmuştur.

Sizce tasarımlarınızda mevcut trendlere uymak ne
kadar önemli? Şu an göze çarpan trendler ve ilham
kaynaklarınız neler?

Bizim tasarımlarımızda mevcut trendlere uymak veya uymamak
aslında kullanıcının isteği ve zevkine göre şekilleniyor. Bizim için
trendleri takip etmek ve hakim olmak her zaman önemli. Biz
tasarımlarımızda kullansak da kullanmasak da trendleri her zaman
takip ediyoruz. İç mekân çözümlemesine her geçen gün bir yenisi
ekleniyor ve bu yenilikleri projelerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Şu an
göze çarpan trendlerde doğal öğeler ön planda. Ahşap zeminler, masif
malzemeler, doğal taşlar, hasırlar, deriler ve iç mekân bitkileri fazlasıyla
tercih ediliyor. Aynı zamanda doğal ögeler mekân tasarımlarında ön
planda olduğu gibi mobilya tasarımlarında da ön planda. Biz de bu
dekorasyon stillerini projelerimizde zaman zaman uyguluyoruz.

Yaşam alanından tasarruf etmek ve mekânı daha verimli
kullanabilmek için yapılabilecek en kolay mimari
değişiklikler nelerdir?

Küçük metrekareli alanları odalara bölmek yerine açık plan çözümleri,
alanları daha ferah ve kullanışlı kılacaktır. Kayar kapıların, aynaların,
açık renk duvarların ve zeminlerin, modüler mobilyaların bu alanlarda
en çok tercih edilmesi gereken çözümlerden olduğunu düşünüyoruz.
Aynı zamanda mobilyaya birden fazla fonksiyon yüklemekte bu
alanlar için kullanışlı bir çözüm olabilir. Masaya dönüşen sehpalar,
duvara gizlenen yataklar, raf olarak tasarlanan nişler bu çözümlere
verilebilecek en yaygın örnekler diyebiliriz.

Kişiye özel projelerde yapıyorsunuz. Müşterilerinizin
isteklerini kendi tarzınızla nasıl harmanlıyorsunuz?

Kullanıcının isteklerini, zevklerini göz önünde bulundurarak ve kendi
tasarım çizgimizle harmanlayarak taslak bir proje ortaya çıkartıyoruz.
Karşılıklı fikir alışverişleriyle projemiz zamanla kendiliğinden
oluşmaya başlıyor ve bu tasarım sürecini kullanıcıyla birlikte
yönetiyoruz.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler hakkında bilgi verir
misiniz?

Şu an devam etmekte olan sekiz tane villa projemiz var. Bu projemizde
anahtar teslim çalışıyoruz. Aktif olarak zamanımızın çoğu orada geçiyor.
Bunun yanı sıra şu anda üzerinde çalıştığımız örnek daire projemiz var.
Kendi tasarımlarımız olan mobilya koleksiyonumuza da yeni ürünler
ekliyoruz. Atölyemizde ise kişiye özel mobilya ve ürün üretimimiz
devam etmektedir. 

dekorasyon

AYȘENUR BÜLBÜL

AAB Architecture
Fark Yaratan Projeler
Kullanıcı ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari bakıș açısı ile uyumlu bir șekilde
bulușturan AAB Architecture’ın kurucusu İç Mimar Ayșenur Bülbül, projelerinde
yenilikçi ve modern çizgileri sentezleyerek fark yaratan projeler hayata geçiriyor...

A

AB Architecture’nin sunduğu
hizmetlerden ve bugüne kadar
gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz?

AAB Architecture olarak tüm projelerimize butik
hizmet anlayışıyla yaklaşan, müşterilerimizin
taleplerine ve mekânsal ihtiyaçlara uygun çözümler
sunan yenilikçi ve modern hizmet anlayışına sahip projeleri
hayata geçirmekteyiz. Kendi şirketimi kurduğum günden bugüne
tasarladığım her projenin yeri bende ayrıdır. Örneğin şehrin
göbeğinde modern bir gökdelendeki bir proje ile Nişantaşı gibi
eski ama dokusunu yitirmemiş bir apartman dairesinin diline göre
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konuştuğum bir proje veya eski bir restoranın baştan aşağı değişip
şık bir butik projesine dönüştürmenin verdiği heyecan ve keyif
bambaşka.

Projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

Projelerimdeki karakteristik çizgimi New York School of Interior
Design Üniversitesi’nden mezun olduktan sonraki iş deneyimlerim
ve Türkiye’ye döndükten sonra birlikte çalıştığım sektörün önde
gelen mimarlarıyla birlikte hem yurt içi hem de yurt dışında yer
aldığım projeler belirledi diyebilirim. Sekiz yıl boyunca aktif rol
oynadığım tüm projeler sonucunda etkilendiğim, ilham aldığım,

hassasiyet gösterdiğim ve projenin ölçeği fark etmeksizin her yeni
projemde aynı süreçleri artık kendi ofisimde de prensip olarak
uyguladığım kurallarım var. Tabii New York gibi olağanüstü
bir şehirde altı sene ve kısa bir süre de olsa Floransa’da yaşamış
olmanın tasarım dilimdeki etkisi büyük. Estetik, uyum ve detayın,
yenilikçi ve modern çizgilerle buluştuğu projeler karakteristik
çizgimdir diyebilirim.

Tasarımlarınızda nelere odaklanıyorsunuz?

Tasarımın kalbi benim için danışanımın tam olarak ne istediğine
veya neye ihtiyacı olduğuna odaklanmaktan geçiyor. Bunları
verimli ve işlevsel bir yapı altında planlayabilmek çok önemli.
Teknik açıdan tüm gereklilikleri yerine getirirken estetik açıdan
da getirdiğim çözümlerde, simetriyi yakalayarak ve denge kurarak
tasarladığım yeni mekânı bir bütün haline getirebilmek tasarımda
odak noktalarım diyebilirim.

Proje süreçleriniz nasıl ilerliyor? Nelerden ilham
alıyorsunuz?

İlk olarak danışanımı tanımak, isteklerini ve ihtiyaçlarını
dinlemek çok önemli. Bu süreç projenin detayları, süresi ve bütçe
değerlendirmesi ile devam ediyor. Bazen sadece tasarım bazen de
tasarım, uygulama, şantiye takip ve koordinasyonunu üstlendiğim
projeler de olabiliyor. Danışana mood board dediğimiz çizim ve
tasarıma ait görselleri içeren bir ön çalışma sunuyorum. Proje
bu aşamayı da geçtikten sonra tasarımın tümünü 3 boyutlu bir
görsele dönüştürüyorum. Burada asıl amaç tasarlanmış mekânın
bitmiş halini tüm detaylarıyla alıcının algılamasını sağlamak.
Beni bu konuda en mutlu eden; hazırladığımız 3 boyutlu görselin
gerçek uygulama ile yüzde yüz uyum sağlaması ve danışanımın
da bitiş tarihine kadar ki heyecanına ortak olmak. İlham kısmına
gelince, danışanlarımla yaptığım görüşmeler sonrası onların
isteklerini dinlediğimde ve hissetmek istedikleri mekânı bana tarif
ettik ettiklerinde bu kısım bende canlanıyor. Fiziksel mekânlar
insanların nasıl davranmaları ve hareket etmeleri gerektiği
konusunda gerçekten yönlendirici ciddi bir etkiye sahip. Tüm
projelerimde kullanacağım renk tonlamalarından, malzemelerin
ve mobilyaların seçimine kadar ilhamım danışanım oluyor.

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

Estetik anlamda danışanlarımın tarzının benimkiyle bütünleşmesi
ortaya çıkacak tasarım açısından gerçekten çok önemli. Daha önce
belirttiğim gibi butik hizmet anlayışıyla ve insan odaklı tasarıma
önem vererek aynı zamanda her projenin kendi içinde farklı bir
hikâyesi olduğuna inanarak tümünü kendi mimari bakış açımla
bir araya getiriyorum ve bu hikâyenin bir parçası olmaktan büyük
zevk alıyorum.

Hem eskimeyecek hem de fonksiyonellini
yitirmeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?

Benim için üç sırrı var. İlki proje ister bir bebek odası isterse
de 500m2’lik bir ofis projesi olsun, prensip olarak mimari ve
teknik anlamda tüm detay ve inceliklere aynı özeni ve titizliği
göstermek benim için çok önemli. İkincisi kaliteli ve güçlü
uygulama ekipleriyle çalışmak. Üçüncüsü ise detay, daha fazla
detay düşünmek. Yani bir projeyi sadece tasarlamak ve uygulamak
değil daha uzun soluklu, ve kapsamlı düşünmekten geçiyor. AAB
Architecture olarak sadece estetik olanı değil hem danışanlarımızın
yaşam tarzını yansıtan, kendilerini özel hissettiren hem de seçilen
ürünlerin fonksiyonelliğini ve malzeme ömrünü düşünerek
tasarımlarımızı kurguladığımızı söyleyebilirim. 

dekorasyon

MİNA KARWANCHİ

Seramikte Deniz Esintisi
Mina Ceramics
Mina Ceramics’in Kurucusu Mina Karwanchi, porselen çamurunu kendi organik
formunda șekillendirerek deniz altı dünyasını yansıttığı seramik aksesuarlarında,
natürel ve saflığı ön plana çıkarıyor..

M

ina Ceramics’in ürün çeşitliliği ve
kalitesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ürünlerimde çoğunlukla porselen çamuru zaman
zaman da stoneware çamurları kullanıyorum.
Bunların yanı sıra geri dönüşümlü çamurlar da
kullanıyorum. Porselenin asil bir duruşunun
olduğunu düşünüyorum. Porselen çalışması
daha zor ama sonuçları daha güzel olan bir malzeme. Güzel
sonuçlar elde etmek için kullandığım malzemelerin en kalitelisini
kullanmaya çalışıyorum.

Seramiğe olan tutkunuz nasıl başladı?

Ben İsveç’te büyüdüm ve orada okula gittim. Okuldan sonra hobi
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derslerimiz olurdu, o derslerde ellerimle bir şey yapmayı çok
severdim. Bundan dolayı hemen hemen bütün hobi derslerine
katılırdım. Daha sonra seramik yapmaya başlayarak dördüncü
sınıftan sonra her hafta derslere katılmaya başladım ve seramik
bir nevi hobim olmaya başladı. Seramik sevgim böylece devam etti
ve on sene boyunca İsveç’te bunu sürdürdüm. İstanbul’a taşınınca
mimarlık okumaya başladım ve derslerin yoğunluğundan dört
sene ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra eşimle birlikte
Şangay’a taşınınca Çinlilerin de seramikte oldukça profesyonel
olduklarını bildiğim için üç sene boyunca üst düzey dersler alarak
yoluma devam ettim. Bu derslerde yeni teknikler, farklı dokulu
malzemeler kullanarak seramiğe ait yeni şeyler öğrendim. Dokular
oluşturarak ve kendi organik formunu şekillendirerek çamur ile

çalışmayı seviyorum. Etrafımızdaki güzellikleri, bir hikâye şeklinde
çamur ile ifade etmek benim için çok büyük bir keyif.

Ürünlerinizde natürel tonlar tercih etmenizin özel bir
nedeni var mı?

Kullandığım porselen çamurunun doğal rengini çok seviyorum. Doğal
olan bir şeyin rengini korumayı severim. Ara sıra açık tonlardaki
renkleri de kullanabiliyorum ama şu an çalıştığım seride de ifade
ettiğim gibi doğadaki varlıklara dokunursak doğal renklerini
kaybederler ve ben bu yüzden renk kullanmıyorum. Porselen doğal
haliyle güzel olduğu için bu halini korumak istiyorum.

Tasarımlarınızda nerelerden ilham alıyorsunuz?

Şu an çalıştığım “deep down in the ocean, don’t touch me!” serisinde
doğanın en güzel denizlerinden ilham alıyorum ve denizdeki varlıkları
öne çıkarmak istiyorum. Deniz canlılarını farklı şekillerde tasarlıyorum
ve bu tasarımlara deniz canlılarını doku olarak yerleştirip ütopik bir
hava katmaya çalışıyorum. Denizdeki varlıkların ne kadar hassas
ve güzel olduklarını ve onlara dokunmayıp korumamız gerektiği
konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyorum.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Ürünlerinizi
tasarlarken mimari bakış açınızdan yararlanıyor
musunuz?

Minimalist bir tarzım olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşamımda da
tarz olarak doğal, minimalist ve kullanışlı şeyleri tercih ederim. Doğal,
göz yormayan renkleri, saflığı, natürelliği seviyorum ve bunu yaptığım
heykellerde de öne çıkarttığımı düşünüyorum.

En çok ne tür objeler tasarlamaktan
hoşlanıyorsunuz?

İnce dokunuşlarıyla beni zorlayan ve bolca emeğimi verdiğim
heykelleri tasarlamayı seviyorum. Bir obje yaptığımda onu
hemen bitirmek istemem. Serimin konusu deniz altı olduğu
için zaten deniz altındaki bu canlıların çok fazla detayları
olduğunu biliyorum ve bunların en küçük ayrıntılarıyla
uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Tasarımlarıma bakan insanlar
genelde şu soruları soruyor. “Çok hassas değil mi? Hemen
kırılmaz mı? Böyle bir şey yapmak ne kadar zamanınızı
alıyor?” Ben de serimde bu sorulara cevap olarak bu ürünleri
ortaya çıkartmak istiyorum. Evet, hassas, detaylı ve çok
vaktimi alıyor ama benim tasarımlarım nasıl hassas ve detaylı
ise doğa da bir o kadar hassas ve detaylı. Ben de insanlara
tasarımlarımda bunu ifade etmeye çalışıyorum ve bunları
tasarlamak çok hoşuma gidiyor.

İlerde çıkartmak istediğiniz başka ürün grupları
var mı?
Evet. Doğa benim tasarımlarımın en büyük kaynağı ve yine
aynı şekilde doğadan ilham alarak yapacağım bir takım
ürünler ortaya çıkartmak isterim.

Herhangi bir sergiye katılmak ister misiniz?

Daha önce Çin’de bir sergiye katılmıştım ve tabii ki ilerleyen
zamanlarda hem Türkiye’de hem de yurt dışında sergilere
katılmak isterim. Ayrıca bir sanat galerisinde de yer almak gibi
bir isteğim var. 

dekorasyon

İç Mimar

Selin Omurcalı

Shuri Kids
Eğlenceli ve Yaratıcı
Çocuklar için renkli ve eğlenceli mekânlar tasarlama fikriyle yola çıkan Shuri
Kids’in Kurucusu İç Mimar Selin Omurcalı, markasının kuruluș hikâyesinden ürün
çeșitliliğine, ürün seçiminde dikkat ettikleri unsurlardan gelecek dönem planlarına
kadar merak edilen her șeyi tüm detayları ile anlattığıı keyifli röportajımız sizlerle...

Ö

ncelikle kendinizden ve Shuri Kids’in
kuruluşundan bahsedebilir misiniz?

Eşimle birlikte 2011’de kurduğumuz ve halen aktif
olarak çalıştığımız PMTA Studio isimli mimarlık
ofisimizdeki projeler için zaten yoğun olarak mobilya
tasarımı ve üretimi yaparken bir yandan da sürekli
kendi mobilya koleksiyonumuzu hazırlama fikri
mevcuttu. İç mimari projelerimizi yaparken bebek ve çocuk odaları
için sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çok sınırlı ve sürekli aynı
çizgide tasarımların yapıldığını ve çoğu klişeleşmiş tasarımların
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da çocuk ölçeğine uygun olmadığını gördük. Sonrasında yıllardır
kalitesine güvendiğimiz ve yurt içi, yurt dışı bir çok projemizde bize
destek olan Lazzoni Mobilya’nın bu fikrimize sıcak bakmasıyla
ortaklaşa bir proje olan Shuri 2018 yılında ilk taslak çalışmaları ile
doğmuş oldu.

Ürünlerin tasarım süreci nasıl gelişti? Ürün
çeşitliliğiniz ve koleksiyonlarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Mimari projelerimizden edindiğimiz, en başta elimize kağıt kalem

almadan soru sorma ve problem saptama gibi bir alışkanlığımız var.
Sorularımızın cevabı da aslında sonuç ürünü yaklaşık olarak ortaya
çıkartıyor. Dolayısı ile ürün, bir dizi problemler zincirinin cevabı
oluyor ve ürünün al benisini artıracak tüm gereksiz ayrıntılardan
ve bezemelerden bir anlamda arınmış oluyor. Çocuk mobilya
tasarımlarında saptadığımız ergonomi problemi dışında ebeveynlerin
çocuk mobilyalarını kendi zevklerine göre seçiyor olduklarını
gözlemledik. Ebeveynler kendi zevklerine göre çocuk mobilyası
seçtikçe mobilya üreticileri de ebeveynler için gri, vizon, beyaz hatta
füme renklerde mobilyalar üretmeye devam ediyor ve bu bir kısır
döngü halini alıyor. Bir düşünsenize çocuk olarak hiç sevmediğiniz
renklerde, kullanamadığınız mobilyalardan oluşan bir odada
yaşamak zorunda bırakılıyorsunuz. Çocuk için çocuk mobilyası
yapma fikrinin getirebileceği ticari olumsuzlukları önemsemeyerek
seçim hakkının çocuklarda olduğu, çocukların kendi potansiyellerini
ortaya çıkartmasını teşvik eden ve çocukların tüm hayatı boyunca
hatırlayacakları odalar tasarlamayı hedefleyen Shuri dünyasını
oluşturduk. Bizi en çok sevindiren şeylerden biri ürünlerimizi
inceleyen yetişkinlerin bu fikirlerimizi açıklamaya gerek kalmadan
anlayabildiklerini görmek oldu. Ayrıca Shuri’nin yaratım sürecinde
ciddi katkıları olan Türkiye’nin en yaratıcı ajanslarından biri olarak
gördüğümüz Le Koko Collectif ile çalışmak bizim için büyük şans oldu.

Ürün çeşitliliğiniz ve koleksiyonlarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?

Marka manifestomuzu belirledikten sonra Shuri dünyasının yalnızca
mobilya üretimi ile sınırlı kalamayacağını hissettik ve bunun
neticesinde çocuk tekstilinden aydınlatma armatürüne, nevresimden
çoraba ve hatta mayoya kadar Shuri’yi yansıtacak vermek istediğimiz
mesajı pekiştirecek birçok farklı ürün tasarladık.

Ürün seçiminde ve üretiminde nelere dikkat
ediyorsunuz? Süreçten bahsedebilir misiniz?

Tasarımcılarımız, bize başvuran tüm kullanıcılarımızın isteklerini
dikkatlice dinliyor ve sonrasında oda ölçülerini öğrenip en doğru
yerleşim, ürün ve renk seçimiyle üç boyutlu görsellerini içeren
sunumlar hazırlıyorlar. Danışanlarımızın içine sinene kadar proje
üzerinde birlikte çalışılıyor. Açıkçası bizim için büyük bir emek fakat
danışanlarımızın memnuniyeti için bu aşama vazgeçilmezimiz.
Projenin onaylanmasıyla birlikte Türkiye’nin en köklü ve nitelikli
tesislerinden biri olan Lazzoni Mobilya Fabrikası’nda neredeyse el
değmeden, oldukça titiz bir üretim süreci başlıyor. Bu aşamada ihracat
yaptığı Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki malzeme standartlarına
uygun üretim yapan bir tesisle çalışmak en büyük avantajımız. Bu
standartlara ek olarak Shuri için özel su bazlı zehirli madde içermeyen
İtalyan menşeili lake boyalar kullanılıyor. Ürünler hazırlandıktan
sonra süreci profesyonel, konusunda özel eğitim almış montaj ekipleri
ile tamamlıyoruz.

Kişiye veya projeye özel mobilya tasarımları yapıyor
musunuz?

Shuri koleksiyon ürünlerinde kişiye ve odaya özel ufak değişiklikler
yapabiliyoruz. Ayrıca otel ve ana okulu oyun alanları için de özel
çalışmalar yapıyoruz.

Peki ailelerin çocuk mobilyası seçiminde nelere dikkat
etmesini önerirsiniz?

Çocuklarına kulak vermeleri yeterli. Çocukların kendi işlerini
yapabilmesini destekleyici, onlara seçim yapma özgürlüğü sağlayan
alanlar yaratmaya çalışmalarını öneririm. Bunun dışında çocuk
güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış ürünler seçilmeli ve
kullanılan ürünlerin sertifikaları mutlaka sorulmalı.

Son olarak Shuri Kids’in gelecek dönem
planlarından bahsedebilir misiniz?

İstanbul’da Kanyon AVM mağazamıza ek olarak önümüzdeki
aylarda İstanbul Anadolu yakasında bir mağaza daha açmayı
hedefliyoruz. Bu aralar ürünlerimizi sergilemek isteyen
çok sayıda yurt dışı firması ile irtibattayız. Örnek olarak,
İtalyan çocuk mobilya markası Baby Bottega’nın Floransa
mağazasında yerini alacak ürünlerimiz için üretime başladık.
Yıl sonuna kadar çok güzel dönüşler aldığımız İngiltere, Fransa
ve Almanya’daki online mağazalarda kullanıcı ile buluşmayı
planlıyoruz. Ayrıca 2019 yılında katılımcı olduğumuz %100
Design London fuarında Uzak doğu ülkelerinden oldukça
olumlu dönüşler aldık ve neticesinde ürünlerimiz Çin’de
Shenzen şehrinde sergilenmeye başladı. Açıkçası dünyada
mobilya ihracatında başı çeken ülkelerden gelen talepler bizi
motive ederken bir yandan da oldukça gururlandırıyor. 

www.shurikids.com

shurikids
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Shuri Kids ile
İlham Dolu
Bir Dünya

Culi Yatak

Kaliteli ve özgün tasarımlarıyla renkli
ve eğlenceli dünyanın kapısını
aralayan Shuri Kids, çocuklara
aradıkları özgürlüğü sunuyor...

Tubi Masa Sandalye Seti

Berjer

Pavri Yatak

Misa
Çalışma Masası

Zazi Sandalye
Ranza
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Mel’s Design
Unique Decoration
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M

el’s Design’ın genç ve başarılı kurucusu Melis Turgut Ateş’i tanıyoruz...Melis Turgut Ateş 1996 yılında Ankara’da doğdu.
İlköğretim, ortaöğretim ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okuyup 2014 yılında başarılı bir şekilde mezun oldu. Lisans eğitimini
ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. İç mimarlık alanındaki şantiye stajını TAVSERA ortaklığında Emaar Square Mall and Residences Istanbul’da, ofis stajını ise Design On Ankara Mimarlık Ofisi’nde
yaptı. Lisans eğitimi sırasında 3 boyutlu görselleştirme, teknik çizim, ışık tasarımı ve renk teorileri hakkında aldığı dersler ve
kurslarla kendini geliştirdi. Mezun olduktan hemen sonra ise yıllar hayalini kurduğu ofisini 2019 yılında Mel’s Design adıyla
İncek’te açtı. Bunun yanı sıra 2020 yılında Unique Decoration’ı kurarak Türkiye genelinde www.melsdesignn.com internet sayfası ile unique.
decorationn Instagram sayfasını kullanarak satış yapmaktadır. 
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By İç Mimar
Meltem
Her Tasarım
Bir Senaryo

MELTEM AKSUNGUR

M

Özenle tasarladığı her projesini bir senaryoya
bağlayarak farklı tasarım tarzları olușturan By İç
Mimar Meltem’in Kurucusu İç Mimar Meltem
Aksungur, hayata geçirdiği projelerinden
tasarım tarzına, ev dekorasyonunda en sık
yapılan hatalardan dikkat edilmesi gereken
hususlara kadar geniș bir yelpazede
sorduğumuz soruları yanıtlıyor...

esleğe nasıl başladığınızdan ve kariyer
serüveninizden bahsedebilir misiniz?

Hayal gücüme hep inanmışımdır.
Küçüklüğümden bu yana hep bir şeyleri
tasarlama içgüdüsüne sahiptim. Ailemin katkısı
burada çok büyük, bunu farketmeleri ve beni
teşvik etmeleri ile iç mimarlığa yöneldim. TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun
oldum. Mezun olur olmaz Durukan Şekerleme Fabrikası için
yapmış olduğum bitirme projem, okulum ve yetkililer tarafından
ödüllendirilerek uygulanmaya hak kazanıp satın alındı ve
serüvenim bu şekilde başlamış oldu. By İç Mimar Meltem adı
altında özgün ve müşteri odaklı tasarım anlayışını motto haline
getirerek bu unsurlardan asla taviz vermeden projelerimize imza
atıyorum.

Hayata geçirdiğiniz projelerden bahsedebilir
misiniz?

Büyük, küçük ayırt etmeden her projeyi aşkla yapan biriyim.
Bu nedenle tüm projelerim benim için çok özel ve anlam
yüklü. Kendimi tekrar etmekten kaçınarak her projemi özenle
tasarlayıp müşterilerime teslim ediyorum. Bu nedenle proje ayırt
edemeyeceğim. Online hizmetlerimiz ile herkesin evinde, ofisinde
ve yaşam alanlarında olmayı hedefliyor ve bunun için var
gücümüzle çalışıyoruz. Şimdilik sürpriz olarak kalsın çok kısa bir
vakitte yeni projemiz ve tasarımlarımız ile bir arada olacağız.
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Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Her yeni projede mekânın ruhu, atmosferi ve kişiliği belirliyor.
Projelerimi mutlaka bir senaryoya bağlı kılıyorum her senaryodada
farklı tasarım tarzları ön plana çıkıyor. Kendimle yarışmayı seviyorum
bu da beni her projede yeni bir ruha sokup yenilenmemi sağlıyor.

Dekorasyon ile ilgili en sık gördüğünüz yanlış nedir?

En sık üç yanlış ile karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki gereksiz mobilya ve
aksesuar kullanımı. Yaşam alanlarımızdaki mobilyalar, konforlu ve
fonksiyonel olmalıdır. Büyük ebatlı hantal mobilyalar evlerde daha
dar ve sıkıcı bir görünüm yaratıyor. Küçük mobilya seçimi ise boş
ve dengesiz alanlar ortaya çıkarıyor. Mobilya ve aksesuar seçerken
mekânın ebatlarını göz önünde bulundurarak seçim yapmak çok
önemli. Aksesuar kullanımında ise uyumu dengelemek ve mekâna
hareket katmak için amacını bilerek hareket edilmelidir. İkinci
yanlış ise renklerden korkmak. Mekânda sürekli uyum yakalamaya
çalışmak da sıkıcı bir görüntü yaratıyor. Hata yapmaktan korkmamak
ve denemek çok önemli. Renkten kaçmayın. Duvarlarda renkten
kaçıyorsak bile yastıkları renkli seçerek araya canlı renkte aksesuarlar
ekleyip evinize renk katabilirsiniz. Son olarak mekân içerisindeki
aydınlatma kullanımı da çoğu zaman yanlış seçiliyor. Aydınlatma
konusu dekorasyonda yapılan hataların en başında geliyor.
Kullanım alanlarına ve ışığın geliş yönüne göre aydınlatma tercihleri
yapılmalı. Odanın şekline ve boyutuna göre alternatif aydınlatma
nesneleri seçmek yararlı olacaktır. Mesela yemek masasının yanına
dimmer ile aydınlık seviyesi ayarlanabilen dekoratif bir lambader
düşünebilirsiniz.

Hedef kitleniz ve danışanlarınız ile yürüttüğünüz
iletişim hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlk adımım danışanımın istek ve beklentilerini dinlemek oluyor.
Danışanlarımı dinlerken bir diğer taraftan onların tarzını, neler
istediğini, nasıl bir mekan hayal ettiğini analiz ediyorum. Bu analizler
doğrultusunda çalışmalara başlıyorum. Birden fazla alternatif
çalışarak en güvendiğim fikirle yola çıkıyor ve onlara sunuyorum.
Sonrasında tasarladığım projeyi anlatmak için gerekli sunumu
hazırlama evresine başlıyorum. Bu benim en sevdiğim kısım çünkü
3D sunumlarla tıpkı biz o işi uygulamış bitirmiş gibi gerçekte ne
göreceklerini sunmak ve mekânı canlı canlı yaşarken ki heyecanlarını
görmek beni fazlasıyla motive ediyor. 3D sunumda mekân içerisinde
ki düşünülmüş tüm senaryoların, kurguların harmanlanmasını
görüyor ve hissediyorlar. Danışanımın o mekânı yaşatıp ‘’istediğim
tam olarak bu’’ dediği anda projenin uygulamaya yönelik kısmı için
çalışmalara başlıyoruz. Benim için en önemli husus, sunmuş olduğum
proje ile teslim edeceğim projenin birebir olması. Bu durum danışanım
ile aramdaki güvene dayalı ilişkimi güçlendirerek dostluklarımıza
kapı açmış oluyor.

Sizce okul iç mimarlık hakkında bilmeniz gereken
herşeyi öğretiyor mu yoksa bu konuda ayrı bir yetenek
gerektiğine inanıyor musunuz?

İç mimarlığın dört yıla sığdırılamayacak kadar büyük ve çok yönlü
bir alan olduğunu düşünüyorum. Teorik bilgilerle sınırlandırılamayan
uygulama becerisinin ve hayal gücünün iç içe olduğu günümüzün
en önemli meslek dallarından birisi. İyi bir İç mimar, tasarımcı
olmak için öncelikle gözlemleme ve hayal gücüne inanmak
gerekiyor eğer bu özelliklere sahipseniz okuldan alacağınız eğitim
ile bunları harmanlayabiliyorsunuz. Yenilikleri ve güncel akımları
sürekli olarak takip etmeli ve müşteriler ile etkili bir şekilde iletişim
kurma becerisine sahip olunması gerekiyor. Okul ile bu hususların
hepsinin iç mimar adayına verilmesi maalesef çok zor, yapılacak olan
sadece öğrencide olan bu yeteneğin ortaya çıkarılıp güçlendirerek
belli tasarımsal alt yapıyı oluşturmak oluyor. Bu nedenle yetenek
gerektirdiğine kesinlikle inanıyorum. Çok yanlış bilinen algılardan
bir tanesi sadece çizim yeteneğinin düşünülmesi tam aksine çizim bu
bölümün en kolay kısmı diyebilirim. 
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ZEYNEP BESLER

Minimalizmin Yansıması
Surtout Interior Design
Paris’te bulunan Concept House’nin Tasarım Lideri Zeynep Besler, firmanın
faaliyet alanlarından ve kurucusu olduğu Surtout Interior Design’da toprak
tonlarını kullanarak doğallığı ön plana çıkardığı rüstik ve minimal tarzdaki
tasarımlarından bahsediyor...

H

em İstanbul hem de Fransa’da
yaşıyorsunuz bir iç mimar olarak İstanbul
ve Fransa arasındaki iç mekân tasarım
farklarını nasıl yorumluyorsunuz?

İstanbul her zaman batıya ayak uyduran bir şehir
olmuştur. Aslında son on yıldır değişen iç mekân
anlayışına da hepimiz şahit oluyoruz. İstanbul,
Paris’e nazaran yeni yapılanmaya ve sınırlarını genişletmeye açık bir
şehir. Yeni yapılanma, modern fikirlerin rahatlıkla uygulanmasına
kapı açarken bir yandan hikâye ve geçmiş açısından belki biraz
eksik kalıyor diyebiliriz. Paris şehir yapısı oturmuş ve değişim
istendiğinde çok katı kuralara tabi tutulan bir yerleşime sahip.
Burada tasarım, tarihi mirasın etrafında dönerek şekil buluyor.
Geçmişten gelen hikâyeyi korumak esas diyebiliriz. Haussmannien
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yapı olarak adlandırdığımız Paris’teki binalar oldukça ihtişamlı ve
iç mekânlar bu ihtişamın içinde daha minimal bırakılmak isteniyor.
Özetlemek gerekirse az mobilya, doğal renkler ve ham dokular gibi.

Surtout Interior Design hesabınızda İstanbul ve
Fransa’da bulunan mekânları paylaşıyorsunuz. Bu
mekânları seçerken en çok nelere dikkat ediyorsunuz
ve neye göre karar veriyorsunuz?
Genel olarak minimal ve rüstik tarzda olan yerler ilgimi daha
çok çekiyor fakat doğruyu söylemek gerekirse bu konuda kesin
çizgilerim yok. Hissiyat ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Kısaca,
beni içine çeken her yer ve bana kendimi iyi hissettiren her detay
kadrajıma girebiliyor. Sıklıkla seyahatlerimden karelere de yer
veriyorum.

Paris’te bulunan Concept House’da çalışıyorsunuz. Şirketin faaliyet
alanlarından ve sizin şirketteki görev alanınızdan bahsedebilir misiniz?
Concept House, dekoratif beton alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Günümüzde, iç
mekânlarda oldukça revaçta olan terrazzo ve mikro beton uygulamaları konusunda
uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. Beton, yapının ana malzemesi olma görevi dışında bizlere
sunduğu ham doku ve brüt görünümü ile tasarımda oldukça önemli bir rolü vardır.
Bu rolden feyz alarak yaptığımız zemin, duvar ve mobilya üzerine uygulamalarımız
ile atipik iç mekânlar yaratmaya devam ediyoruz. Concept House’ta tasarım liderliği
yapmaktayım. Bu serüvende, bize güvenen danışanlarımızın projeleri için konsept
üretiyorum.

Tasarım anlayışınızı ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Tasarımda, doğal olan ne varsa önceliğimdir. Bir başlık altında toparlamam gerekirse
modern ve rüstik tarzda ilerlediğimi söyleyebilirim. Renk skalam üç kelime etrafında
dönüyor; toprak, hardal ve çam. Düzeni sevmeme rağmen doğadaki asimetri hep ilham
kaynağım olmuştur. Az işlenmiş ham malzemeler ve ahşap projede mutlaka varlığını
gösterir. Abartıdan uzak, sakin ve doğal görüntüler yaratmak, tasarımda ulaşmak
istediğim ana fikir diyebiliriz.

Tasarlamaktan en çok zevk aldığınız alanlar hangileri?

Zevkle tasarladıklarım genel olarak otel projeleri oluyor. Otel tasarlamak, bir rengin
yanına bir malzeme yerleştirmekten çok daha fazlası aslında. Bir “challenge” olarak
adlandırabilirsiniz. Aslında pek çok farklı fonksiyondaki alanları bir araya getirip bir
bütün oluşturmaktır. Hizmet sektörünün içinde olan bu projelerde, insanlara kalacakları
süre kadar ikinci evlerini sunma fikri ve yarattığım dünyadan geçiyor olmaları her
zaman çok cazip gelmiştir.

Projelerinizi yaratırken nasıl bir süreç izliyorsunuz? Tasarım sürecinde
bir grupla çalışmayı mı yoksa tek başınıza ilerlemeyi mi tercih
ediyorsunuz?
Sanırım ben de konsept çalışırken bireysel devam etmeyi tercih edenlerdenim. Teknik
anlamda mutlaka destek alsam da kendi ritmimde ilerlemeyi seviyorum. Fakat her
projenin farklı gereksinimleri olduğu gibi tasarlama evresinde size ilham verecek
insanlarla fikir alışverişinde de olabiliyorsunuz. Öbür yandan ezbere ilerlemek kesinlikle
beni mutlu eden bir çalışma tarzı değil. Önüme gelen her proje için farklı dokunuşlar
peşinde oluyorum. Herkesin olduğu gibi benim de izinde yürüdüğüm belli bir tarz var
tabi ki; fakat bunun kendini tekrarlama boyutuna gelmesini kesinlikle istemem. 

konut

GÖKHAN BİNGÖL

Bodrum’un Cennet Projesi
Vizör Ege Bodrum Ortakent
Vizör Group’un Kurucusu Gökhan Bingöl, Bodrum’un mimari yapısı ve büyüleyici
doğa manzarasına uygun olarak tasarlanan ve modern mimarinin konforunu
yansıtarak butik yașam alanları sunan Vizör Ege Bodrum Ortakent Projesi
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ticaret ile ilkokul yıllarımda tanıştım. Pek düzenli olmasa
da okuldan arta kalan zamanlarda hep iş hayatının
içerisindeydim. Okul bitene kadar da bu şekilde devam
etti. Profesyonel kariyerimde ulaştığım başarıda en önemli
etken, gayrimenkul sektörünün bütün kademelerinde
edindiğim geniş tecrübe, bilgi birikimi ve bu bilgiyi
yönetmekte göstermiş olduğum beceri oldu. Vizör ailesi olarak kalite
odaklı çalışma anlayışı, nitelikli insan gücü ve modern teknolojimizle
bugünden geleceği tasarlıyoruz. Yeni nesil çevreci teknoloji çözümleri ve
geleceği öngörebilen bir bakış açısı ile ilerlerken hizmet ve serviste her
şekilde sürekliliği sağlıyor, yatırımlarımızı öncelikle kaliteye yapıyoruz.
Şu anda gayrimenkul, inşaat, mimarlık, mühendislik, medya ve yapısal
ahşap sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz.
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Vizör Ege Bodrum Ortakent projenizden
bahsedebilir misiniz?

Vizör Ege Ortakent projesi, 71622.05 m2 arazi üzerine kurulu
doksan yedi adet blok ve tamamı deniz manzaralı üç yüz seksen
beş adet bağımsız loft daireden oluşmaktadır.

Deniz manzaralı, doğayla iç içe loft dairelerinizden
oluşan projenizin detayları hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Proje, doğanın büyüleyici görünümüne hakim ve mahremiyet
duygusu korunacak şekilde konumlandırıldı. Proje bölgedeki
plajlara kolay bir ulaşım sunarken havuz, dinlenme alanları
ve aquapark çocuklara güvenli ve eğlenceli oyun alanları ile
birlikte tasarlandı.

İç ve dış mekân tasarımında çıkış noktanız ne oldu? Nasıl
bir konsept yaratmak istediniz?

Bodrum’un mimari yapısı ve doğasına uygun olarak modern mimarinin
vazgeçilmez konfor öğelerini bünyesinde barındıran minimal bir
konsept düşünülerek başarılı mimarlarımız tarafından tasarlanmıştır.

Tasarımda öncelikleriniz neler oldu?

Tasarımda önceliğimiz konumu itibariyle eğimli arazinin avantajını
kullanarak tarz sahibi aynı zamanda her biri birbirinden bağımsız,
butik yaşam alanları oluşturmak oldu.

Mekân tasarımında nelerden ilham aldınız?

Projenin tüm tasarımlarında Bodrum’un ilham verici doğal yapısından
yola çıktık. Açık veranda alanları, peyzaj ile iç içe yapısı, mahremiyet ve
yeşile olan saygısı ile kullanıcı odaklı bir proje tasarladık.

Bodrum Ortakent projenizde mimari çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

Mimari çizgimizi tanımlarken öncelikli düşüncemiz geçirdiğimiz bu
zor günlerde şehirden uzaklaşmak isteyenler için doğa içinde huzurlu
ve konforlu yeni bir sığınak yaratmaktı. Pandemi döneminde imkânı
olanlar şehirlerden uzaklaştı ve müstakil evlerde oturmaya başladı.
Şehrin gürültüsünden ve salgın tehlikesinden kaçarak doğayla iç içe
yaşamayı tercih eden ailelere uygun bir mimari çizgi oluşturduk.

Konforu ve fonksiyonelliği bir arada sunduğunuz loft
dairelerinizin iç mimarisinden bahsedebilir misiniz?
Sürdürülebilirlik için tüm detayları ile göz önüne alındı. Villalar
mekanik sistemlere bağımlılığı azaltacak şekilde basit tasarım
konseptine dayarak tasarlandı. 2+1 loft dairelerden oluşan tüm
evlerimizin kendine ait bağımsız bahçeleri ve bağımsız girişleri
bulunmaktadır. 
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B.U.J.U Design
Renkli ve
Parıltılı
Tasarımlar
BURCU ARKUT ACUN

Ö

ncelikle kendinizden ve Buju Design’ın
kuruluşundan bahsedebilir misiniz?

1986 İstanbul doğumluyum. 2004’te Robert Kolej ve
2008’de İTÜ Mimarlık’ı bitirip akademik hayattan
artık iş dünyasına adım atmış oldum. Türkiye’nin
önde gelen mimarlık ve iç mimarlık firmalarında
çalışmanın kendi gelişimim için en faydalı seçenek
olduğuna karar verdim. Bu süreçler benim için hep öğrenmek
üzerineydi o yüzden daha fazla deneyim ve bilgi edinmeye
odaklandım. Radisson Blu, Hilton, Xanadu gibi dünya çapında
isim yapmış otel zinciri projelerinde çalışma fırsatı buldum. Otel
demek aslında mimari ve iç mimari anlamda çok fazla konuya aynı
anda hakim olmak demektir. Bu da mesleki anlamda beni epey
geliştirmiş oldu. Buna paralel olarak kendimi ifade etme konusu
da ağır bastı. Bunu ortaya çıkarmak amacı ile hayat beni hep
yeni bir şeyler denemeye sevk etti. İMA’da aldığım moda tasarım
dersleri olsun, kendi kişisel blogumu kurmak olsun, Designroom
adı altında giyim ürünleri üretmek olsun hep kendi vizyonumu
ortaya koyma yollarını arıyordum. Çok yönlü bir tasarım anlayışım
olduğundan bunun tam olarak nasıl ifade bulacağını bulmam
gerekiyordu. 2016 yılı itibari ile Buju Design adı altında tasarıma
dair tüm vizyonumu gerçekleştirmeye başladım. Bu projelerin yanı
sıra mekânları sanat eserlerine dönüştürmek amacıyla kendine
has tarza sahip parçalar üretmek için B.U.J.U Collections üzerinde
çalışmaktayım. Mayıs 2020’de kendi tecrübelerimden edindiğim
mesleki bilgileri ve yöntemlerimi aktardığım, katılımcıların
yaratıcılıklarını destekleyen online atölyeler düzenlemeye
başladım. Aynı zamanda Eylül 2020’den beri YouTube kanalım için
keyifli, öğretici videolar çekiyoruz.
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Farklı renk ve dokuları kullanarak
birbirinden șık yașam alanları tasarlayan
Buju Design’ın Kurucusu Mimar Burcu
Arkut Acun, kullanıcı ruhunu yansıtarak
gerçekleștirdiği projeleri ve mimari çizgisi
hakkında merak edilenleri anlatıyor...
Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden
bahsedebilir misiniz? En keyif alarak tasarladığınız
projeyi sorsak...

Her projenin kendine has hem keyifli hem de zor yanları oluyor.
Her proje ve müşteri ile mesleki ve kişisel olarak büyüyor,
genişliyorsunuz. Ben de her seferinde projelerle beraber
değişiyorum. O yüzden her zaman en keyif aldığım proje, o sırada
yaptığım proje oluyor. Yine de bir taneye indirgeyecek olursak,
kendi evimizi yaptığım proje haliyle benim için en keyiflisi oldu.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı nasıl
tanımlarsınız?

Projelerde en başta kullanıcı ihtiyaçları, bütçesi, istekleri ile gibi işin
daha matematiksel kısmıyla başlıyoruz. Aynı paralelde de hakim
olunması gereken kısım, projenin ve müşterimizin ruhu. Bu ruhu
nasıl yansıtacağız konusu zaten projenin tüm konseptini ortaya
çıkarıyor. Bu noktada örnek görseller üzerinden çalışmayı çok
faydalı buluyorum. Çünkü kişi her zaman ne istediğini net şekilde
tarif edemez ancak neleri beğendiğini rahatlıkla gösterebilir. Ben
mümkün olduğunca geniş bir görsel havuzundan yararlanıyorum
ki bolca örnek üzerinden seçimler yapılabilsin. Sonrasında seçilen
görsellerde ortak noktalar buluyorum. Birbirinden çok farklı tarzlar
olsa bile. Sonuçta bunun kendi içimdeki ifadesi şöyle; danışanımın
beğendiği bir şey var ve ben onun ne olduğunu anlamalı,
yorumlamalı ve bunu kendi görülerimle harmanlayıp yeni bir şey
olarak ortaya koymalıyım.

İç mimaride en çok önem verdiğiniz detaylar neler?
Yeni bir şey olarak ortaya koyma noktasında mutlaka renkler,

Tasarım anlamında daha çok çeșitlilik
olacak ve tekdüzelikten yavaș yavaș
çıkılmaya bașlanacaktır.
farklı malzemeler ve dokular ile biraz da parıltı, keyifli ve dengeli
bir ortam yaratma noktasında benim en önemli tasarım araçlarım
oluyor. Bu unsurlar gerek otel gerek villa projesi olsun projedeki sanat
ve stil danışmanlığı da olsa fark etmiyor. Önemli olan duygulara
duyular aracılığı ile ulaşıp mekân ile kullanıcıları arasında anlamlı
bir diyalog yaratabilmektir. Bu kurgudaki bir diğer önem verdiğim
nokta da projeyi yaptığım kişinin, kurumun ruhunu, kimliğini çok iyi
yansıtabilmektir. Yaptığım projelerin, kullanıcısına has olmasına özen
gösteriyorum.

Tasarımlarınızda mobilya ve doku seçiminde nelere
dikkat ediyorsunuz?

Benim için her zaman yaptığım mekânlardaki yaşam önemli.
Tasarımdaki her parça; burayı kullanan kişi kim? Neleri sever? Neleri
beğenir? Nasıl yaşar? Tarzı nasıl? En sevdiği renkler nedir? Hayatındaki
duygular ve kendisinin bu hayata yansıması nedir? gibi soruların
cevapları ile şekilleniyor. Burada bir tasarımcı olarak kendi vizyonumu
da bu harmanın içine ekleyip nasıl bir hikâye oluşturduğumuza
bakıyorum. Bu hikâyedeki kahramanlar nasıl olurdu? diye düşünmeye
başlıyorum. Mobilya ve dokuların ortaya çıkışı da aslında tüm
bunların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. En başta karar verilen bir
unsurdan ziyade doğal olarak varılan bir nokta oluyor.

Farklı stilleri bir mekân içerisinde nasıl kullanabilir ve
uyum yaratabiliriz?

Farklı stilleri bir araya getirebilmek özellikle konut projeleri için
bir gereklilik haline geliyor. Otel, restoran, kafe, ofis gibi daha genel
bir zevke hitap etmek ile bir konut, villa, kısaca ev projesi yapmak
arasında bu anlamda ciddi bir fark var. Ev müşterisinin yaşam tarzını,
kendi oluş biçimini ve tabii ki evde yaşayan her bir kişi için de bunları
düşünüp harmanlamak gerekiyor. Burada her bir yaşamsal bilgiyi,
tasarım için iyi birer veriye dönüştürmek önemli. Bununla ilgili olarak
da uyumu yakalayabilmek tüm bunları kapsayan çok detaylı ve çok
katmanlı bir çalışmanın eseri oluyor. Bunları nasıl yaptığıma ise Buju
ile İç Mekân Stilleri Atölyesi’nde detaylı yer veriyorum.

Son olarak 2021 yılında iç mimaride nasıl tasarımlar ile
karşılaşacağız?

2021 yılında, malum pandemi dönemi devam etmekte. Bu da bizi
evlerimize daha yakından bakmaya sevk etti. Artık herkes evinde
nasıl yaşayacağına, çalışabileceğine dair değişimler yapma ihtiyacı
duyuyor. Bu anlamda daha çok konut iç mimarisinde hareketlenmeler
olduğunu görüyoruz. Bu dediğimi sadece büyük konut projeleri olarak
düşünmemek lazım. Çünkü artık herkes kendi mekânını yeniden
yaratmak istiyor. Bu nedenle ferah, rahat, güzel, kendini yansıtan,
hem yaşayıp hem de çalışabileceği yapıda bir mekân kurgusuna
gidildiğini göreceğiz. Tasarım anlamında daha çok çeşitlilik olacak
ve tekdüzelikten yavaş yavaş çıkılmaya başlanacaktır. Ben buna ek
olarak daha çok renk ve parıltıyı da her mekânda daha çok görmeyi
umuyorum. 
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BEGÜM MANAVOĞLU

MELİSA BARUT

Soyut Mekân Tasarımı
Else Design
Mimari bir anlayıșla modelledikleri ve görselleștirdikleri üç boyutlu dijital mekân
tasarımlarını Else Design Instagram hesaplarından paylașan İç Mimar Melisa
Barut ve Mimar Adayı Begüm Manavoğlu ile ilham kaynaklarından ve gelecek
dönem hedeflerinden konuștuk.

Ö

ncelikle bize kendinizden bahsedebilir
misiniz?

Melisa Barut: 1999 yılında Antalya’da doğdum. İlkokul,
ortaokul ve lise eğitimimi TED Antalya Koleji’nde
tamamladım. Küçüklüğümden beri yeni yerler
keşfetmek, deneyimlemek hayalimdi. Bu noktada
İtalya gibi tasarımın öncüsü olarak bilinen bir ülkede
interior design lisans eğitimi alabilmek benim için büyük bir
adımdı. 2020 yılında pandemi döneminde mezun oldum. Bu
sürecin zorluğunu keyif aldığım tasarlama alanına yoğunlaşarak
avantaja çevirmeye çalıştım. Şu an Else Design için çalışmalar
yaparken aynı zamanda staj yapıyorum. Bundan sonraki hedefim
olan yüksek lisans eğitimi için kendimi hazırlıyorum.
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Begüm Manavoğlu: 1999 yılında Antalya’da doğdum. Görsel
sanatlara olan ilgim küçük yaşlarda çizim yapmakla başladı.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi çağdaş eğitim ideolojisini
benimsediğim TED Antalya Koleji’nde tamamladım. Aynı
zamanda bu yıllarda resim alanında çalışmalar yaparak çeşitli
dereceler kazandım. Severek yaptığım işlerin beraberinde başarılar
getirdiğinin bilincinde olarak üniversite tercihimi sanatsal bakış
açısının ön planda olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nden yana kullandım. Şu an mimarlık son sınıf öğrencisi
olarak eğitimime devam ediyorum, beraberinde ikinci üniversite
olarak marka iletişimi okuyorum.
İlkokul yıllarında başlayan arkadaşlığımız ortak zevklerimiz
ve yeteneklerimiz aracılığıyla bizi farklı bir noktada daha bir

araya getirdi. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kuruduğumuz beraber
tasarlama isteğimizi Else Design olarak hayata geçirdik.

Else Design hesabını oluşturmak nerden aklınıza geldi?

Dünyanın giderek değiştiği bu günlerde teknoloji ve dijital dünya
hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline geldi. İçerisinde
bulunduğumuz pandemi dönemi koşulları sosyal medyanın ve
etkilerinin ne kadar büyük olabileceğini benimsememizi sağladı. Sosyal
medya hesaplarımız sosyal kimliklerimiz haline geldi. Instagram görsel
odaklı bir platform ve çok büyük kitlelere hitap ediyor. Görsel algılarımız
gün geçtikçe daha dikkat çeken olan üstüne yoğunlaşıyor. Bu bağlamda
mimari bir anlayışla modellediğimiz ve görselleştirdiğimiz, görece soyut
mekân tasarımlarımızı Instagram’da paylaşarak etkileşim sağlamanın
bizim için önemli bir fırsat olabileceğinin bilinciyle Else Design hesabını
kurduk.

Paylaşımlarınızda en çok nelerden ilham alıyorsunuz?
Favori paylaşımınız hangisi ve neden?

Tasarlamaya “neden olmasın?” sorusuyla başlıyoruz. Dijital dünya
gerçekliğin çok daha ötesinde. Bu alanda bir görsel üretirken bizi
sınırlayan unsurlar yok denilebilecek kadar az bunun sonucunda
ürettiğimiz mekânlar hayal gücümüzün bir eseri olarak karşımıza
çıkıyor. Gerçekte görmeye alışık olmadığımız fakat içerisinde bulunmak
isteyeceğimiz alanlar tasarlayıp dijital görseller haline getiriyoruz. Renkler
ve biçimlerin yarattığı hisse çok önem veriyoruz. Suyun üstünde yüzen
bir yatak odası tasarımımız var sanırım en çok bunu seviyoruz. Kim
her cephesi açık bir mekanda suyun üstünde yüzen bir yatakta huzurla
uyumak istemez ki diye soruyoruz.

Etkilemek istediğiniz kitle kim, kişiye özel öneriler veriyor
musunuz?

Else Design ekibi olarak çalışmalarımızı üç boyutlu dijital mekân tasarımı
odaklı yapıyoruz. Soyut mekân algısı içerisinde öne çıkarmak istediğimiz
çeşitli detayları ele alıyoruz. Bu kavramları benimseyen, beğenen, merak
eden geniş bir kitle söz konusu. Bizde yaptığımız işlerle bu kitlelere
hitap ediyoruz. Kişilere ve kurumlara çeşitli önerilerde bulunuyoruz, bu
doğrultuda gelen sorulara her zaman açığız.

İş birliği yaptığınız mimarlar ve tasarımcılar var mı?

Else Design çok yeni bir oluşum. Hesabımızda resmi olarak iş birliği
yaptığımız bir ortağımız yok, tabi bu durum bizim için bir tabu değil.
Kafamızda sayfa için bazı kilometre taşları var. Bunları gerçekleştirdikten
sonra önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.
Bunun içinde iş birliklerine her zaman açığız. Şunu da söylemek isteriz ki
sayfamızda ilham aldığımız çeşitli tasarımcı, mimar, iç mimarların veya
kendini bu işe adamış birçok sanatçının yaptıkları eserlere yer veriyoruz.
Bu paylaşımları referans vererek yapmaya özen gösteriyoruz. Tasarımında
müzik gibi evrensel bir dili var biz bu dilin paylaşıldıkça güzelleşeceğine
inanıyoruz.

Estetik sizin için ne ifade ediyor, paylaşımlarınızda
mimarinin en çok hangi özelliğini ön planda
tutuyorsunuz?

Felsefi bir kavram olan estetik kelimesinin kökeni algılar ve duyulara
dayanıyor. Algılar ve duyularla elde ettiğimiz bilgi estetiğe olan yaklaşımı
ortaya çıkarıyor. Bu şekilde estetiği, duyuları harekete geçiren etken olarak
tanımlayabiliriz. Sanatla estetik ayrı düşünülemez. Deneyimleyen her kişi
için her sanat eserinin kendine özgü bir estetiği vardır ve estetik, sanatın
felsefesi görevi görür. Kendi estetik bakış açımızla mekanları kurgularken
çoğunlukla organik formlar kullanıyoruz. Renkler, dokular ve biçimlerle
yarattığımız uyum ve uyumsuzluklar vurgulamak istediğimiz detayları
oluşturuyor. 
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MEYRA DOST

Çınar Dizayn
Zarif Detayların Ritmi
Zarif detaylarla, geometrik desenlerin ritmini yașam
alanlarına tașıyan Çınar Dizayn’ın Kurucusu Meyra Dost,
dekorasyon trendlerini takip ederek lüks bir o kadar da
sade tasarımlar gerçekleștiriyor...
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Her ayrıntısıyla sade, zarif bir o kadar da
lüks ve ulașılabilir tasarımlar üretmek
önceliğimizdir.

S

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Çınar Dizayn, 2013 yılında kurulmuş olan bir
metal tasarım firmasıdır. Kurucusu olarak işin her
alanında aktif çalışmaya özen göstermekteyim. Sekiz
yıllık tecrübeye sahip firmamız, alanında uzman
personellerimiz ile uluslararası hizmet vermektedir.

Ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tasarımlarımızı; ev mobilyaları, kafe masa ve sandalyeleri, mağaza
askı, raf ve dekorasyon ürünleri oluşturmaktadır.

Standart ürünleriniz haricinde özel tasarımlar da
yapıyor musunuz?
Tüm ürünlerimiz kendi atölyemizde imal edilmektedir.
Danışanlarımızın isteğine göre özel tasarım yapmaktayız.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Tarzımız artdeco’dur. Her ayrıntısıyla sade, zarif bir o kadar da lüks
ve ulaşılabilir tasarımlar üretmek önceliğimizdir.

Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız neler
oluyor?

İlham kaynağımız danışanlarımızın hayal gücüdür. Elimizde
dilediğimizi üretebilme imkânımız olması sebebiyle hayal gücü
bizi yönlendiren en önemli faktördür. Ancak bunun dışında tüm
dünyadaki dekorasyon ve mobilya trendlerini takip etmekteyiz ve
tasarımlarımızı bu trendler doğrultusunda geliştirmekteyiz. 
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BERNA TAȘKIRAN

B’S Design Secrets

2021 Mutfak Dekorasyon Trendleri
B’S Design Secrets’ın Kurucusu İç Mimar Berna Tașkıran, evde günün önemli
bir vaktini geçirdiğimiz mutfakları gerek estetik gerek ișlevsellik açısından modaya
uygun tasarlamak isteyenlere 2021 mutfak dekorasyon trendlerinden bahsetti.

Y

eni normal kavramıyla birlikte evde oldukça fazla vakit
geçirdiğimiz şu günlerde kuşkusuz ki 2021 dekorasyon
trendlerinin en çarpıcı alanlarından birini yeni bir
yaşam tarzına uyum sağlamak için kullandığımız
mutfaklar oluşturuyor.

Akıllı Kompakt Tasarımlar

Alanı kullanışlı kılmak bu yıl mutfaklarda en önem verdiğimiz
detayların başında gelirken hepimiz daha sık evde olduğumuzdan
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aynı anda birçok kişi mutfakta olabiliyor. Bu nedenle mutfağın
her santimetresinin kullanıldığından emin olmak için
yerleşimin dikkatlice düşünülmesiyle birlikte ek depolama
alanı sağlayan ve mekânı daha verimli bir şekilde kullanmanıza
yardımcı olan ürünler, 2021 yılında artık daha fazla ön planda!
Kullanılamayacağını düşündüğünüz duvar çıkıntılarının
aralarındaki boşluklara raflar monte etmek, depolama alanının
yanında aynı zamanda ek oturma fırsatları da sunan bir ada seçmek
mekânı verimli kullanmanın en güzel örnekleri oluşturuyor.

Koyu Rengin Cazibesi Mutfaklarda

Mutfak dekorasyonunda genellikle açık renkler tercih edilse de son
yıllarda koyu renkler alanın dizaynında daha fazla söz sahibi olmaya
başladı. Bu yıl metal detaylar ve dikkat çekici tasarımlarla buluşup
lükse vurgu yapan koyu renkler mutfak trendleri arasında yer alıyor.
Siyah, kahverengi, lacivert ve zümrüt yeşili gibi renkler 2021 mutfak
dolabı renkleri olarak dikkat çekiyor. Mutfak dolaplarında çift renk
kullanımı ise mutfaklardaki bir diğer trend. Örneğin; alt modül de
başka renk, üst modülde başka renk ya da dolap kapağında bir renk,
çerçevelerde başka renk tercih edebilirsiniz.

Dikkat Çekici Pirinç Detaylar

Metal detaylara yer vermek son yılların en dikkat çeken dekorasyon
uygulamalarından ve bu trende mutfaklarda da yer var. Özellikle pirinç
ürünleri bu yıl mutfaklarda sıklıkla göreceğiz. Bataryalar, aydınlatma
ürünleri, mutfak dolabı kulpları… Pirinç ürünlere yer verebileceğiniz
alanların başlarında geliyor.

Duvarlarda Açık Renklerle Yumuşak Dokunuşlar

Evet, 2021 mutfak dekorasyonunda koyu renkler trend fakat bu renkler
alanı küçük ve sıkıcı gösterme gibi bir handikaba da sahip olabilir. Bu
etkiyi yok edebilmek için duvar boyası renklerinde açık tonları tercih
etmelisiniz. Fildişi, adaçayı yeşili ve Pantone 2021 renklerinden biri
olan nihai gri de duvarlarda tercih edebileceğiniz 2021 mutfak renkleri
arasında.

Dramatik Damarlı Mermerler

Doğal malzeme kullanımının ön plana çıktığı bu yılda koyu renk
paletlerine kontrast oluşturarak görsel bütünlüğü sağlayacak mermer
tezgâhlar ve adalara eşlik edecek malzemelerin başında geliyor.
Sizde bu yıl evde geçirdiğimiz vakitleri fırsat bilip aşçılığınızı
konuşturanlardan ya da evden çalışmaya başlayıp kendine yeni alanlar
yaratmak isteyenlerdenseniz yeni yılda mutfağınızda 2021 trendlerini
uygulayarak görsel açıdan çekici ve aynı zamanda fonksiyonel
mekânlar yaratabilirsiniz. 
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ECEM REYHAN

Reyhan İnşaat ve Tasarım

Doğadan Gelen Yenilikçi Dizaynlar
Reyhan İnșaat ve Tasarım’ın Kurucusu İç Mimar Ecem Reyhan, doğadan
ilham alarak tasarladığı ve zıtlığın hakim olduğu projelerinde kullanıcı istek ve
beklentilerini ön planda tutarak estetik ve ișlevsel tasarımlara imza atıyor...

R

eyhan İnşaat ve Tasarım olarak
sunduğunuz hizmetlerden ve
projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Aslında Reyhan İnşaat ve Tasarım, aile şirketimiz.
Müteahhitlik ve proje şefliği yapan babam yıllardır
inşaat mühendisi olarak çalışıyor. Haliyle ben ve
erkek kardeşim de çocukluğumuzdan beri inşaat
sektörü içerisinde büyüdük. Çocukluk hayalim olan iç mimarlık
mesleğini okuyup mezun olduktan sonra Reyhan İnşaat’ta
faaliyet göstermeye başladım. Plan, proje, tasarım, uygulama ve iç
mimarlığın yanı sıra COVID-19 nedeniyle sekiz aydır online işler
de yaparak kullanıcıların hayatlarını güzelleştiriyorum.
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Projelerinizdeki mimari çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

Hiç durmayan ve ileriye uzanan ışık diyebilirim. Çünkü mimari
tasarımlar hiçbir zaman olduğu gibi yerinde kalmaz. Bu nedenle
yenilikçi olmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak geçmişi tabii
ki unutamayız. Günümüzde bile geçmişe yönelik tasarımlar
var. Frank Gehr’in bir sözü var, “Benim için her gün yeni bir
şeydir. Her projeye, ilk yaptığım projeymiş gibi bir güvensizlikle
başlarım. Ter dökerim, bir yola doğru giderim ve çalışmaya
başlarım, nereye gittiğimden emin olmadan. Eğer nereye
gittiğimi bilseydim bu işi yapamazdım.” İşte ben de tam olarak
buyum.

En çok doğadan
ilham alarak
tasarımlarımı
gerçekleștiriyorum.
Çünkü bu sektörde
en büyük ilham
kaynağı doğa.

Tasarımda nelerden ilham alıyorsunuz?

Açıkçası tek bir ilham kaynağım yok. Ancak en çok doğadan ilham alarak
tasarımlarımı gerçekleştiriyorum. Çünkü bu sektörde en büyük ilham kaynağı
doğa. Bu soruya Leonardo da Vinci’nin “Resmettiğimiz her şeyi doğadan
seçmeliyiz ve doğadan en güzel şeyleri almalıyız.” sözüyle cevap vermek
istiyorum.

İç mimari projelerinizde nelere odaklanıyorsunuz?
Öncelikleriniz neler?

İç mimarlık detay işidir. Projelerimde en çok kullanıcıya, işleve ve estetik kaygıya
odaklanıyorum. Özel bir konut projesi ise kullanıcıyı tanımak önceliğimdir. Eğer
ofis, mağaza, kafe gibi bir proje ise işlevi ve yakın çevreyi araştırırım. Çünkü
bu projelerde dış mekân çok önemli, örneğin giriş belirlemede. Bunun yanı sıra
kullanıcının psikolojisine de odaklanırım. Sonuçta mekânın insan psikolojisinde
ciddi bir etkisi var. Ayrıca kontrast bir diğer adıyla zıtlık, tasarımlarımda en çok
önem verdiğim şey. Odaklamak, vurgulamak istediğim şeyi öne çıkartmamı
sağlıyor. Bütün tasarımlarımda kontrast vardır.

Tasarım süreci nasıl gerçekleşiyor? Konsepti nasıl ve neye göre
belirliyorsunuz?

Öncelikle tasarlayacağım fonksiyonu detaylıca araştırırım. Nelere ihtiyaç
olduğunu listelerim. Çevre burada çok önemli. Özellikle cephe çalışmalarında
konum ve yakın çevre çok önemli. Bana göre konsept önce yapılacak işe sonra
yaratılacak etkiye bağlıdır. Daha sonra kullanıcılara odaklanır onları tanımaya
çalışırım. En çok nelere ihtiyaçları var buna odaklanırım. Mekânda yaratmak
istediğim atmosferi belirlerim. Sevdikleri ve istedikleri şeyleri olması gerekenler
ile birleştiririm. Simetriden kaçınır algıya yönelik tasarımlar yaparım. Bunu
genelde iki ayrı tasarım sunarak yaparım ki kullanıcı kendisi için en doğru
seçeneği görebilsin. İşte bizim sektörde modelleme bu yüzden çok önemlidir.
Kullanıcı artık görmek, algılamak istiyor.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?

Kullanıcıyı tanımak sonuç esnasındaki etkiyi doğru yakalamamızı sağlar.
Genelde kullanıcılar projelerden memnun oluyor. Elbette bazı durumlarda
anlaşmazlıklar oluyor. Eğer bu anlaşmazlıklar estetik kaygı nedeni ile çıkıyorsa
değiştirilip beğeniye sunulabilir ancak tasarım matematik gibidir doğru ve
yanlış iki seçeneği vardır. Kullanıcı karasız olduğu zaman yani çevreden çok
etkileniyorsa ve yanlış seçenekte diretiyorsa kararın onun olduğunu ancak
olması gerekenin diğer seçenek olduğunu ve çıkacak sonucun onun tercihi
olduğunu söyleyerek görevimi yerine getiriyorum. O yüzden her zaman derim ki
doğru tasarım artı estetik kaygı eşittir yaşanılması gereken ortam. 

icmimar.ecem
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ERDEM ÇOLAK, İREM ÇOLAK, AHMET EMİRHAN ÇOLAK

Sade, Zamansız ve Dinamik
Sum Mimarlık
Konforlu ve kaliteli yașam standartlarına uygun yenilikçi projeler gerçekleștiren
Sum Mimarlık’ın Kurucuları Mimar İrem Çolak, Ahmet Emirhan Çolak ve Erdem
Çolak, zamansız tasarımları modern çizgiler ile harmanlayarak fonksiyonel,
dinamik ve șık mekânlar tasarlıyor...

S

um Mimarlık’ın faaliyet alanlarından
ve sunduğu hizmetlerden bahsedebilir
misiniz?

Sum Mimarlık olarak mimari danışmanlık, tasarım
ve uygulama alanlarında hizmet veriyoruz. Konut,
iş yeri, ofis, villa gibi iç mekân tasarımları, cephe
tasarımları yapıyoruz. Mekânın ve kullanıcının
ihtiyaçlarına göre yapısal, işlevsel ve estetik koşullar içinde en
uygun çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu şartlarda kullanıcıların
konforunu sağlamak bizim için önemli bir ilke. Tasarladığımız
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mekânların uygulamasını da detaylı bir şekilde takip ediyoruz.
Her şeyin mükemmel ve sorunsuz ilerlemesi bizim için en önemli
unsurlardan biri. Tasarladığımız her mekânı en ince ayrıntısına
kadar planlayıp kullanıcımızın istekleri doğrusunda ilerliyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden söz
edebilir misiniz?

Şu ana kadar çoğunlukla iç mekânlarda yenileme çalışmaları
yaptık diyebiliriz. İç mekân tasarımları ve uygulamaları yoğun
çalıştığımız bir alan. Yeni bitirdiğimiz bir hobi evi tasarımımız

var. Mekânın büyüklüğü, küçüklüğü fark etmeden üzerinde çalıştığımız
her alanı en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Farklı alanlarda çalışmayı
seviyoruz. Mesela tamamladığımız lüks kasap - şarküteri projemiz oldu.
Böylelikle farklı mekânların ihtiyaçlarını analiz etme fırsatımız oluyor.
Konut, daire yenileme projelerinde çok çalıştık. Çoğu projeye kaba inşaat
halinde dahil oluyoruz. Mevcut sınırların içinde çalıştığımız projelerin
yanı sıra sınırları değiştirerek farklı yıkım, yapım işlemleri yaptığımız
projeler de oluyor. Bunların kararını tamamen danışanlarımızın istekleri
doğrultusunda belirliyoruz. Günün sonunda onları mutlu edebilmek
bizim için en önemli şey. Zamansız tasarımları modern çizgilerle
harmanlayarak konforlu ve şık mekânlar sunmak isteyen genç ve
dinamik bir ekibiz. Zaman içinde projelerimizi daha çok çeşitlendirmeyi
düşünüyoruz.

Tasarımlarınızda proje süreçleriniz nasıl işliyor?
Öncelikleriniz neler oluyor?

En önemli önceliğimiz danışanlarımızın istekleri. Proje sürecimizin en
başında kullanıcının isteklerine ve tabii ki mekânımızın ihtiyaçlarına
göre bir ön çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı, çizimlerimiz ve 3D
modellemelerimiz ile destekliyoruz. Ön çalışma aşaması tamamlanıyor
ve tasarımlarımız şekilleniyor. Zaman içinde gelişen ihtiyaçları da
düşünmek durumundayız. Bu yüzden daha çok zamansız, yalın ve
esnek mekânlar üzerinden gidiyoruz. En küçük detayları bile en ince
ayrıntısına kadar düşünüp planlıyoruz ki uygulama aşamasında farklı
zorluklarla karşılaşmayalım. Titiz çalışmamız bize proje bitiminde çok
sağlıklı ve istenilen sonuçlar veriyor. Çizimlerimiz, modellerimiz tamamen
tamamlandığında uygulamaya geçiyoruz. Tasarım aşaması her ne kadar
önemliyse uygulama aşaması da bir o kadar önemli.
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Bu yüzden profesyonel ve deneyimli bir ekip halinde çalışıyoruz.
Sade, modern, fonksiyonel, genç, dinamik ve zamansız tasarımlar
yapıyoruz. Estetik görüntünün yanı sıra tasarımın işlevselliği,
kullanılabilirliği çok önemli. Bu ikisini bir arada sağlayarak
projemizin uygulama aşamasını tamamlıyoruz. Günün sonunda
danışanlarımızın içine sinen tasarımlar teslim etmek bizi mutlu
ediyor.

Projelerinizdeki mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Biz projelerimizde zamansız ve yenilikçi bir çizgi izliyoruz. Bununla
birlikte işlevsellik ve estetiğin bir arada olmasını hedefliyoruz.
Üzerinde durduğumuz en önemli etkenlerin bunlar olduğunu
söyleyebiliriz. Estetik olan fakat işlevsel olmayan bir tasarıma
başarılı bir tasarım diyemeyiz. Hepsini bir arada sağladığımızda
ortaya zamansız ve güzel çözümlenmiş alanlar çıkıyor. Değişen
ihtiyaçlara ve isteklere göre şekillenebilen, konforlu ve kaliteli
yaşam standartlarına uygun tasarımlar oluşturuyoruz.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunma noktasında nasıl
bir yol izliyorsunuz?
Estetik ve işlevsellik bizim için zaten en önemli iki etken
olduğundan dolayı ikisini hiçbir zaman birbirinden bağımsız
düşünmüyoruz. Mekânın algısı, ihtiyaçları ve estetik görüntüsünü
nasıl daha kullanışlı hale getirebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. En
basitinden örneklendirecek olursak bir avize tasarlanırken ilk olarak
kullanıldığı mekânı aydınlatması istenilir. Mekânın ihtiyacına
göre işlevselliği belirlenmiş olur ve avizenin rengi, boyutu, formu
gibi özellikleri de işlevselliğine uygun bir biçimde tasarlanır. Biz
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Zamansız tasarımları modern
çizgilerle harmanlayarak konforlu ve
șık mekânlar sunmak isteyen genç
ve dinamik bir ekibiz.
de aynı şekilde mekânın işlevselliğini göz önünde bulundurarak
tasarımlarımıza başlıyoruz. Tasarımlarımızda kullanılabilirliği
kusursuz ve konforlu bir hale getirirken aynı zamanda renk, doku,
form gibi etkenleri göz önüne alarak mekânı ruhu olan bir yer
haline getiriyoruz.

Son olarak gelecek dönem planlarınızdan ve
gerçekleştireceğiniz projelerinizden bahsedebilir
misiniz?

Şuan üzerinde çalıştığımız bir villa projemiz var. İç mekan, cephe
ve peyzaj tasarımlarını şekillendiriyoruz. Dediğimiz gibi genç
ve dinamik bir ekibiz. Mimarinin her alanında, birbirinden
farklı çalışmalar yapmak istiyoruz. Zaman içinde projelerimizin
çeşitleneceğini ve her projemize bir öncekinden daha çok tecrübeyle
başlayacağımızı düşünüyoruz. Gelişen, gelişmekte olan, yeniliklere
açık, farklı tasarımlar arayışında olan aktif bir ekip olarak
büyüyeceğimize inanıyoruz. 
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Tarz
Parçalar
Klasik ve minimal objeler ile göz
alıcı alanlar tasarlayarak evinizin
havasını değiștirebilirsiniz.

LINEADECOR

TEPE HOME
Dekoratif Saat

VAKKO HOME
Seramik Abajur

FORNASETTİ
Ahşap Tabure

JOY HOME
Dekoratif Obje
GULECDECOR
Mermer Mumluk

L’OBJET
Çerçeve

TEPE HOME
Dekoratif Obje

MİNA CERAMICS
Seramik Aksesuar
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EZGİ GÖKDAȘ

Sede İç Mimarlık
Lüks ve Dinamik Tasarımlar
Üst segment konut, villa, ofis projelerinde ihtiyaca yönelik estetik ve fonksiyonel
projeler gerçekleștiren Sede İç Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Ezgi Gökdaș
ile projelerinin tasarım sürecinden mimaride önem verdiği kriterlere, ilham
kaynaklarından mimari çizgilerine kadar pek çok konuyu konuștuğumuz
keyifli röportajımız sizlerle...

S

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Her birimiz hayatın renk skalasında ayrı birer tonuz,
bir araya geldiğimizde ortaya muhteşem bir yelpaze
çıkıyor. Bu nedenle mesleğimin bana sağladığı farklı
tonlarla oryantasyon sürecine minnettarım. Mesleğimi
yaparken bunu bir iş olarak görmüyorum, başka
bir yol da bilmiyorum. Kendi açımdan farklı bir
mesleğim olsaydı kesinlikle mutlu olamazdım diye düşünüyorum.
İşimin dinamik oluşu beni büyülüyor. Ben 2007 yılında Akdeniz
Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum.
2013 yılında ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
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Bölümü’nü bitirdim. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Sede İç
Mimarlık’ı kurarak hayallerimi gerçekleştirmek adına bir yola
çıktım.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerinizden ve
tasarımlarınızdaki mimari çizginizden bahsedebilir
misiniz?
Genelde üst segment konut, villa ve ofis projeleri üzerine
çalışıyoruz. Toplu konut projelerinde örnek daire tasarımı ve
uygulamasının yanı sıra son zamanlarda satış ofisi tasarımlarını
da hayata geçiriyoruz. Tasarımlarımızın ihtiyaca yönelik, estetik

İhtiyaçları inceleyip sonrasında kaliteli
tasarımlar yapmaya çalıșıyoruz. Bu
evrede sürekli farklı șeyler ortaya
koymak için bir șeylerden ilham alma
çabası da hiç bitmiyor.

ve ergonomik olması en önem verdiğimiz unsurlar arasındadır. Doğal
ve kaliteli malzemelerin birbiriyle uyum içinde çalışması benim için en
önemli faktör diyebilirim.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Çoğunlukla projelere kaba inşaat halinde ya da mimari projenin
şekillenmesiyle dahil oluyoruz. Bu durumda da mekânı ve işleyişini
en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hem tasarım hem uygulama
yaptığımız için işin saha kısmında geriye dönüş olmaması adına en ufak
detaya kadar danışanlarımızla hemfikir olmaya özen gösteriyoruz.

Tasarımlarınızda nasıl bir bakış açısına sahipsiniz?
Projelerinizde önem verdiğiniz kriterler neler?

Tasarımı oluştururken benim için en büyük unsur, kullanıcıların
talepleri ve yaşam dinamiği oluyor. Tasarım sürecinde mekân
sahiplerinin isteklerinin çok iyi analiz edilmesi ve estetik açıdan
kullanıcıların tarzının bizim tarzımızla iyi yoğrulması gerekiyor.
Buradaki en önemli nokta mekân ve insan arasındaki ilişkiyi doğru
kurabilmek. Bazı noktaları kullanıcıya bırakmak daha sonra kişiye ayrı
bir haz veriyor. İşin sonunda mekânı kullanacak olan kişilerin evlerinin
ya da ofislerinin her bir detayıyla onlara özel çözümler üretildiğini
bilmesi ve benimsemesi gerçekten değerli hissettiriyor.

Projelerinizin yaratım sürecinde nelerden ilham
alıyorsunuz?

Bu işin eğitimini aldığımız için öncelikle titiz bir şekilde mekânın ana
hatlarını ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra kullanıcı profili ve anlatmak
istediğimiz hikâye büyük önem taşıyor. İhtiyaçları inceleyip sonrasında
kaliteli tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu evrede sürekli farklı şeyler
ortaya koymak için bir şeylerden ilham alma çabası da hiç bitmiyor.
O dönemde ya da geçmişte yapılan seyahatler, okunulan kitaplar,
dinlenilen müzikler, izlenilen filmler bazen insanlar kısacası her şey
benim için bir ilham kaynağı olabilir.

Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi
verebilir misiniz?

En büyük hayalim pandemi sürecinden sonra butik bir mağaza açıp
kendimize ait özgün tasarımlı mobilyaların satışını yapmak. Bu sayede
daha büyük kitlelere ulaşmak ve bu butik markamızın da zincirini
oluşturmak.
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Lüks ve Gösterişli
Youmna Eltally Design
Projelerinde materyal tercihini mermer, altın ve gösterișli dekoratif parçalardan
yana kullanan Youmna Eltally Design’ın Kurucusu Mimar Youmna Eltally,
mekândaki her parçayı optimum șekilde kullanarak yaratıcı ve
canlı alanlar tasarlıyor...

E

n çok hangi mimarlardan ilham alıyorsunuz?
Bu mimarlar sizin çalışma alışkanlıklarınızı
nasıl etkiliyor?

Mimari ve iç tasarım dünyasının önde gelen tüm
isimlerinden ilham alıyorum. Bu konuda iyi bir öğrenci
olduğumu söyleyebilirim. Çevremde bulunan her
şeyden ve herkesten ilham bir şeyler öğreniyorum. İşime
karşı hep çok tutkuluyum bu nedenle tasarım konusunda kendimi
yenilemeye ve öğrenmeye her zaman açığım.

Bize geçmiş projelerinizden bahseder misiniz? Favori
projeniz hangisi? Neden?

Bütün projelerimi çok seviyorum çünkü hepsinin kendine göre farklı
zorlukları var. Her yeni projem benim favorim projem diyebilirim.
Çünkü bir sonrakinde daha iyisini yapmak için bana yol gösteriyor ve
yeni şeyler öğretiyor. Zihnimi her zaman yeni tasarımlar izleyerek ve
detayları gözden geçirerek geliştirmeye ve beslemeye çalışıyorum.

Kullanışlılık ve estetik arasındaki dengeyi nasıl
kuruyorsunuz?

Bu zor dengeyi mekândaki her parçayı optimum şekilde kullanarak,
temel mimari ilkelere uyarak, danışanlarımın isteklerini yerine
getirerek ve beklentilerini aşarak kuruyorum. Kendi tasarımlarımı
ve çözümlerimi danışanlarımın ihtiyaçları ve hayalleri ile
birleştiriyorum. Ayrıca, tasarımlarımın uygulama aşamasından
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sonra gerçeğe dönüşmesi bana projelerimin başarılı olduğunu
hissettiriyor.

Sizce yaratıcılık pratiklikten daha mı önemli?

Benim için biri diğerinden daha önemli değil. Pratik alan
kesinlikle sıkıcı olmamalı. Bu denklemi dengeleyecek kişinin
ancak seçkin bir mimar olabileceğine inanıyorum. Benim
için iyi tasarlanmış alan yaratıcı ve kullanışlı olmalıdır.
Tasarımlarında her zaman yaratıcılık ön planda olmuştur.
İlginç, zorlu ve canlı alanların büyük bir hayranıyım ancak her
zaman kullanıcının bakış açısından yaklaşmaya çalışıyorum.
Tarzıma yakın ve içinde yaşarken keyif alabileceğim mekânlar
tasarlamaya her zaman dikkat ediyorum.

Tasarımlarınıza materyal seçerken hangi kriterleri
göz önünde bulunduruyorsunuz?
Malzeme seçimi benim için tasarımın en keyifli tarafı olmuştur.
Malzemelerin detayları ve birbirleri ile uyumu, mekâna çok
şey katıyor. İç mimarlık tamamen kaliteli yaşam ile ilgilidir.
Bu nedenle tasarımların göze hitap etmesi çok önemlidir.
Malzemeleri bazı temellere göre seçiyorum. Bu temellerden
ön önemlileri kullanıcının bütçesi ve zevklerine hitap etmesi.
Ayrıca, malzemelerin kullanışlı ve dayanıklı olması tasarımın
ömrü için çok önemlidir. Bu detayların çoğu kullanıcılar ile
projenin en başında belirlenir. 

GULECDECOR
Cam Bardak Altlığı

dekorasyon

Renklerin
İhtişamı

VAKKO HOME
Mumluk

Renkli ve göz alıcı dekoratif
ürünler ile evinizde baharın
sıcaklığını hissedebilirsiniz.

TEPE HOME
3 Parça Tepsi Seti

H&M HOME
Ayaklı Büyük Saksı

VPINTERIORISMO
Seramik Vazo

LES OTTOMANS
Dekoratif Yastık

GRACEBRANDS
Vazo

JOY HOME
Dekoratif Obje

ARTHILL DESIGN
Saksı

GRACEBRANDS
Kek Standı

dekorasyon

Ozan Ekși

ozan@semcollections.com

VALCUCINE

Geleceği Şekillendiren
Yeni Nesil Mutfak Senaryoları
İçinde bulunduğumuz hassas dönem bize sağlıklı yașam dengesini kurmayı,
çevreye karșı duyarlı olmayı ve kendimizi huzurlu hissedebileceğimiz yașam
alanları yaratmayı öğretti. Kalabalıktan uzak rahatlatıcı ve dengeleyici olma
beklentimiz ilișkilerimizde ve yașam alanlarımızla olan bağlarımızı ilk sıraya yerlești.
Evlerimizde artık kalitenin sesi sonuna kadar açık, lüzumsuz ve kullanıșsız bir
ilaveye ise kesinlikle geçit yok!
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SCAVOLINI

P

andemi döneminin getirdiği yorucu tempo sayesinde
evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Bizi biz
yapan duyguları kişisel kalelerimizde yaşıyoruz. Belki
de evde birlikte olmaktan en çok keyif aldığımız yaşam
alanı olan mutfaklarımıza ise çok şey borçluyuz. Bir
düşünün yemek yapmak ne kadar popüler oldu. Kadın,
erkek herkes gastronominin birer parçası haline geldi. Günümüzde
birlikte basit bir tatlı tarifi için hazırlık yapmak, ekşi mayalı ekmek
pişirmek ve hatta birbirimize sosyal medya paylaşımlarından
bunları sunmak bile başlı başına bir duygu alışverişi. Tüm bu
mucizelerin, birbirine tutkuyla bağlı tasarım dinamiklerini
buluşturan bir mutfakta gerçekleştiğini hayal edin. Teknoloji ile
çevreciliği aşkla buluşturan, 21. yüzyılın en seçkin materyallerini
bir araya getiren, geleneksel işçiliği geleceğin dahiyane çizgileriyle
sarıp sarmalayan... Bundan daha büyük bir aşk gördünüz mü?

Daha fazla vakit geçirilen mutfaklar

Yaklaşık on senedir üzerinde durduğum ve nihayet gastronomi
trendleri arasına da girmiş olan sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam
kalitesini koruyan ürünlerin üretilmesini destekleyen bir anlayışla
ortaya çıkan “Daha Sağlıklı Mutfaklar” kavramı oluştu. Görüyoruz
ki tüketicinin kalbine girmiş markaların ortak özelliği artık
yaratıcılık, inovasyon, çevre duyarlılığı, doğal yaşam ve insan
değerlerine saygı oluyor.

ARMONY

dekorasyon

VALCUCINE

Görüyoruz ki tüketicinin kalbine
girmiș markaların ortak özelliği
artık yaratıcılık, inovasyon, çevre
duyarlılığı, doğal yașam ve insan
değerlerine saygı oluyor.

Valcucine, doğadaki malzemeleri en az seviyede
kullanarak ve geri dönüşüm anlayışını çağdaş tasarım
ile birleştirerek üst segmentte üretim yapan ilk ve
tek mutfak firması. Bir yanda natüralist doku ve
organik formlar diğer yanda alışılagelmedik renkler ve
materyaller ile maksimum verime dayalı fonksiyonel
teknolojiler geliştiriliyor. İşte tüm bunlar daha fazla
vakit geçirilen mutfaklar için. İnsanların tencere
ve tavalara hızlı erişime ihtiyaç duyması ve artan
pişirme sıklığını karşılamak için daha fazlasını satın
alması nedeniyle rafların, entegre kesme tahtası gibi
kullanılabilirlik için ayarlanmış mutfak yüzeylerine de
bir yatırım olduğunu görüyorum. Renklere olan ilginin
ortadan kalkması ve nötr mutfakların popülaritesinin
artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.
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VALCUCINE

VALCUCINE

ARMONY

Yeni nesil șefler, mutfaklar için
temizlenmesi kolay bir seçenek
olan gözeneksiz ve bakım
gerektirmeyen malzemelere
yatırım yapıyor.

FEBALCASA

Klişeleşmiş sisteme karşı bir jest niteliğinde
mutfaklar

Yeni nesil şefler, mutfaklar için temizlenmesi kolay
bir seçenek olan gözeneksiz ve bakım gerektirmeyen
malzemelere yatırım yapıyor. Mevcut pek çok muhteşem
yeni ürünle, tasarımdan ödün vermenize gerek yok.
Doğal taş kesinlikle bir trend ve artık kullanılabilirlikle
birleştirilebiliyor. Özellikle Valcucine, Scavolini, Armony ve
Febal gibi mutfak için tasarlanan duvar sistemlerine özel
ve toplu yaşam alanlarına çağdaş ve fonksiyonel çözümler
getiren markalara yönelin. Klişeleşmiş sisteme karşı bir jest
niteliğinde mutfaklarla hayata bakışınızı değiştirmek ve
akışı sağlıklı yönetmek kaçınılmaz bir deneyim. Madem
bundan sonra kendimize daha iyi bakacağız, o zaman
bunca zaman bize çok iyi bakan mutfaklarımız da bundan
pay çıkartmalı. 

VALCUCINE

davet

ARZU, ÖMER NİZİPLİOĞLU
KEREM ÖZÇAPKIN

HAKAN KARAMAHMUTOĞLU

Karın Keyfini
Doyasıya
Çıkardılar
Palandöken, her sene olduğu gibi
bu senede ünlü simaların tatil
tercihleri arasında oldu.

SİTARE KALYONCUOĞLU
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İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim sömestr
tatilini, Türkiye’nin gözde kayak merkezi Palandöken’de
geçirdi. Pandemi önlemlerinin alındığı pistlerde ünlü isimler
bol bol kayak yaptılar. Keyifli anların yaşandığı kayak
merkezinde çocuklar beyaz cennetin keyfini çıkardı. 

DAĞHAN DOĞRUER, DİLA TARKAN

AYȘE BOYNER TELVİ, İSMAİL POLAT, ELİF BOYNER AYGER, RABİA GÜRELİ

DOĞAL MESUDİYELİ, ASLI ȘEN, İPEK VAROL,
EBRU CEYLAN, EDA, KAAN KOSİF

ENGİNCAN URAL

HAKAN SABANCI
HAKAN ATEȘ, CAN DİKMEN

röportaj

AHMET DEDE

İrlanda’da Michelin
Yıldızlı Türk Şef
İrlanda’da Türk kültürü ve mutfağını yansıttığı restoranında yaptığı yemekler
ile Michelin Yıldızı almaya hak kazanan bașarılı șef Ahmet Dede kariyer
yolculuğundan aldığı yıldıza, yemek yapma konusunda sahip olduğu
birikimlerden bugünlere gelmesinde etkili olan șeflere kadar kendisine dair
merak edilen her șeyi MAG okurları ile paylașıyor...

Ö

ncelikle kendinizden ve kariyer
serüveninizden bahseder misiniz?

Ankara’da doğdum şu an İrlanda’nın batısında,
Atlantik okyanusunun hemen ucunda bulunan küçük
bir balıkçı kasabası olan Baltimore’da yaşıyorum. Son
dört yıldır yaşadığım Baltimore’da bir restoranım var.
Kariyerim 2009 yılında İrlanda’ya taşındıktan sonra
başladı. Birçok kurs ve eğitim aldıktan sonra üniversitede part-time
Gastronomi Bölümü’ne başladım. Fine dining ve Michelin’in ile
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ilgili her şeyi burada öğrendim. O zamana kadar aşçılık adına tek
tecrübem evde annemle pişirdiğim yemeklerdi. Üniversitenin ilk
yılında tek Michelin yıldızı olan Chapter One adlı restoranda staja
başladım ve iki yıl çalıştım. Daha sonra Amsterdam’a taşındım
ve yeni açılan ve çok kısa sürede Michelin yıldızı alan restoranda
işe başladım. Eşim İrlandalı olduğu için burada biraz çalıştıktan
sonra Green House isimli restorana sous chef olarak girdim ve
Michelin yıldızını kazandık. İki yılın ardından bu seferde Norveç’e
taşındım. Hayalimde 3 Michelin yıldızlı bir restoranda çalışmak

vardı. Maemo’da bu hayalimi gerçekleştirdikten sonra İrlanda’ya geri
döndüm. 2017 yılında ilk baş aşçılık görevime başladı. Çok başarılı bir
yılın ardından 2018’de hizmet vermeye devam etme kararı aldık. 2018
yılı Ekim ayında bu sayede ilk Michelin yıldızımı aldım. İlk aldığım
yıldız orada gerçekleşti. 2019 yılında da yıldızımızı koruduk ancak
Eylül ayında restoran kapandı ve finansal olarak gücümüz olmadığı
için bir daha açılamadı. 2019 yılının sonunda Türkiye’de ne yapacağımı
düşünürken ve teklifleri değerlendirirken kalbim halâ Baltimore
köyünde atıyordu. Orada bir yerler araştırmaya başladım fakat finansal
olarak yeterince güçlü değildim. Şu an açtığım restoran binasını sahibi
bana ortaklık teklifinde bulundu ve Türk konsepti ile Türk tarzı
yemekler yapma fikri burada doğdu.

Neden İrlanda’ya Türk mutfağı esintilerini taşımayı
seçtiniz? Bizim mutfağımız orada nasıl karşılanıyor?

Arkadaşlarım, yakın çevrem, ailem, saygı ve sevgi duyduğum daha
önce çalıştığım baş aşçılarım başta olmak üzere herkes İrlanda’da
Michelin yıldızı almış tek Türk olduğum için beni köklerimi temsil
etmek konusunda yüreklendirdi. İrlanda’da hem benim seviyemde hem
de Michelin sektöründe başka Türk aşçı yok. Türk yemekleri yapan
bir restoran da yok. Bu nedenle böyle bir fikir doğdu ve karar verdik.
Restoran ismini, kendi soy ismim olan Dede koydum.

Michelin yıldızı alma sürecinizden bahseder misiniz?

İlk önce bir restoran açarsınız ya da bir restoranın parçası olursunuz,
keşfedilirsiniz. Gazeteciler, dergiciler ya da farklı bu gastronomide
ödül veren farklı yerler sizi keşfeder, yazılırsınız ve çizilirsiniz.
Michelin Guide’ın da kendi müfettişleri vardır. Türkiye’de henüz yok
ama dünyanın çeşitli coğrafyalarında bulunurlar. Onlar restoranlar
hakkında olan haberleri okurlar ve araştırırlar. Normal bir müşteri gibi
rezervasyon yapar ve yemekleri tadarlar. İlk ziyareti her zaman bir kişi
yapar. 2018 yılında bize de tek bir müfettiş geldi yemek yedi. Çıkarken
kapının önünde bana Michelin Guide’dan geldiğini söyledikten sonra
benimle sohbet etti ve giderken ikinci bir ziyaret olacağını söyledi.
Michelin Guide’da ilki olumlu geçerse daha fazla kişi ile ikincisi bir
rezervasyon ayarlanır. Bize de dört hafta sonra iki kişiden oluşan bir
ziyaret daha oldu. Hiçbir konuşma geçmedi, yemek yedikten sonra
gittiler. Michelin Guide’ın sosyal medya hesaplarından fotoğraflarımız
paylaşıldı, bizde bekleyişe geçtik. Bu süreçte ilk ziyarette kriterlerine
göre bir rapor hazırlanır. İkinci ziyarette, ilk raporla son rapor kıyaslar
ve raporlar istikrarlı ise aynı yılın ekim ayında sonuçlar açıklanır.
Ceremoni Londra’da düzenleniyor. Yıldızları arttırmak içinde prosedür
aynı işliyor.

İrlanda’da başarılı bir Türk aşçı olmak nasıl bir duygu?
Bize deneyimlerinizden bahseder misiniz?
İrlanda’da Türk bir aşçı olmak çok güzel bir duygu çünkü İrlandalılar
hem Türkleri hem de yemeklerini çok seviyor. Türk yemekleri
yiyen, ülkemizi gezen gören çok geniş bir gurme İrlandalı kitle var.
Herkes Türk tarihini ve yemeklerini çok beğeniyor. Tamamen Türk
restoranı olmasam da Türk lezzetlerinden esinlenerek hazırladığım
bu konsepti çok sevdiler. Onlara farklı ve lezzetli geliyor. Bunun yanı
sıra misafirperver bir toplum olduğumuz için insanları ağırlamayı,
yakından ilgilenmeyi seviyoruz. Onlar da bu kültürümüzü çok
beğeniyorlar bu nedenle ilişkilerimiz çok sağlam.

Spesiyallerinizin arasında olan Istakoz kebabı fikri nasıl
oluştu?
Istakoz kebabı fikri tamamen kebaptan çıktı. Kebap yapmak
istiyordum ve Baltimore’da çok güzel ıstakozlar vardı. Dünyanın en
güzel ıstakozu olan mavi ıstakoz Atlantik Okyanusu’ndan çıkıyor ve
bütün Avrupa’ya dağılıyor. Kebap yapalım dedik, ıstakozunda

röportaj

tam mevsimiydi. Baharatlarla karıştırmayı düşündük. Tütsülü isot ile
çok iyi gitti. Istakozu kebap gibi şişe takıyoruz ve barbeküde pişiyoruz.
Altına patatesten lavaşa benzeyen İrlanda’nın geleneksel bir ekmeği
olan bir tarif kullanıyorum. Bu tarife kimyon, isot, salamura olmuş
limon kabukları ve acılı baharatlı bir çorba ile aroma veriyorum. İkisi
beraber çok uyumlu oldu.

Ürünlerinizi yerel tedarikçilerden alıp, sıfır atık prensibi
ile tabaklıyorsunuz bize bundan bahseder misiniz?
Benim en büyük takıntım restoran nerdeyse o bölgenin ürünlerini
kullanmak. Bana başka bir yerin ürünlerini kullanmam doğru
gelmiyor. Bulunduğum bölge açısından çok şanslıyım çünkü
muhteşem çiftçilerim, doğa ve iklim şartları var. Sıfır atık zaten direkt
buradan başlıyor. Bunu yaşayıp deneyimledikten sonra sıfır atık
prensibim başladı. Ürüne, emeğe, doğaya ve çevreye saygı mottolarıyla
başladım. Şu an günlük hayatımın bir parçası. İklim, doğa gibi konular
benim için çok önemli çünkü bunlar iyi olmazsa menü de iyi olmaz.
Her insanın bu süreçleri görmesi ve bilinçlenmesi benim için çok
önemli.

İyi bir aşçının sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

İyi aşçının olmazsa olmaz özelliklerinden birisi yenilikçi olması.
Kendini hep aç hissetmeli, çırak gibi görmeli, öğrenmeye ve keşfetmeye
açık olmalı. Ayrıca kolektif, organize, disiplinli ve prensipli olması
lazım. Çünkü bunlar olmadan hiçbir işi götüremezsiniz. Mutlaka
operasyonlarda problem çıkar. Duruşu ve konuşması da çok önemli.
İyi bir aşçını egolarının olmaması lazım. Mutfakta kimden ne
öğreneceğinizi asla bilemezsiniz o yüzden hep öğrenmeye aç olması
lazım. Herkesin karakteri farklı olabilir ama iyi bir aşçı iyi yemeli,
seyahat etmeli ve ağzının tadını bilmelidir. Yeni lezzetler öğrenmesi,
okuması , kendini geliştirmesi ve etrafına, ekibine örnek bir lider
olması lazım.

Sizce eğitim almış herkes güzel yemek yapabilir mi? En
çok nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ben yapamaz diyeceğim çünkü sadece okuyarak ve eğitim alarak bu
iş olmuyor. Biraz içinden gelmeli insanın. Lezzeti hissetmek lazım. O
duyguyu, yemek yaparken o modu kendine bağlaman ve hissetmen
lazım. Tutkulu bir şekilde yemeği pişirmen lazım ki o yemek güzel
olsun. O yüzden sadece eğitimle olmuyor, eğitimsiz olup çok iyi yemek
yapan aşçılar var. Eğitimli olup yapamayanda var çünkü anlamak
hissetmek farklı bir olay. Okumak, kendini geliştirmek çok önemli ama
dediğim gibi hissetmek lazım.

Mesleğinizi icra ederken hangi şeflerden ilham
alıyorsunuz, nedenleriyle birlikte açıklar mısınız?

Mesleğe başladığım andan itibaren her çalıştığım restoran ve aşçıdan
ilham aldım. Beş farklı yerde beş ayrı Michelin yıldızlı şefle çalıştım.
İlk çalıştığım restoranda Ross Levis’den kolektif ve lider olmayı
öğrendim. Çalıştığım 2 Michelin yıldızlı klasik Fransız mutfağında
harika bir şef vardı. Makine gibi hiç durmazdı ondan çok ilham
aldım. Amsterdam’da İsrailli Moshik Roth’un yanında çalışırken
onun sanatçı ruhundan, yaratıcılığından ve karizmasından çok
etkilendim. Norveç’te ise doğayı, çiğ ürünleri, mevsimi çok seven Esben
Holmbebang ile çalışırken farklı ilhamlar aldım. Son olarak Dublin’de
çalıştığım Green house ilk yıldızını aldığında orada sous cheftim. Baş
aşçı çok çalışkan bir kişiydi. En zor şartlarda bile ne yapılması gerektiği
hakkında çok bilgili ve becerikliydi. Sorunlara kısa sürede çözüm
bulan bir aşçıydı ondan da çok şey öğrendim. Bu insanlar bana çok
ilham verdi. Kariyerimde bu noktaya gelmem de hepsinin özel bir yeri
var.
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Pandemi sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu
süreçte yenilikler yapacak mısınız?

Pandemi süreci iniş ve çıkışlar ile geçti. 16 Mart’ta açacağım
restoranımı açamadım. İlk hedefim burayı açtığım sene
Michelin yıldızı almaktı ama o plan pandemi ile uçup gitmişti.
Tek düşüncem nasıl ayakta kalacağımız üzerineydi. Uzun süre
oluşan panik havasından dolayı ne yapacağımı bulamadım.
Her yer kapalı olmasına rağmen üç yıldır burada yaşadığım
için köyün yerlisi gibi olmuştum ve ilişkilerim çok sağlamdı.
İlk amacımız paket servis yapmak ve dükkânımızı farklı
konsepte çevirmekti. Hemen paket servise başladık. Çok güzel
oldu, insanlar alışveriş yapıyordu, yoğun bir ilgi vardı. Farklı
konseptler yaptım. Dükkânı yemek mağazası gibi tasarladım.
Ekmek, kurabiye, kurutulmuş ürünler, konserveler satmaya
başladım. Her şey çok çabuk tükeniyordu. Pandemi döneminde
çok yenilendik. Kendimi çok değiştirdim. Gelecekte ne olacağı
belli değildi ama bu sürece ayak uydurdum ve yenilikçi oldum.
Online sistemler ürettik, çok farklı satış planları düzenledik
ve mücadelemizin sonucunda finansal açıdan güzel bir yıl
geçirdik. 

davet

SİMAY- FATİH AVȘAR

BAȘAR KOZANOĞLU,MELİS ÇİFTÇİ,ALİZE DİNÇKÖK

Kartalkaya’da
Sömestr
Yoğunluğu
Cemiyet hayatının önde
gelen isimleri, sömestr
tatilini değerlendirmek için
Kartalkaya’yı tercih etti.
DORUK KAYA

Pandemi sürecinde pistlerin belirli denetimler yapılarak
açılmasıyla birlikte kış sporlarını seven ünlü simalar
soluğu Kartalkaya’da aldı. Kayak keyfini çocukları ve
arkadaşları ile değerlendiren ünlü isimler güzel havanın
tadını çıkardı. 
MURAT SAYGI
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Mart
Farklı alanlarda önemli başarılara imza
atan iş insanları ile prensipleri, iş hayatları,
başarıları ve Kadınlar Günü mesajlarına
dair keyifli röportajlarımız sizlerle...
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8 mart 8 kadın

Bilgen Aldan
Gerçekleștirdiği bașarılı çalıșmaları ile öncesinde n11.com ile Zubizu’da
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak faaliyet gösteren șimdi ise Mynet’in
CEO’su olarak üç farklı iș kolunda liderlik yapan Bilgen Aldan kariyer süreci,
yașam prensipleri ve kadınların iș hayatındaki öneminden bahsetti...
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1981 yılında Muğla’da doğdum. İlk ve ortaokul
eğitimimi Muğla’da gerçekleştirdim. Liseyi İzmir
Fen Lisesi’nde yatılı okudum. Ardından Boğaziçi
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği’ni bitirdim.
Çalışma hayatıma 2002’de Garanti Teknoloji’de
başladım. Sonra Garanti Bankası Dijital Bankacılık ekibi ile devam
ettim arkasından Turkcell’de 3G lansmanı dahil olmak üzere
birçok ürünün yöneticiliğini gerçekleştirdim. Turkcell’den sonra
Akbank’ta dijital bankacılık ekiplerine liderlik ettim. N11.com’da
ve Zubizu’da pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı olarak
çalıştım. Eğitim hayatıma, çalışırken Sabancı Üniversitesi’nde MBA
yaparak MIT’de liderlik sertifikası alarak ve doktora programına
başlayarak devam ettim. Şu an ise yaklaşık üç buçuk yıldır
Mynet’in CEO’luğunu yapıyorum. Mynet’te üç çeşit farklı iş koluna
liderlik yapıyorum. Bu kollardan bir tanesi kırk milyondan fazla
ziyaretçisi olan Mynet Portal & App diğeri Global’de özellikle
Amerika’da en ön sıralara çıkardığımız oyun grubu. Sonuncusu ise
eğitim platformumuz Vidobu. Son olarak yine Mynet ile beraber
iki tane oyun stüdyosunda kuruculuk aşamasında bulunmak ile
beraber onların yönetim kurulunda da yer alıyorum. Bunların
yanı sıra geçen seneden beri aktif olarak yönetim kurulunda
kadın derneğinin bir üyesiyim. Kadınların özellikle üst düzey
pozisyonlarda daha az temsil edildiği bir dünyada yaşıyoruz.
Türkiye’de kadın yönetim kurulu oranı hala yüzde on beş
civarlarında kalmaktadır. Bunu artırmak için aktif olarak çalışan
ve çok kıymetli kadınlardan oluşan yönetim kurulunda ve kadın
derneğinde aktif rol alıyorum.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Yaş ilerledikçe insanlarda birden fazla prensip oluşuyor ama
benim için en önemli olanları paylaşacağım. Bunlardan ilki değer
yaratmak. Yaptığım işlerde aktif olarak değer yaratmak için
rol alıyorum. Her ekosistemde bunu uygulamaya çalışıyorum.
İkinci prensibim sürdürülebilir işler yapmak. Çünkü ben,
benden sonraki jenerasyonu temsil edecek bir çocuk annesiyim.
Bu nedenle değerleri yaratırken sürdürülebilir işler yapmaya
özen gösteriyorum. Üçüncü prensibim adil olmak. Dördüncüsü,
çalışkan ve meraklı olmak. Merak eden insanlarla çok iyi
anlaşıyorum çünkü onların merak ettiği konuların derinliğinde
gerçekten hayatla ilgili enteresan şeylerin bulunduğunu
düşünüyorum. Son prensibim ise yolculuğa odaklanmak. Sonuç
olarak hayatta hepimiz bir yolculuk yapıyoruz ve umarım hepimiz
için iyi bir yolculuk olur. Bütün hayat deneyimimi elimden geldiği
kadar anlamlı hale getirmeye çalışıyorum. Bu beş prensip bence
insan hayatına ışık tutan türden prensipler. Bunun çerçevesinde
de hayata karşı genel olarak pozitif bir tavır sergilemeye
çalışıyorum. Şu an hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Pozitif tavrın
hem kendimize hem de etrafımıza çok daha yararlı olacağını
düşünüyorum.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Eskilere bakarsak kadınlar iş hayatında çok daha iyi bir gelişim
sürecinde ama bu soru ne zaman sorulmazsa o zaman her şey
tamamlandı diyebileceğimizi düşünüyorum. Şu an bu soru
merak edildiğine göre dünyada hala bir gelişim alanı var diye
düşünüyorum. Özellikle dünyada sadece özel sektörde değil bütün
sektörlerde üst düzey pozisyonlarda kadınların temsiliyetinin
düşük olması sürekli konuştuğumuz bir konu. Ülkemizde
üst düzeyde kadınların yüzde on dört, on altı seviyesinde bir
temsiliyeti var ve bunun ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.

Ben, benden sonraki jenerasyonu
temsil edecek bir çocuk annesiyim.
Bu nedenle değerleri yaratırken
sürdürülebilir ișler yapmaya özen
gösteriyorum.
Bunun için dünyada ve Türkiye’de çok farklı inisiyatifler alınıyor.
İş hayatı kadınlara göre şekillendiriliyor mu? Bundan çok emin
değilim… Bence bu soru konuya daha farklı bir bakış açısı getirebilir.
Örnek veriyorum pandemi de evden çalışan kadınlar çocuklarına
hem annelik yapıyor hem de çalışıyorlar. Eğer bide yardımcı yoksa
ev işleri de onlara kalıyor. Bu konuda geçmişe göre erkeklerin de
daha katılımcı olduğunu düşünüyorum ama halâ kadınların bir
buçuk, iki kişi seviyesinde çalıştığını düşünüyorum. Kadınların
daha üst düzey pozisyonlara yükselmesi ile bu durumun zamanla
oturacağını düşünüyorum. Sistemin daha cinsiyetsiz ve adil
ortamlara dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

İş ve sosyal hayat dengemi bir takım çalışması sayesinde
koruyabiliyorum. Hem iş yerinde çalıştığım arkadaşlarım hem de
evde bana destek olan yardımcımız, oğlum ve diğer kişiler sayesinde
dengemi sağlayabiliyorum. Onların desteği ile en azından zamanımı
efektif kullanmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle üst düzey
seviyelere doğru çıktığınızda en önemli mücadelelerden biri zaman
yönetimi oluyor. Oğlumla kaliteli zaman geçirmede de kendime bir
hedef koyuyorum. Bütün bunları bir denge içerisinde yürütmeye
çalışıyorum.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Kendimde çalışmak ve üretmek dışında bir yolculuk göremiyorum.
Onlar hayatımın en önemli parçası ve beni, bana kazandırdıklarını
düşünüyorum. Zaten bütün insanların çalışıp ürettiğini
düşünüyorum. Sadece bunların formatları değişiyor. Herkes şirket
yönetmek ya da belli standartlarda çalışmak zorunda değil. Zaten
Z jenerasyonununda bu kalıpları biraz kıracağını düşünüyorum.
Çalışıp üretmeyen insanın mutlu olacağından çok emin değilim.
En azından ben olamazdım ama benden bambaşka şartlarda ve
şekillerde çok fazla çalışmanın yolunu bulan insan da tanıyorum.
Bunun için beyaz yakalı işler yapmaya gerek yok, çok daha fazla
üretim yapan insan var. O yüzden bütün kadınların, üretim
yapmanın mutluluğunu hissetmelerini ve çabanın verdiği hazdan
kendilerini mahrum bırakmamalarını öneriyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek istediğiniz
özel bir mesajınız var mı?
Benim en büyük temennim bugünü kutlamaya gerek kalmayacak
günleri görmektir. Ben bunun olacağına gönülden inanıyorum. Bir
gün gerçekten birilerinin günü olmadan, özel kutlamalara gerek
kalmadan eşit şartlarda çalışacağımız emekçiler günü olacağına
eminim. O yüzden herkesin gününü kutluyor ve umarım buna
ihtiyacımız kalmaz diyerek tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. 

8 mart 8 kadın

Esra Oflaz Güvenkaya
MCD Life Medya Yönetim Kurulu Bașkanı Esra Oflaz Güvenkaya ile kadınların
iș hayatındaki yerini ve çalıșmanın kendisine kazandırdıklarını konuștuk.
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İş hayatıma genç yaşta atıldım. Medya da yabancı
menşei programların telif hakları konusunda
uzmanlaştım. Yasal hakları yanında alım - satımı,
distribüsyonu, pazarlaması, yerelleştirilmesi
yani mutfağını öğrendim. Pek çok dizi, program,
film, çizgi film, pembe dizilerin Türkiye’de yerli kanallara
distribüsyonunu yaptıktan sonra hayalimi gerçekleştirmek için
Türkiye’de ihtiyaç duyulan yabancı tematik kanalların temsilcilik
haklarını almaya başladım. Yabancı tematik kanalların Türkiye’de
telif haklarının legalizasyonu konusunda çalıştım. Sonrasında
MTV Avrupa, Nickeledeon, Eurosport, RTL, National Geographic
ve Euronews gibi kendi konusunun en iyisi olan pek çok tematik
kanalın kablo, DTH, mobil, VOD’un lisans haklarını dağıttım.
Ardından MTV, Eurosport, National Geographic, Nickeledeon, Sci
Tech, Euronews, Kidz – Animez ve Lifetime kanalarının Türkiye
lisans haklarını alıp yerel kanallarını Türkiye’de açtım. Bu yerel
kanalları açmak konusu benim için gerçekleşen hayalim oldu.
Çocuklar, gençler ve kadınların eğitimi , güçlendirilmesi için
onlarca sosyal sorumluluk kampanyaları yaptım. Türkiye’nin
Avrupa Müzik Ödülleri’nde yer alması ve Emre Aydın, Manga
gruplarının Avrupa’da ödüllerle taçlandırılmaları ile gençlere
verdiğim sözü tutmuş oldum. Ayrıca kadınların güçlendirilmesi
için pek çok kampanya yaptım. Türk kadınının global medyada
güçlü kadınlar arasında yer almasını sağladım.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Öncelikle ihtiyaç olan ürünlere odaklanmaya ve niyetin gücüne
inanıyorum. Talep ve niyet dengesine. Türkiye’ye her zaman
ihtiyaç olan konusunun en iyi tematik kanallarını getirmeye
niyet ettim ve niyetimi sadece ticari değer değil toplumumuz için
katma değer yaratmaya odakladım. Böylece başarı gelirken sosyal
sorumluluk kampanyaları ile her zaman geri dönüş sağladım.
Çünkü evrensel enerji alanında niyetin çok büyük bir gücü
var ve pür niyet eylemi, neticeyi gizliden yönlendiriyor bunu
biliyorum. Tabii ki çok çalışmaya ve sebata inanıyorum. Sadece
MTV Türkiye’yi açmak için on sene emek verdiğim düşünülürse
inandığım şeyden, hayalimden hiçbir şekilde pes etmeyeceğim
ortada oluyor sanıyorum. Diğer vazgeçemediğim prensibim de
sezgilerimi dinlemem. İş hayatımda sezgilerimi hiçbir zaman göz
ardı etmedim. İç görümüz bizleri her zaman doğru yönlendirir
sadece dinlemeyi bilmek lazım.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

Öncelikle sevdikleri, kendilerini heyecanlandıran işi seçsinler.
Mutlaka uzmanlaşsınlar ve hayallerini takip etsinler. Çünkü
hayaller ile niyet arasında direkt bir bağlantı var. Geve evrensel
enerji alanı hayallerimizi gerçekleştirmemiz için tılsımlı vesileler
ile yaren olur yanımıza. Ayrıca sebat etmeleri , sezgilerini
dinlemeleri kendilerini geliştirmeleri çok mühim. Son olarak
kariyerlerini geçici bir heves olarak değil üretmek, en iyi
versiyonlarına ulaşmak, layıkıyla var olmak için aileleri ile beraber
yürütebileceklerini idrak etsinler. Yüzlerce genç ile çalıştım ve
maalesef maymun iştahlı olan veya evlenince işi bırakan pek
çok zeki, yetenekli kadının potansiyellerinin en üst seviyesine
ulaşamadıklarına tanıklık ettim .

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Kadınlar iş hayatında çok önemliler fakat halâ hakkettikleri
yerde değiller maalesef. Genellemede kadınların erkeklerle

aynı fırsat eşitliğine sahip olduklarını, eşit davranıldıklarını
gözlemlemiyorum. Terfi, yönetsel pozisyon sorunları var.
Toplumumuzun büyük kısımı da halâ kadının kimliğini ev
kadını - anne olarak tanımlıyor ya da genç kadının okul hayatı
bittikten sonra evlenene, çocuk sahibi olana kadar olan sürede
geçici kariyer yaptıklarını farzediyorlar. Kadınlar önce iş hayatında
kendi değerlerini bilmelliler, hedeflerine kilitlenmeli ve sezgileriyle
çok yüksek olan yaratma güçlerinden faydalanmalılar. Halâ
potansiyallerinin farkında değiller ve maalesef manüpülasyona
uğruyorlar.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi
özelliklere sahip olmalı?
Ben çağdaş kadınları, eğitimli, donanımlı, kendi kararlarını
kendileri verebilen, ekonomik bağımsızlıkları olan ve ruhsal,
holistik dengede tanımlıyorum ve bu doğrultuda kendilerini
geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Şayet imkânları varsa
mutlaka ingilizce de öğrenmeliler.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir misiniz?
Ben medya sektöründe kadın patron olarak çok fazla kadınla
çalıştım. Kendi şirketlerimde kadınlar her zaman eşit statü, ücret
ve yönetsel pozisyon fırsatlarında oldular. Ancak medyamızın
genelinde halâ toplumsal cinsiyet ekseninden dikey ve yatay
ayrışma yaşadıklarını düşünüyorum.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

Çok hiper ve multi task bir yapım var. Ancak iş ve sosyal hayat
dengemi son on sene içinde layıkıyla kurabildim diyebilirim.
Kariyerimin ilk dönemlerinde kariyerim hep ağır basan, öncelikli
olandı. Artık sadece iş ve sosyal hayat dengesi değil holistik olarak
da ahenge inanıyorum. Yani kalp, zihin, beden ve ruh dengesine.
Holistik denge olursa yaşamın tüm diğer konuları da dengede
oluyor.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Çalışmadan ve üretmeden bir hayat düşünemiyorum. İnsanın kendi
kararlarını alması, ekonomik bağımsızlığının olması, üretmesi,
kalbini dinlemesi ve kendi ruhuna değmesi yaşamın olmazsa
olmazı. Bu nedenle kız çocuklarının eğitimi ve kendilerinin en iyi
versiyonlarına ulaşabilmeleri için yıllardır büyük emek veriyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne
gibi bir farkındalık yaratıyor?

Öncelikle kadın hakları çok mühim bir konu. Türkiye’de Atatürk
kadınlara haklarını 1930’lardan itibaren bir dizi yasa ile vermeye
başladı ve 1934’te tüm dünyaya örnek yasallaştırdı. Minnet dolu
olmalıyız İsviçre’den bile önce sahip olduk. Düşünün ki Birleşmiş
Milletler’in Kadınlar Günü’nü kabul etmesi ve kutlanması 1975.
Kadınların anne olduğu ve nesilleri yetiştirdiği de dikkate alınırsa
daha da önem kazanıyor. Sahip olduklarımızın değerini bilmeli
sahip çıkmalı, kutsamalı ve kutlamalıyız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek istediğiniz
özel bir mesajınız var mı?

Kadınlar önce kendi değerini bilmeli, kendilerini sevmeli, haklarına
sahip çıkmalı ve dünyanın sürdürebilirliği için her konuda ne kadar
elzem olduklarını idrak etmeliler. 

8 mart 8 kadın

Meltem Okyar Perdeci
Shell Türkiye Kurumsal İletișim Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu
Üyesi Meltem Okyar Perdeci, kadınların iș hayatındaki yerini ve zorluklarını
değerlendirirken bir yandan da iș hayatına yeni atılan
genç kadınlara tavsiyeler veriyor.

S

izi tanıyabilir miyiz?

Yirmi yılı aşkın süredir iletişim profesyoneli olarak
çalışma hayatının içindeyim. 2014 yılından bu
yana Shell Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü
ve aynı zamanda Shell & Turcas şirketimizde İcra
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım. Shell
Türkiye’nin ülkemizin sosyal gelişimine katkıda bulunan yol
güvenliği, inovasyon, çevre, kadın istihdamı ve engelsiz yaşam
alanındaki sosyal yatırım programlarına liderlik ediyorum.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ve Bilgi
Üniversitesi’nde MBA programımı tamamladım. İletişim
alanındaki meslek kuruluşlarına üyeliğim dışında Özel Sektör
Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Toplumsal cinsiyet
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eşitliği, kadının iş yaşamında güçlenmesi özellikle odaklandığım
sosyal konuların başında geliyor. Tüm sektörlerde kadınların
çalışma hayatına katılmalarını ve karar alma süreçlerinde aktif
bir şekilde yer almalarını hem kişisel olarak hem de Shell olarak
çok önemsiyoruz. Bizimki gibi sıra dışı iş alanlarında da kadınların
neler başarabildiklerini göstermeye çalışıyoruz. Sektörümüzde
bir ilk olan Shell’de Kadın Enerjisi programımızla akaryakıt
istasyonlarında kadınların başarıyla çalışabileceğini gösteriyoruz.
Gençlerin iş hayatına hazırlanırken, üniversite döneminde
kariyerleri ile ilgili kararlar alırken farklı deneyimlerden nasıl
beslendiklerini yakından gözlemleme imkânım oluyor. Fark
Edenler Derneği tarafından yürütülen mentorluk programının bir
parçasıyım..

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Her şeyden önce iyi insan olmak, dürüst, etik davranmak, tüm
fikirlere ve kişilere saygılı olmak, empati kurabilmek ve pozitif
enerjinin gücüne inanmak.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

Öncelikle hangi işi yapıyorsanız yapın, sürekli olarak öğrenmeye
ve gelişime açık olmak gerektiğine inanıyorum. Yeni bilgi
edinme iştahı, hayatın her alanında sizi başarıya taşıyacak en
önemli faktörler arasında yer alıyor. Enternasyonal bir bakış
açısına sahip olmak ve sürekli kendinizi güncellemek olmazsa
olmazlardan. Dünyada neler olup bittiğine ve içinde yaşadığınız
toplumun dinamiklerine hakim olmalısınız. İletişim, entelektüel
bilgi birikimine en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesi.
Dolayısıyla çok okumalı ve mümkünse gezip görmelisiniz.

Sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanabilmesi için yaptığı her ișe
değer katan kadınlarımızın, iș hayatı
bașta olmak üzere tüm alanlarda
aktif rol alması gerekiyor.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörlerde kadınların
çalışma hayatına katılmalarının ve karar alma süreçlerinde aktif
bir şekilde yer almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımız, olağanüstü
beceri ve enerjileriyle ülke ekonomisine ve iş hayatına çok daha
fazla katkıda bulunabilirler. Sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanabilmesi için yaptığı her işe değer katan kadınlarımızın, iş
hayatı başta olmak üzere tüm alanlarda aktif rol alması gerekiyor.
Yaratıcı fikirleriyle hayatın her alanına farklı bir perspektif
getirerek değer yaratan kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde
durabilmesinin yolu ekonomik özgürlükten geçiyor. Kadınların
hayatın her alanında cinsiyet eşitliği kapsamında var olabilmesi
için potansiyellerini keşfetmeleri gerekiyor.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi
özelliklere sahip olmalı?

Günümüzün çağdaş kadın profili önce insan sonra kadın
olarak değer gören ve kendine değer veren, her alanda, meslek
dalında erkeklerle yan yana ve başarılı bir biçimde hayatlarını
sürdürülebilen, üretime katkı sağlayabilen kadınlardır. Bu
doğrultuda, kadınların sadece ekonomik değil tüm toplumsal
alanlarda daha görünür olması, cinsiyet ayrımcılığının son bulması
hedefine bizleri daha da yaklaştıracaktır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir
misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği gerek sosyal hayatta gerekse iş
hayatında sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de hâlâ
önemli bir sorun. İş hayatında kadın istihdamı rakamsal olarak
artsa da görev, kademe, ücret farkı gibi sorunların halen devam
ettiğini görebiliyoruz. Çalışan kadınların birçoğu cam tavan diye
tanımlanan, belli bir noktadan sonra iş hayatında yükselememe
sorunuyla karşılaşıyor. Diğer yandan bazı sektörlerin sadece
erkeklere ait olduğuna dair bir algı var. İçinde bulunduğumuz enerji
sektörü de bunlardan biri. Bu algıyı yıkmak için ise kadınların
üretimden dağıtıma, satış ve pazarlamadan operasyona ve üst
düzey yönetici pozisyonlarına kadar her görevde başarılı olup
değer katacağını somut iş fırsatları yaratarak göstermek, kadın
çalışanları cesaretlendirerek potansiyellerine ulaşmalarını
sağlamak ve gelişimlerine destek olmak gerekiyor.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

Birçok profesyonel gibi benim de zamanımın büyük kısmını
işim alıyor. O nedenle öncelikle iş saatlerim içinde kısa da
olsa molalar vermeye çalışıyorum. Özellikle pandemi ile
birlikte değişen çalışma koşullarının ailem ile geçirdiğim
zamanın önüne geçmemesine gayret ediyorum. İşini iyi
planlayan ve koordine eden biriyim. Dolayısıyla bunun bana
sağladığı verimliliği de kullanıyorum, önceliklendirme
yapıyorum. Teknolojinin avantajlarını da iyi değerlendirdiğimi
düşünüyorum bu da bana hız kazandırıyor.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Her şeyden önce çalışmak için yaşamamak, öte yandan
çalışırken yaşamınıza bütünsel olarak değer katacak anları,
deneyimleri, yetkinlikleri artırmak ve kişiler biriktirmek. Belki
özetle; zenginleşmek diyebilirim. Çok önem verdiğim ve sayısını
artırmaya çalıştığım bir diğer kazanımım ise paylaşmak, yani
birey olarak çalışma hayatının size kazandırdıklarını etrafınızla
paylaşmak ve büyütebilme imkânı yaratmaktan bahsediyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne
gibi bir farkındalık yaratıyor?

Dünya Kadınlar Günü’nün toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık yaratmadaki faydası yadsınamaz. Ancak
verilen mesajların ve sözlerin yıl boyunca yayılarak, hayata
geçirilmesi amaçlanmalı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek
istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden
daha fazla güç almalıyız. Sürdürülebilir bir kalkınmanın
sağlanabilmesi için yaptığı her işe değer katan kadınlarımızın,
iş hayatı başta olmak üzere tüm alanlarda aktif rol alması
gerektiğini düşünüyorum. “Mesleğin Kadını Erkeği Olmaz”
diyerek kendi geleceğini kendi oluşturmak için çalışan, hayatın
her noktasında emeğini ortaya koyan tüm kadınların Dünya
Kadınlar Günü kutlu olsun. 

8 mart 8 kadın

Selma Çilek Çiftçi
SelmaCılek markasının kurucusu, bașarılı moda tasarımcısı Selma Çilek Çiftçi ile
bașarılı ve çağdaș kadının tanımını, kadınların iș ve sosyal hayattaki
yerini konuștuk.
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S

izi tanıyabilir miyiz?

Kendi ismim ile kurduğum “Selmacılek” adında bir
kadın, hazır giyim markam var. 2012 yılından beri
moda dünyasında tasarımlarımı tanıtma şansım
olmasıyla birlikte tüm koleksiyonlarımda kadınların
kendilerini hem şık hem rahat hem de güçlü hissetmeleri
adına tasarımlarımı bu yönde ilerletiyorum. İş dünyasında adımı
duyurmamın yanı sıra 2020 yılında annelik duygusunu tatmam ile
birlikte hayatımda yepyeni şahane bir sayfa açılmış oldu.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Kesinlikle yaptığım her işi en iyi şekilde yapmaya çalışmam
vazgeçemediğim bir prensibim. Kısaca mükemmeliyetçi olmam... Bu da
maksimum verimi nasıl sağlayabilirim odağım ile ilgili olabilir.

Gün geçtikçe kadınların kendi
gücünü fark edip iș hayatına
adım attığını görmek beni çok
mutlu ediyor.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

İsteyince her şeyi elde edebileceklerini bilmeleri ve kendilerine inanarak
bu yolda önlerine ne çıkarsa çıksın hayallerinin peşinden gitmeleri ve
asla vazgeçmemelerini...

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Kadınların iş gücünün bir parçası olması günümüzde en desteklediğim
konu. Gün geçtikçe kadınların kendi gücünü fark edip iş hayatına adım
attığını görmek beni çok mutlu ediyor. Hem ülkemizde hem globalde
kadın girişimcilerin sayısındaki artış ve projelerin başarısı ise çok gurur
verici.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi
özelliklere sahip olmalı?

Benim gözümde çağdaş kadın; özgürlüğünü ve karar verme yetisini
elinde tutan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadındır.
Çağdaş kadın; eşitliksiz dayatmalarını aşıp, yolunu herkesten bağımsız
çizebilmelidir. Çalışan, çalışanı destekleyen ve kendi emeğiyle bir yerlere
gelip başarısını kendi emeğine borçlu olan her kadın, çağdaş kadındır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor?
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?

21. yüzyılda olmamıza rağmen cinsiyetçilik algısı maalesef ki halen
aşılabilmiş bir konu değil. Kadınların emek verdiği ve sahip çıktığı
her alanda, bir noktadan sonra hak ettikleri yerlere gelememesi benim
gördüğüm en büyük zorluk ve engellerden bir tanesidir. Karşı cinse
verilen haklar kadar kadınlarımıza da toplumda yüksek konumlara
gelebilme şansı verilmeli. Benim de aynı zorluklarla karşılaşmam bu
konuda deneyim kazanmamı sağlamıştır. Asla vazgeçmeden ve sesimizi
alçaltmadan, her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bilmeli ve hak
ettiğimizi düşündüğümüz her konuda her zaman güçlü olmalıyız.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?
Çalışmak, güne mutlu uyanmamı sağlayan en büyük tutkularımdan
birisi. İş hayatının bana vermiş olduğu mutluluğun yanı sıra kendime
zaman ayırmayı, ailem ve arkadaşlarımla bolca vakit geçirmeyi çok
seviyorum. Çalışan bir anne olarak her fırsatta vaktimi aileme ve
arkadaşlarıma ayırmam beni hem dinlendiriyor hem de güçlendiriyor.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Çalışmak her zaman hayatımın bir parçası olmuştur. Kendi markamı
kurmadan önce çalışma hayatının bir parçası olmak beni her zaman
daha güçlü hissettirmiştir. Fakat kendi ismim altında kurmuş olduğum

ve çocukluk hayalim olan “SelmaCılek” markasını günden
güne iyileştirmek ve Türk kadın giyim markası olarak
globalde ses getirmek, bir kadın olarak kendi ayaklarım
üzerinde durabileceğimi kendime kanıtladığım bir fırsat
olmuştur. Toplumda bir kadın olarak üretmek ve çalışma
hayatına adım atacak her kadına örnek olmak ise paha
biçilemez.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek
istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

Hepiniz çok özel ve çok değerlisiniz! Bu yolda zaman birlikte
yürüyeceğiz. 

8 mart 8 kadın

Buse
Arslan
ATV ekranlarının sevilen dizisi “Kuruluș
Osman”da Aygül Hatun karakterine
hayat veren güzel oyuncu Buse Arslan
ile prensiplerinden iș ve sosyal hayat
arasındaki dengeye kadar birçok
konuyu ele aldık.

S

izi tanıyabilir miyiz?

Oyuncuyum. Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun’un
hikayesini anlatıyorum. Lise dönemi itibariyle tiyatroya
başladım. Ardından dizi sektörüne girdim. Uzun yıllardır
emekçi bir kadınım.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Adil olmayan ortamlarda duramam. Özgürlüğümün kısıtlanmasına
katlanamam. Nezaketsiz davranışlar beni üzer.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

Ayakları yere sağlam basan kadınlar olmalarını öneririm. İş hayatında
cinsiyetin varlığını düşünmeden yalnızca iş odaklı olmalıyız. Biz güçlü,
güvenli ve net bir enerjide olduğumuzda buna saygı duyulacak ve
çalışma arkadaşlarımız bizimle oradan iletişim kuracaklardır. Haliyle
verimli çalışan, disiplinli, tutarlı ve olan başarılı bir insanın önünde hiçbir
şey duramaz.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Geçmişten gelen alışkanlıklardan biri erkeğin çalışması kadının ise
doğum yapması ve evde olması. Zaman içinde bu durum ne kadar
değişirse değişsin aklımıza işleyen bir geçmiş var. Şimdi kadın her
anlamda üretken ama omuzlarındaki yük iki kat artmış durumda.
Kollektif bilinç dışında kadının görevi çok daha fazla. İşten geldiğinde
ev de hala onun sorumluluğunda gibi bakılıyor. İş hayatında tutunmaya
çalışan kadın bir de evde geçmişin yükünü taşıyor.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor?
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?
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Bizim sektörde kadına kıymet veriliyor. Kadınlar da bilinçli ve
dişliler. Bizim sekörün kadını erkeği değil, statülüsü ve statüsüzü
var malesef. Umarım bunlara hiç ihtiyaç kalmadığı bir dünyada
yaşarız .

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

Açıkçası benim için zor oluyor. Ben iş ile yaşayan bir insanım.
Ertesi gün önemli bir sahnem varsa evden çıkmayı tercih
etmem. İşi işte bırakabilmek çok önemli. Ben bunun için çaba
gösteriyorum. Ama hayatımızın büyük bir zaman dilimini iş
yerinde geçirince sosyal hayatın orası gibi oluyor.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Benim varoluşum, beni ben yapan yegane şey.. Üretmek benim
kalıcı olma arzumu tatmin ediyor. Dünya için bir şeyler yaptığımı
hissediyorum. Çalışma hayatı ise hayatın zorluğunu, rekabeti,
insanın zaaflarını ilerlemek ve üretebilmek için asıl ilgilenmem
gerekenin ne olduğunu öğretiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne
gibi bir farkındalık yaratıyor?

Her yerde farklı etkiler doğuruyor. Kimi bugünü protesto ediyor,
görmezden geliyor, kimi kutluyor,. Kök salmış alışkanlıklar yavaş
değişir ama değişir. Eşitlik için hepimizin daha iyisini yapma
fırsatı var. Farkındalıklarımız artmaya devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek
istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

Dünya kadınlar gününü kutlamak zorunda olmadığımız .
Cinsiyetsiz düşündüğümüz bir zaman diliyorum. 

8 mart 8 kadın

Jessica May
Yeni nesilin yetenekli isimlerinden
Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May,
bağlı olduğu prensiplerden, yașadığı
deneyimlerden ve Kadınlar Günü’nün
dünya genelinde yarattığı
farkındalıktan bahsetti.

V

azgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Nietzsche’nin çok sevdiğim bir sözü var; ‘’Kendi omzuna
tırman. Başka nasıl yükselebilirsin ki?’’ Ben de kendi
hayatımda bunu uygulamaya çalışıyorum.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

İş hayatına yeni başlayanlar aynı zamanda yeni bir hayat akışına dahil
oluyorlar ve genelde kendilerine “Bu yaşamdan ne bekliyorum?”, “Bu
yaşam bana ne verebilir?” gibi soruların cevaplarını arıyorlar. İş hayatına
yeni başlayan kadınlardan ‘’Bu yaşamın benim için anlamı nedir?’’
sorusunu kendilerine sormalarını tavsiye edebilirim. Herkes hayata karşı
tutkularını, düşlerini, amaçlarını ve hedeflerini güzel belirlemeli. Bu da
herkesin sorduğu sorulara cevap arayarak değil doğru sorulara cevap
arayarak mümkün olabiliyor.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Alışkın olmayanlara “gerçek dünyaya hoşgeldiniz” demek lazım. Biz
aslında birlikte çok daha güzeliz. Kadınlar, gelişmiş ülkelerde toplumun
vazgeçilmez bir parçasıdır. Adana’da otobüs süren bir kadın da gördüm,
İstanbul metrosunda vatman olarak görevli bir kadın da.. Aslında herkes
hayatın akışında işini yapıyor. Bu örneklerin daha çok çoğalmasını
bekliyorum.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor?
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?

Ben de birçok kadın gibi çok ön yargı ile karşılaşıyorum. Mesela beni
daha tanımadan, sette dayanıklılık gerektirecek sahneleri zayıflığımdan
beceremeyeceğimi düşünenler çıkabiliyor. Ama bilmiyorlar ki
Brezilya’daki çiftliğimde traktör bile kullanıyorum. Yabancı olduğumdan

dolayı sahneleri ezberleyemeceğimi düşünenler çıkıyor. Günün
sonunda çoğunlukla sahnelerimi ezber problemi yaşamadan
bitiriyoruz. Ama sonra beni tanıdıklarında da böyle düşündükleri
için pişman olduklarını görüyorum. Çünkü düşündükleri
ile gördükleri birbiriyle örtüşmüyor. İşin kötü yanı ne biliyor
musunuz? Bunu yine kadınlar yapıyor, beni asıl üzen nokta
burası. Eğitimli de olsa, eğitimsiz de olsa ön yargı gerçekten tedavi
edilmesi gereken bir sorun.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Ben henüz on sekiz yaşımı doldurmadan çalışmaya başladım.
Çünkü annemden de büyükannelerimden de böyle gördüm. Ağaç
yaşken eğilir derler. Kendinizi bulunduğunuz kuşakta geliştirip
hatalarınızı düzeltmezseniz, gelecekte yapmak istedikleriniz
ya da düzeltmek istedikleriniz zorlaşabiliyor. Ben hep kendimi
keşfetmeye, yeni şeyler denemeye çalışıyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne
gibi bir farkındalık yaratıyor?

Kadınların iş hayatındaki başarıları ve yoğunluklarına rağmen
evindeki işleri de aksatmamaları başlı başına bir başarı örneği
bence. Bu da uzun zamandır farkındalığı hak ediyordu ama
sadece fırsat vermek yerine engeller konulmuştu. Fırsat verilince
kadınların neler başarabileceğini bence artık herkes çok iyi biliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek
istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

Aklınıza gelip yapmadığınız her şey geleceğinizi etkiler. Her
zaman ne yapıyorsanız en iyisini yapın ve hep mutlu yaşamaya
çalışın. Çünkü özellikle çalışkan kadınlar mutlu yaşamayı
fazlasıyla hak ediyor. 

8 mart 8 kadın

Merve
Oflaz
Bașarılı oyuncu Merve Oflaz ile çağdaș
kadın tanımını ve kadınların iș hayatında
yașadıkları zorlukları konuștuk...

S

izi tanıyabilir miyiz?

Eğlenme ve gezme olmazsa olmazım. İleri derecede
hayvansever, empati duygusu yüksek biriyim diyebilirim.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?

Hayatın her alanın farklı farklı prensiplerim var. En çok
haksızlığa gelemem, çifte standartlar bana göre değil,
adaletsiz gördüğüm her şeye ses çıkartırım ve politik olamam.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

Pes etmesinler. İş hayatına yeni başladığımızda, terslikler olabiliyor.
Bazen bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. İstemek başarmanın
yarısıdır. Karşımıza çıkan zorluklara rağmen pozitif düşünceler
çağırmamız ve asla pes etmememiz lazım.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Çalışma hayatına girince artık ailesinden başka insanlar için de üreten
kadın iş hayatında da yerini kazandı. Bu kazanım sosyal ve ekonomik
açıdan da çok önemli, kadının hayatın her alanına dâhil olması ve
bunun artması Türkiye için çok önemli.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi
özelliklere sahip olmalı?

Kendi kararlarını kendisi verebilen, ekonomik bağımsızlığını
kazanmış, evlenme veya ayrılma kararlarını kendisi alabilen kadındır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor?
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?

Benim sektörümde zorluk yada ayrımcılık adı altında yaşanan
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mobbingler diğer sektörlere oranla daha az diyebilirim. Maalesef
genel olarak kadınların yaşadığı zorluklar arasında yeterince ciddiye
alınmamak, fırsat eşitliğine sahip olmamak, mobbing, iş ve özel yaşam
dengesi ve duygusallık bahanesi var.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

Küçük yaşlardan beri çalıştığım için kendiliğinden bir denge oluştu.
Kurallara uyan, sorumluluk sahibi biri olduğum için ikisini ayırt
etmek kolay oluyor. Yapmam ve yapmamam gereken şeyleri çok iyi
biliyorum ve bunlara dikkat ediyorum.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Kendi ayaklarının üstünde durabilmek bence paha biçilmez bir duygu.
Özgür bir bireyim. Bunun sonucunda her şeyimi kendim yapıyorum
bunun zevkine vardığın zaman zaten paha biçilmez bir iç enerjiye
sahip oluyorsun. Kimseye muhtaç olmamak özgüvenimi körüklüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne gibi
bir farkındalık yaratıyor?

Kadın sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve toplumun
her kademesindeki kişi ve kurumları çözüm aramaya yöneltmek
bakımından önemli bir gündür.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek istediğiniz
özel bir mesajınız var mı?

Hepimiz içimizde o kadar kuvvetliyiz ki, sadece buna sonsuz inanmak
ve kendimize güvenmek yeterli. İçimizdeki isteği azmi ve gücü
doğru akılcı kullanmalıyız ve asla pes etmemeliyiz. Sen yapamazsın,
anlamazsın, sana göre değil gibi bize yıkılmış kelimelerin inadına
devam etmeliyiz. Kadınlar olarak birbirimize destek olmalıyız. 

8 mart 8 kadın

Çağla
Demir
Güzel oyuncu Çağla Demir, iș hayatına
yeni atılan kadınlar için tavsiyelerini
ve Dünya Kadınlar Günü mesajını
samimiyetle paylașıyor...

S

izi tanıyabilir miyiz?

Samsun doğumluyum. Yaklaşık sekiz senedir iş
hayatındayım.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Baskının olduğu hiçbir yerde bulunamam baskının
her türlüsüne de karşıyım.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz
nelerdir?

Hangi sektörde olursa olsun işe yeni başlayan birisinin
başlangıçta problem yaşaması olasıdır. Maalesef ki dünya şartları
kadınların iş hayatında farklı problemlerle de karşılaşmasına
neden olmaktadır. Ama unutmamalıyız ki biz problemlerden ve
problem çıkaranlardan çok daha büyük ve çok daha güçlüyüz.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Günümüz dünyasında her bireyin özgür olabilmek adına kendi
ayakları üzerinde durabilme zorunluluğu vardır. Elbette ki
kadınların da özgür bir birey olabilmeleri için iş hayatının bir
parçası olması gerekmektedir.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi
özelliklere sahip olmalı?
Çağdaş olan kadın değil, toplumdur. Evrensel insan haklarının
tam olarak uyguladığı bir toplumda elbette ki kadınlar da
çağdaşlaşacaktır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız

deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir
misiniz?

Yaşadığımız en büyük zorluk hala kadınların erkeklere kıyasla
fırsat ve ücret eşitsizliğine maruz kalmaları 2021 yılında dahi
tüm dünyada hala bu problemin tam manasıyla çözülmemiş
olması.

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl
koruyorsunuz?

Aslında sevdiklerimizle ve ailemizle geçirdiğimiz vaktin
artması iş hayatımızda da pozitif sonuçlara neden oluyor. Bu
görüş dünyada da giderek yaygınlaşıyor. Bende iş hayatımda
ki konsantrasyonumu korumak ve arttırmak için bu dengeyi
olabildiğince korumaya çalışıyorum.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını
düşünüyorsunuz?

Bence yeterince çalışmak ve üretmek kişiye içinde bulunduğu
toplumun bir parçası olduğunu hissettiriyor. Bu durumun bizi çok
daha güçlü kıldığına inanıyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünya genelinde ne
gibi bir farkındalık yaratıyor?

Bugünün tarihsel önemini de göz önünde bulundurursak hala
devam eden eşitsizlikler karşısında daha çok bir arada olmamız
gerektiği ve tek bir ses olarak hakkımızı aramamız gerektiğini
hatırlatması bence çok kıymetli.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek
istediğiniz özel bir mesajınız var mı?
En güzel günlerimiz; henüz yaşamadıklarımızdır.



haber

EMİNE ERDEM

DEMET MUTLU

Geleceğin
Güçlü Kadınları
Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanında üreten ve geleceğe güç katan kadınların
dijital ekonomide etkin bir șekilde var olmalarını desteklemek amacıyla KAGİDER
(Türkiye Kadın Girișimciler Derneği) iș birliğinde “Gelecek Kadınların”
programını hayata geçirdi.

P

rogramla, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan
isimlerle birlikte tasarlanan ve sadece Trendyol’da
satışa sunulacak koleksiyonun gelirinin tamamıyla
binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek
olunması hedeflendi. Kadın girişimcilerin yanında
olmayı her zaman sorumlulukları olarak gördüklerini
belirten Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet
Mutlu, “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sosyal ve
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ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. KAGİDER
ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla
kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız” dedi.
KAGİDER işbirliği ile başlatılan programa destek olmak için moda
alanındaki öncü duruşlarıyla tanınan isimler, gardroplarının
vazgeçilmez parçalarından oluşan özel bir koleksiyon hazırladı.
Trendyol’da Gelecek Kadınların Butiği’nde satışa sunulan bu özel
parçaların gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla

KAGİDER’e aktarılacak. Kadın girişimcilerin yanında olmayı her
zaman sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Trendyol Kurucusu
ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol olarak 10. yılımızda kadın
girişimciler için güçlü bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Kadınların işgücüne katılımının artması sosyal ve ekonomik
kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. Bu anlayışla, bugüne
kadar teknoloji, eğitim, finansman ve pazarlama desteğimizle binlerce
kadınımızın işlerini büyütmelerine katkı sağladık. KAGİDER ile
başlattığımız “Gelecek Kadınların” programı ile de daha fazla kadına
ulaşacağız.” dedi. Trendyol satıcıları arasında kadın girişimci sayısının
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Demet Mutlu,
“Trendyol olarak, platformumuzda kadınların katılımına büyük önem
veriyoruz. Satıcılarımızda çalışan kadın oranı da yüzde elli dört ile
Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye’de kadın işverenlerin oranı
yüzde on iken, Trendyol satıcılarının yüzde yirmi beşi kadınlardan
oluşuyor. Sadece pandemi döneminde on yedi bin kadın girişimci
platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu
Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık dört yüz bini ev kadını ve Dolap
üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek
oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi
için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasında
bulundu.

KAGİDER: “Daha çok kadın e-ticarette var olacak.”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise açıklamasında; “Dünyanın
yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde
girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve
gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payı,
pandeminin oluşturduğu küresel krizle mücadele döneminde çok daha
kritik bir öneme sahip hale geldi. Kadınların ekonomideki varlığını ve
gücünü artırabildiğimiz ölçüde ülke olarak ekonomik performansımızı
güçlendireceğiz. Dijitalleşme ise hiç şüphe yok ki cinsiyet eşitsizliğinin
ortadan kaldırılması sürecini hızlandıracak. Burada kamu, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarına düşen, kadınların dijital ekonomide
var olmaları için gerekli desteği sunmaktır. “Gelecek Kadınların”
projesi kapsamında KAGİDER Pusula’ya 14. modül olarak yeni bir
modül ekledik. Bu modülde hem genel girişimcilik eğitimleri hem de
pazaryerinde satış yapan girişimcilerin ihtiyaç duyacakları başlıklar
yer almaktadır. Örneğin; dijital girişim, marka yönetimi, tüketici
deneyimleri ile girişimi büyütmek, e-ticaret hukuku, influencer
marketing, ürün yükleme hakkında ipuçları, doğru maliyet, doğru fiyat
gibi Trendyol’un sağladığı güçlü destek ile gerçekleştirdiğimiz, daha
fazla kadın girişimcinin e-ticarette var olmasını sağlayacak “Gelecek
Kadınların” programının örnek bir proje olmasını diliyoruz.” dedi.

Hedef üç bin kadın

Üç yılda üç bin kadına girişimcilik ve e–ticaret eğitimleri verilmesi
hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın
girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri
memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı
bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde
Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak,
Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece
kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca
müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama
iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak. Trendyol
Gelecek Kadınların Programı’na kaynak yaratmak için oluşturulan
koleksiyon, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan Başak Dizer,
Ceylan Atınç, Hande Can, Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz, Serra Türker,
Yasemin Taciroğlu, Tuvana Büyükçınar ve Zeynep Tosun ile birlikte
tasarlandı. Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde bu isimlerle birlikte Seda
Domaniç ve Zeynep Üner de yer aldı. 

KAGİDER ișbirliği ile bașlatılan
programa destek olmak için moda
alanındaki öncü durușlarıyla tanınan
isimler, gardroplarının vazgeçilmez
parçalarından olușan özel bir
koleksiyon hazırladı.

davet

Yeni Yaşa
İki Kutlama
Ünlü moda tasarımcısı Seren
Erdoğan, yeni yaşını sosyal mesafe
kurallarına özen göstererek iki ayrı
mekânda, iki ayrı davetle kutladı.
Genç ve başarılı modacı Seren Erdoğan, yeni yaşının ilk davetini,
cemiyet hayatının seçkin simalarının katılımıyla Portakal Çiçeği
Residence’ın gemi-ev olarak dekore edilmiş özel katında verdi.
Arkadaşları, doğum günü partisine Seren Erdoğan imzalı elbiseler
ile katılarak genç modacıya sürpriz yaptı. Pandemi nedeniyle
az sayıda davetlinin katıldığı ilk partide Erdoğan, yeni markası
Yacht Pillows’u da görücüye çıkardı. Renkli anların yaşandığı
partide Erdoğan, dikiş makinesi konseptli doğum günü pastasını
kestikten sonra dostlarının hediyelerini kabul etti.
Holiday Inn Kavaklıdere’de gerçekleşen ikinci partide de Erdoğan,
yemeğin ardından müzik eşliğinde pastasını kesti. Keyifli anlarını
ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çeken Erdoğan, kendisini
yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti. 

226 magdergi.com.tr

SEREN ERDOĞAN

YAĞMUR ERCAN

NESLİHAN AKTEPE

SENA SOYLU

Gemi-ev olarak
tasarlanan özel
katta yeni markası
Yacht Pillows’u
sergileyen Seren
Erdoğan’ın
arkadașları, onun
imzasını tașıyan
kıyafetlerle gelerek,
kendisine sürpriz
yaptı.

MELİSA ÇAĞLAR

ASLIHAN BARIȘ

SOPHİE YEGİN, İHSAN SARIYER

DİLȘEN KARA

BERİL ÇAVUȘOĞLU

Sağlık-Güzellik
Alanında uzman isimlerin sağlık,
güzellik ve estetik konularında sık
tercih edilen uygulamalara ilişkin
merak edilenleri açıkladığı özel
röportajlarımız sizlerle...
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8 Mart
Kadınlar Gününe Özel
Mart Ayı Boyunca

Focus Ultrason İşlemi Yaptıran Herkese
Hydrafacial Hediye
*Ücretsiz Cilt Analizi ve Ön Görüşme için
Lütfen Randevu Alınız 0530 130 29 72

Alacaatlı Turyapı Evleri Rose Garden Sitesi No:37 Ankara
Tel: +90 312 428 6811
gokceisiklarestetikveguzellik

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Doğru Gençleşme
Yöntemleri
Yașam tarzı ve çevresel faktörlerin deride yarattığı sorunların cildin dıș
görünümünü olumsuz yönde etkilemesi yașımızın en iyisi olmak için
farklı yöntemleri deneme isteğini de beraberinde getiriyor. Konuya
ilișkin olarak Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, doğru cilt
gençleștirme ve yenileme ișlemleri hakkında detaylı bilgiler veriyor...
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edikal estetik alanında gelişen teknolojilere rağmen
bazı klasik uygulamalardan vazgeçemiyoruz. Cildi
iğnelemek ve kimyasal peeling bu klasiklerden
ikisi. Ancak her geçen yıl yenilenen teknolojileri ve
etkin sonuçlarıyla radyofrekans ve lazer cihazları
da cazibe uyandırıyor. Sosyal medya ve internet,
çok çeşitli bilgiler sunsa da yaşınızın en iyisi olmanız yolunda
hangi yöntemin size uygun olduğunu dermatoloji doktorunuz
söyleyecektir.

Cildi İğneleme(Needling): Çok klasikleşmiş bu yöntemi
Dermaroller veya Dermapen adıyla da biliyoruz. Çok sayıda iğne ile
cildin kan akımını artırarak sinir uçlarından büyüme ve iyileşmeyi
destekleyen sitokinlerin salınımını sağlar. Ciltteki yarada iyileşme
ve rejuvenasyon başlatır. Çok sayıda delikler açılan ve sonrasında
cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral, hyaluronik asit ve peptidlerin
cilde verildiği bu yöntemi geniş gözenekli, yağlı, ton düzensizliği
olan kişiler, cilt tonunu düzenlemek, gözenek daraltmak,
sarkmaları azaltmak, akne ve yara izlerinin hafifletilmesi amacıyla
yaptırabilirler.
Needling kimler için uygun değil?

Melasma, rozasea, aktif akne vulgaris ve fotohassasiyeti olan kişiler
için uygun bir yöntem değildir.
Melasma: Kronik inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. İğneleme dermapen yöntemi, lekenin derinleşmesi ve artışı ile sonuçlanabilir.
Rozasea: Kırmızı yüz sorunu olan kişilerin, iğneleme yöntemi
sonrası kızarıklık atakları artacaktır ve demodex paraziti yayılımı
olacaktır. Bu nedenle iğneleme - dermapen uygun bir işlem değildir.
Aktif akne vulgaris: Bu rahatsızlığı olan kişiler için de iğneleme dermapen uygun değildir. Çünkü iltihaplı sivilcelerden normal
cilde bakteri yayılımı olacaktır. İltihaplı sivilcesi olmayan fakat
sivilce izleri olan kişiler ise iz onarımı için dermapen - needling
yönteminden fayda görürler.
Fotohassasiyet: Güneş ışınlarına hassasiyeti olan kişiler kesinlikle
iğneleme işlemi yaptırmamalılar.

Altın İğne: Cilt kalitesini artıran, gözenek daraltan, yağ salgısını
optimize eden, kollajeni yenileyen ve fotoyaşlanmayı hafifleten
ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarından birisidir.
Yenilenen teknolojisiyle, farklı derinlik ve enerji yoğunluğu ile
cildin farklı tabakaları hedeflenebilir. Üst deri hedeflendiğinde
düzensiz cilt tonu ve yaşa bağlı cilt lekelerinde azalma sağlar.
Yüzeysel orta deri hedeflendiğinde yağ salgısı azaltılır, gözenekler
daraltılır. Derin dermis hedeflendiğinde kollajen ve elastin liflerin
artışı sağlanır. Cilt altı yağ dokusu hedeflendiğinde ise yağ yıkımı
sağlanır. Tüm bu farklı cilt katmanları aynı seansta odaklanarak
çalışılabilir. Sonuçta; şakak, göz kapakları, orta yüzde ve boyunda
germe etkisiyle daha net yüz hatları ve parlak, pürüzsüz cilt
görünümü ile bütüncül bir gençleşme elde edilir. Altın iğnenin tek
dezavantajı işlemin biraz ağrılı olmasıdır. Ağrı hissini azaltmak
amacıyla lokal anestezik krem uygulaması ve sonrasında da soğuk
maske uygulaması yapılır. Rozasea ya da aktif akne altın iğne
işlemi için bir engel değil. Melasma sorunu olan kişiler doğru ve
dikkatli dozlar ile altın iğne işleminden fayda görebilirler. Ancak
fotohassasiyeti olan kişiler yine bu işlemi yaptırmamalılar.
Kimyasal Peeling: Deriye uygulanan bir kimyasalın, üst
deride kontrollü bir hasar oluşturarak deri hücrelerinin kendini
yenilemesini ve orta deride yeni bağ dokusu yapımını uyarmasını
sağlayan bir cilt yöntemidir. Cildin tüm tabakalarını yenilediği için
foto yaşlanma uygulamasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Melasma, rozasea, egzema ve
fotohassasiyet gibi rahatsızlığı olanlar
kimyasal peeling yaptırmamalı.
İnce kırışıklıkların giderilmesinde, cilt tonunun düzenlenmesinde,
cildin parlaklığının sağlanmasında, ölü derinin ciltten arındırılmasında,
güneş lekelerinin, sivilce, yara izlerinin ve cilt çatlaklarının
iyileştirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Çok sayıda kimyasal asit
kullanılmaktadır.

En sık ve en eski asit, meyve asidi olan Glikolik asittir.

Glikolik asit: Güneş ışınlarıyla etkileşerek yeni leke oluşumuna
sebep olacağı için kış aylarında uygulanmalı ve uygulamaya düşük
konsantrasyonlarda başlanmalıdır.
Laktik asit(süt asidi): Mandelik asit gibi asitler güneş ışınlarından
etkilenmezler. Laktik asit, orta deride kollajen yapımını en güçlü uyaran
asitlerden biridir. Ancak diğer asitler gibi pullanma, soyulma gibi
etkileri yoktur. Süt peelingi, Kleopatra’nın güzellik banyosu olarak da
bilinir.
Salisilik asit: Özellikle yağ salgısını baskılama, gözenek daraltma ve
mikrop öldürücü etkisi nedeniyle sivilce uygulamalarında tek başına
ya da glikolik asit - laktik asit ile beraber kullanılabilir. Klasik olarak, cilt
gençleştirme ve yaşlanma yöntemlerinde erken evrelerde alfa(glikolik
asit, laktik asit gibi) ve beta(salisilik asit gibi) hidroksi asitleri tek başına
kullanılırken, orta ve ileri düzey yaşlanmada TCA ve diğer asitlerle
kombinasyon yöntemleri tercih edilir. TCA peeling, tıpki laktik asit
gibi, güçlü bir kollajen üretimi uyarıcı olup özellikle sivilce izleri, cilt
çatlakları ve cilt yaşlanması yönteminde orta şiddette cilt soyulması
yapan güçlü bir peelingdir. Mutlaka kış aylarında ve özel işlem sonrası
bakımı gerektirir.
Yine melasma, rozasea, egzema ve fotohassasiyet gibi rahatsızlığı olanlar
kimyasal peeling yaptırmamalı. Melasma dışındaki leke tablolarında
kimyasal peeling faydalı olabilir. Sivilce sorunu olan kişiler özellikle
salisilik asit ve mandelik asit uygulamasından çok fayda görürler...

4 Boyutlu Lazer Peeling: Smooth lifting erbium – yag lazerle

yüzün dış kısmından üst deriyi ve ağız içinden de dudak, diş etleri,
yanak mukozasını ısıtılır. Isınan dokuda kollajen yapımı başlar. Belirli
bir ısıya erişince kas iplikleri kasılır ve bağlı olduğu dokuda gerilme
sağlar. Yüz kaslarında ısı etkisiyle sıkılaşma ve toparlanma olur. Isı
hem dokuda iyileşmeyi hem de yeni kollajen üretimini başlatır. Ağız
içi smootlifting uygulaması, dudak üstü ve çevresi kırışıklıkları
ve Hollywood yanağı için kullanılır. Ayrıca cilt altı yağ dokusu, Nd
yag lazer piano moduyla üst deriye zarar vermeden, deri ısıtılmakta
ve yağ dokusunda azalma olmaktadır. Özellikle göz kapakları,
yağ torbalanmaları, çene hattı ve gıdı bölgesindeki yağ miktarının
azaltılmasında mümkün olmaktadır. Son aşamada Erbium yag Peeling
ile ölü deride ince bir soyulma amaçlanarak, fotoyaşlanmaya bağlı
lekelerin azaltılması sağlanır. Böylece parlak, sıkı, pürüzsüz, bütünüyle
gençleşmiş bir cilt elde edilir. Özetle 4 boyutlu lazer peeling ile üst deride
hücre döngüsü uyarılır. Yüzeysel orta deride kan dolaşımı artırılır ve
inflamasyon azaltılır. Derin deride; kollajen ve elastin yapımı uyarılırken
ağız içinden de mukoza altı kollajen yapımı uyarılır...

Lazer Peeling kimler için uygun değildir?

Melasma rozasea, aktif akne ve fotohassasiyeti olan bireylerin
rahatsızlıkları atak yapabileceğinden lazer peeling uygulaması
yaptırmamalılar. 

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

OSMAN YILDIRIM
Kiloluysanız
Çaresiz Değilsiniz
Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Yıldırım, çağımızın en büyük
sağlık sorunlarından biri olan obezitenin önüne geçilmesinde tercih edilen
uygulama yöntemleri ve ișlem sonrası dikkat edilmesi gerekenleri
tüm detayları ile ele aldı.
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ide Botoksu

Genellikle Vücut Kitle İndeksi (VKİ) otuzun altında
olan, beş ya da on beş kilo fazlası olan ve daha önce
diyet denemiş başarılı olamamış kişilere uygulanır.
VKİ, ameliyat sınırlarında olacak kadar yüksek
olanlarda bu yöntem yeterli değildir. Endoskopik
yolla uygulanır, genel anesteziye gerek yoktur. İşlem hafif bir
sedasyon ile ortalama yarım saatte gerçekleştirilir. Danışanlar bir
süre dinlenme ile hastaneden ayrılır ve hemen günlük yaşama
dönebilir. Botoks, estetik cerrahi başta olmak üzere bazı kas
hastalıkları, anal fissür, akalazya birçok alanda kullanılmaktadır.
Botoks uygulandığı kasta kısmi bir felç yaratmakta ve sonuçta bir
spazm oluşmaktadır. Bu yöntemde endoskopla mide çıkışına yakın
bölgelere ve iştah hormonunun daha çok salgılandığı üst bölgelere
botoks enjeksiyonu yapılır. Böylece hem mide boşalması uzatılmış
hem de iştah hormonunun salgılanması azaltılmış olur. Botoksun
etkisi ortalama dört ile altı ay sürer. Bu sürenin sonunda tekrar
denenebilir. Bu işlemle birlikte danışan mutlaka diyet ve spora
devam etmelidir.

Danıșan balon takılı olduğu sürece
diyet ve spora devam etmeli hatta
balon çıkarılınca da aksi takdirde
verdiği kiloları geri alabilir.

Mide Balonu

Genellikle ameliyat gerektirecek kadar kilosu olmayanlarda,
ameliyat olmasında anestezi açısından sakınca olanlarda, obezite
ameliyatı için çok fazla kilosu olanlarda, bir miktar kilo verdirerek
ameliyat edilebilir hale getirmek istediğimiz danışanlarda tercih
edilebilen bir yöntemdir. Herhangi bir cerrahi girişim olmayıp
endoskopik yolla yapılan bir işlemdir. Mideye yerleştirilen
bir balonla danışanda tokluk hissi yaratılır. Hava veya su ile
şişirilenleri, altı aylık veya bir yıllık olanları vardır. İşlem ortalama
yirmi dakika sürer, bir süre dinlenme ile danışanlar hastaneden
ayrılabilir ve hemen günlük yaşama dönebilir. Bu işlem anestezi
gerektirmez ve hafif sedasyon altında endoskopi ile mideye
bir balon yerleştirilir. Balon 400 - 700 cc civarında şişirilir. İlk
zamanlarda biraz ağrı ve bulantı olabilir. Danışan balon takılı
olduğu sürece diyet ve spora devam etmeli hatta balon çıkarılınca
da aksi takdirde verdiği kiloları geri alabilir.

Tüp Mide (Mide Küçültme)

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

Mide Bypassı

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

Tunalı Hilmi Cad. 114/44 Çankaya-Ankara Tel: +90 312 466 77 71 ● Mobil:+90 538 315 20 89
doc.dr.osman.yildirim
drosmanyildirim61 ● www.osmanyildirim.dr.tr

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. BURCU KISA

Ergenlikten Menopoza
Kadın Sağlığı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Burcu Kısa, kadınların doğası
gereği yașamın bașından sonuna kadar geçtikleri dönemleri ve kadın sağlığı
hakkında bilinmesi gerekenleri ele aldı.
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ncelikle bize kariyer hayatınızdan
bahsedebilir misiniz?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimimi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladım.
Sonrasında Batman’da mecburi hizmetimi yaptım.
Ardından Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde doğum ünitesi, suda doğum, endoskopik
cerrahi, jinekoloji ve ürojinekoloji gibi birimlerde çalıştıktan sonra
doçent ünvanını aldım. Şu an Medikal Park Ankara’da görevime devam
etmekteyim.

Ergenlikten menopoza kadınların yaşadıkları
özel dönemlerden ve bu süreçlerde dikkat etmesi
gerekenlerden bahsedebilir misiniz?
Ergenlik: Çocukluktan erişkinliğe geçiş cinsel, psikolojik ve

fiziksel değişimlerin olduğu muhteşem bir dönemdir. Ülkemizde
kız çocuklarının ortalama adet görme yaşı on üçtür. Boy uzaması,
ciltte yağlanma, meme gelişimi, erişkin tipi kıllanma gibi fiziksel
değişimler ile on dört yaşına kadar adet görülmelidir. Günümüzde
adet yaşı çevresel faktörlerin etkisiyle daha erken yaşlara kaysa da
sekiz yaşından önce adet görülmesi erken ergenliktir. Mutlaka doktora
başvurulmalıdır. Bu yaşlarda en sık rastladığımız şikayetlerden
biri de dismenore (ağrılı adet görme)dir. Adetlerin ağrılı geçmesi
kesinlikle kader değildir, gerekli muayenelerden sonra uygulamaları
düzenlenerek ağrılı adet sorunları çözülür ve yaşam kalitesi
artırılır. Günümüzde gelişen aşı teknolojileri sayesinde rahim ağzı
kanseri yüksek oranda önlenebilir. Dokuz yaşından itibaren de bu
aşıların uygulanabileceğini vurgulamak isterim. Aileleri tarafından
bilinçlendirilen ve desteklenen çocuklar bu dönemi hem psikolojik
hem de fizyolojik olarak daha rahat atlatabiliyorlar. Ergenliği güzel
yaşamanın reçetesi ise sağlıklı beslenme ve spor yapmak.

Üreme Çağı: Kadınlığa özgü bedensel, psikoljik ve cinsel
olgunluğun kazanıldığı ve gebelik mucizesinin yaşandığı, hormonal
iniş çıkışların muhteşem bir dengede olduğu dönemdir. Bu dönemde
kadınlar sağlıklı cinsel hayat, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
gebelikten korunma yöntemleri, erken teşhis konulabilen kadın
kanserleri konusunda bilinçlenmelidir. Ayrıca bu yaş grubunda
yumurtalık kistleri, miyomlar, rahim ağzından kaynaklı hücresel
değişimler, adet düzensizlikleri ve erken menapoz sık karşılaştığımız
problemlerdendir. Bu nedenle yıllık jinekolojik kontroller mutlaka
yapılmalıdır. Üreme çağı kadınlarının sağlıklı bir gebelik süreci
geçirmeleri için de gebelik öncesinden başlayarak sağlıklı beslenme,
uyku ve egzersiz düzenine sahip olmaları gerekir. Gebelik öncesi
mutlaka ideal kiloda olmalı, sigara ve alkolden uzak durmalı, destek
vitamin takviyelerine başlanmalıdır. Sağlıklı bir bebeğe kavuşmak her
şeye değer.
Menopoz Dönemi: Adet döngüsünün sona erdiği dönemdir. Kırk

yaşından önce görülürse erken menopoz olarak tanımlanır. Menopoz
döneminden bahsedilmesi için kişinin bir yıl adet görmemesi gerekir.
Çoğunlukla menopoz yaşı genetik faktörlerle ilişkilidir. Yaşanan
hormanal değişimlere bağlı sıcak basması, ilişki sırasında ağrı, kemik
erimesi gibi şikâyetlere sebep olabilir. Menopoz doğal bir süreçtir.
Ancak kişinin hayat kalitesini artıracak, şikâyetlerine çözüm olacak
iyileştirme seçenekleri sunabiliriz. Kıymetini bilen kadınlara bir son
değil, yeni bir başlangıçtır.
Son söz olarak yıllardır her yaştan kadını tedavi etmiş bir uzman olarak
diyebilirim ki: Her dönemimizin ayrı bir güzelliği var, tadını çıkara
çıkara yaşayalım. Hepimizin 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun! 

Günümüzde gelișen așı teknolojileri
sayesinde rahim ağzı kanseri
yüksek oranda önlenebilir. Dokuz
yașından itibaren de bu așıların
uygulanabileceğini vurgulamak isterim.

sağlık ve güzellik

Cildinize
Sihirli
Bir Dokunuş

DOÇ. DR. FİLİZ CANPOLAT, SERKAN KIZILBAYIR

K

adınlara en sık hangi işlemleri
yapıyorsunuz?

Yüzün üst kısmından başlarsak, alın yapısının
normalde belli bir oranda dışa dönük yani konveks
olması gerekir. Bu bölge çok düzse hyaluronik asit
dolgular ile konveks bir şekil verilebilir. Şakak
bölgesine yapılan dolgu ile hem bu bölgedeki hacim kaybı sorunu
kalkar hem de kaşın kenarının yukarı kaldırılması sağlanır. Dolgu
enjeksiyonunun yanı sıra iplerle kaş asma yöntemleri veya botoks
uygulaması ile kaş ucunun kalkması ya da kaşa şekil vermek
mümkündür. Ameliyatsız burun estetiği işlemi dediğimiz burun
dolgusu uygulaması ile burun sırtındaki eğrilik düzeltilebilir,
burun ucu kaldırılabilir. Yaşla birlikte dudaklarda da hacim kaybı
oluyor. Dudaklarda anatomik olarak üst dudak hafifçe alt dudağın
1 - 2 mm önünde ve alt dudak üst dudağa göre daha kalın olmalı.
Dudakların altın oranı üst dudak - alt dudak 1,6’dır. Yani üst dudak
2 birim ise alt dudak 3 birim ölçülerinde olmalıdır. Biz de dudak
dolgusu uygulamaları ile dudakların daha dolgun görünmesini,
nemlenmesini ve yenilenmesini sağlıyoruz. Dudaklarda bir
asimetri varsa düzeltebiliyoruz. Doğallığı bozmadan kişinin
yüzüne uyumlu olmasına dikkat ediyoruz.

Gençlik üçgeni nedir? Bunu sağlamak için neler
yapıyorsunuz?

Yüzümüzün şekli gençken, tabanı üstte köşesi aşağıda, ters üçgen
şeklindedir. Yaşlandıkça yanaklarımız incelir, yüzümüz bağ
dokusundaki zayıflama ve yer çekiminin de etkisiyle aşağı doğru
sarkar ve çene bölgesinde bir yığılma olur, çene hattı kaybolur, gıdı
çıkar ve üçgenin tabanı aşağıya kayar. Bu sarkmayı önlemek için
yüzün alt bölgesini inceltip, dolgu ile yüzün oranlarını istediğimiz
ölçüde yakalamaya çalışıyoruz. Böylece gençlik üçgenine tekrar
geri dönülmesini sağlayabiliyoruz. Yüzdeki sarkmayı azaltmak
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Videoyu izlemek
için okutunuz.

Dermatoloji ve Kozmetoloji Uzmanı
Doç. Dr. Filiz Canpolat, cilt yıpranmalarına
karșı etkili bir çözüm önerisi olan gençlik
așısından ve yüzünüzün V formunu
kazanmasına yardımcı olan gençlik
üçgeninden bahsediyor...
için elmacık bölgesine dolgu uyguluyoruz. Böylece hem yüzü
yukarı taşımış oluyoruz hem de nazolabial bölge dediğimiz burun
kenarındaki gülme çizgilerinin de derinliğini azaltmış oluyoruz.
Ayrıca son dönemde popüler olan jawline yani çene dolgusu ile
çene hattının keskinliğini tekrar sağlayabiliyoruz. Yan profilden
bakıldığında çenenin küçük ve geride olduğu durumlar yüz
uyumunun bozulmasına neden oluyor. Çene ucuna yaptığımız
dolgular ile çene ucunu öne ve ileriye alıp uzatabiliyoruz. Çene
kasının stres veya diş sıkma nedeniyle büyümesi de yüzün alt
kısmında büyümeye ve yüzün kare görünmesine neden olan
bir durum. Masseter botoksu dediğimiz çene kasına yapılan
botoks işlemiyle yine çene hattının zarifleştirilmesi ve yüzün ters
üçgen şekline geri dönmesini sağlayabiliyoruz. Gıdı bölgesindeki
fazla biriken yağ dokusunu yağ yakıcı mezoterapi yöntemi ile
azaltabiliyoruz.

Gençlik aşısı nedir? Ne için yapılıyor?

Gençlik aşısı, cildimizin yapı taşı olan ve zamanla kaybolan
hyaluronik asiti yerine koymaya yarayan bir işlem. Yirmili
yaşların sonuna doğru hyaluronik asitin cildimizdeki yapımı
azalıyor ve yıkımı artıyor. Yerine koymak için ya bizim dışardan
gençlik aşısı ile cilt altına enjekte etmemiz gerekiyor ya da lazerli
işlemlerle cildin altındaki kolajenin kendi kendine üretilmesini
sağlamaya çalışıyoruz. Aksi taktirde yaşlanma belirtileri kendini
gösteriyor. Gençlik aşısı; cildi besleyen, onaran, cilde nem
veren molekülleri yani hyaluronik asit, aminoasit, peptit ve
antioksidanları içeriyor. Yüzde minik minik yapılan enjeksiyonlar
şeklinde ciltteki zamanla kaybolan biraz önce söylediğim
maddeleri tekrar derinin altına enjekte etmiş oluyoruz. Böylece
cildimize nem depolayıp parlaklık ve sıkılaşma sağlayarak ince
kırışıklıkları açıyoruz. Röportajın devamına “Doktor Ziyareti”
hesabından ulaşabilirsiniz... 

Doktor Ziyareti

doktorziyareti

haber

Farkındalık
Koşusu
Kanserde erken teşhisin önemini
hatırlatmak ve farkındalığı artırmak
adına Onur Aydemir, eşi Mirin
Aydemir için Premar Gayrimenkul’un
sponsorluğunda moral koşusu
organize etti.

ONUR-MİRİN AYDEMİR

Onur Aydemir, 2 Eylül’de eşi Mirin Aydemir’e meme kanseri teşhisi
konularak tedaviye başlamasının ardından hem tedavi sürecine
moral sağlamak hem de kanser farkındalığını artırmak için örnek
bir etkinliğe imza attı. Çayyolu’nda bulunan Muharrem Dalkılıç
Koşu Yolu’nda farkındalık koşusu yapıldı. Koşuya yaklaşık elli
kişi katıldı. Premar Gayrimenkul’un sponsorluğunda gerçekleşen
koşu etkinliğine katılanlar Kanser Savaşçıları Derneği’ne bağışta
bulundu. 

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. DEMET KOKANALI

Rahim Ağzı Kanseri ve
HPV Enfeksiyonu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Demet Kokanalı, hem kadınlarda
hem de erkeklerde genital siğile neden olan HPV (Human Papilloma Virüs) ile
kadınlarda görülen rahim ağzı kanseri hakkında merak edilenleri anlattı.
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izi biraz tanıyabilir miyiz?

2010 yılında ihtisasımı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak kadın
doğum uzmanı oldum. 2020 yılında doçent ünvanını aldım.
Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi’nde çalışmaktayım.

Rahim ağzı (Serviks) kanseri nedir?

Serviks kanseri, rahim ağzının yani rahimin vajinaya açılan kısmının
kötü huylu sağlık sorununu ifade etmektedir. Kırk beş yaş altı kadınlarda
meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür.

Rahim ağzı kanserinin nedenleri nelerdir?

Human Papilloma Virüs (HPV) ile ortaya çıkan enfeksiyon, rahim ağzı
kanserinde en önemli etken olarak görünmektedir. Olguların neredeyse
tamamında bu virüs tespit edilmiştir. Bunun dışında sigara, erken yaşta
cinsel ilişkiye başlamış olmak, multipl cinsel partner, yüksek riskli erkek
partner, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü, beslenme, ileri yaş, çok
sayıda doğum, bağışıklık sisteminin baskılanması ve ailede rahim ağzı
kanseri öyküsü olması diğer önemli faktörlerdir.

HPV, kadınlarda ve erkeklerde
daha çok genital siğile neden
olabilen bir virüstür.

HPV (Human Papilloma Virüs) nedir?

HPV, kadınlarda ve erkeklerde daha çok genital siğile neden olabilen
bir virüstür. HPV’nin iki yüzden fazla tipi bulunmaktadır. Bu tiplerden
yüksek riskli olanlar takip ve tedavi edilmediğinde kadınlarda
rahim ağzı ve vajina kanserine, erkeklerde ise penis kanserine yol
açabilmektedir.

HPV nasıl bulaşır?

Asıl bulaşma şekli cinsel temas olarak bilinse de cildin cilde her türlü
teması sırasında da bulaşabilir. Cinsel birliktelikle bulaşabildiği gibi
oral seks ile ağız bölgesine de bulaşabilir. Çok nadiren cinsel yol dışında
doğum sırasında anneden bebeğe geçebildiği, genel tuvaletlerden ve
kontamine eşyalardan da bulaşabildiği görülmüştür.

Rahim ağzı kanserinde smear ve HPV testinin öneminden
biraz bahsedermisiniz?
Servikal smear testinde rahim ağzından bir fırça ya da spatula vasıtasıyla
alınan hücreler incelenir. HPV testlerinde amaç herhangi bir yüksek risk
HPV tipinin rahim ağzında olup olmadığını ortaya koymaktır. HPV testi
pozitif olan kadınlarda kanser öncüsü lezyon olma olasılığı artar ve bu
kadınlar olası bir kanser öncesi durumu ortaya koymak için kolposkopi
ile değerlendirilir.

Rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün mü?

Öncelikle erken tanıyı sağlayan tarama yöntemlerinin kullanıldığı HPV
testi, servikal smear gibi düzenli jinekolojik muayeneden geçmek çok
önemli. Ayrıca tek eşlilik, kondom kullanımı, sigara içilmemesi gibi
serviks kanseri gelişim riskini azaltan önlemler korunmada önemli
yer tutmaktadır. Çok önemli bir diğer konu da HPV aşılarıdır. Primer
korunmada önleyici HPV aşıları çok oldukça önemli yer tutmaktadır.

Kimler HPV aşısı yaptırabilir?

HPV aşısı dokuz ile on altı yaş arasındaki genç kızlara ve erkeklere
yapılabilir. Bununla birlikte daha önce hiç birlikteliği olmamış her
kadın ve erkek de aşı yaptırabilir. Cinsel aktivitesi bulunan danışanlara
da yapılabilir ancak koruyuculuğu azalır. Bu kişilerin en azından daha
önce karşılaşmadıkları tiplere karşı bağışıklığı sağlanmış olur. HPV
aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir aşıdır. Canlı virüs
içermediği için sağlık sorununa neden olmaz. HPV bulaşı kondom ya
da başka bir yöntemle önlenemediği için enfeksiyondan korunmanın
tek yolu aktif cinsel yaşantı başlamadan önce aşı yaptırmaktır. Sadece
kız çocuklarının aşılanması yeterli değildir. HPV hem kadınlarda hem

erkeklerde siğilden, kanseröz lezyonlara kadar bir grup
sağlık sorununa yol açabilir. Enfeksiyon belirtisi göstermeyen
erkek ve kadınlarda da taşıyıcılık söz konusu olabilir. Bu
nedenle dokuz ile on altı yaş arası tüm çocukların aşılanması
enfeksiyondan korunma için son derece faydalı olacaktır. 

sağlık ve güzellik

ÖZGE TOPDEMİR , GÜLȘAH TOPDEMİR

Güzelliğin Yeni Adresi
Studio 6

Studio 6’nın Kurucuları Uzman Estetisyen Gülșah Topdemir ve Protez Tırnak
Eğitmeni Özge Topdemir, kaliteli hizmet anlayıșı ile sundukları hizmetler ve
pandemi sürecinde aldıkları tedbirler hakkında bilgi veriyor...

S

tudio 6’nın danışanlarına sunduğu hizmetlerden
ve uygulamalarından bahsedebilir misiniz?

Studio 6 olarak merkezimiz de kalıplaşmışın dışında
herkesin kendi yaratıcılığına ve tarzına uygun tasarımlar
yapıyoruz.Tırnak işlemlerinde jel tırnak, kalıcı oje, nailart,
medikal manikür, klasik manikür ve pedikür, lazer
epilasyon da konforlu ve hızlı sonuç için Hybrıd alexandrıte
ve Diode lazerle hizmet vermekteyiz. Kalıcı makyajda phibrows kıl
tekniği ve micropigmentasyon, dudak renklendirme, eyeliner ve dipliner
işlemleri uyguluyoruz. İpek kirpik uygulamaları, klasik cilt bakımı,
hydrafacial, cilt yenileme, skar doku, akne ve anti aging protokolleri
sunmaktayız.

günlerimize kavuşmayı diliyoruz. Biz merkezimizde
danışanlarımızdan HES Kodu alıyoruz. Günlük ve haftalık
olarak studiomuz dezekfente ediliyor. Yaptığımız işe ve
aldığımız tedbirlere olan güvenimizden dolayı hiçbir
zaman endişemiz olmadı. Aslında aldığımız tedbirler
bulunduğumuz plazanın lobisinden başlıyor, ateş ölçümleri
alınıyor. Randevusuz danışan almıyoruz. Aynı odada bir
danışan diğer danışanla karşılaşmıyor. Kullandığımız
cihaz aparatları sterilizasyon cihazlarında yüksek ısıda
dezenfekte ediliyor. Lazer işlemlerinde kişiye özel başlık
sunuyoruz ve diğer tüm kullanılan materyallerde kişiye
özel tek kullanımlıktır.

Merkezinizde hangi cihazları ve ürünleri tercih
ediyorsunuz?

Güzellik merkeziniz için ileriye yönelik
hedefleriniz neler?

Bu işi kurmaya karar verdiğimiz de ilke edindiğimiz tek şey dünyaca
ünlü en iyi cihazları ve ürünleri kullanmak oldu. Böylece uzman
kadromuz sayesinde en iyi işlem sonuçlarını ortaya çıkarmayı
hedefledik. Ürün ve cihaz markalarımızı paylaşmak gerekirse; tırnakta
Luxio – Akzent, lazer epilasyonda Robotx Hybrid Alexandrite, kalıcı
makyajda Phibrows, kirpik- kaş laminasyon da Yumilashes, cilt
bakımında Genosys – Theraderm’i kullanıyoruz.

Pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Bu süreçte ne gibi
tedbirler aldınız?

Studio 6 olarak pandemi süreci devam ederken bu merkezi açma cesareti
gösterdik.Tüm dünyayı etkiledi süreç çok uzadı. En kısa sürede sağlıklı

Butik studio tarzımızı, samimiyetimizi, kalitemizi
ve hizmet şeklimizi bozmadan büyümek öncelikli
hedefimiz.İşimizin başında olmayı seviyoruz. Zaten çoğu
uygulamayı kendimiz yapıyoruz. En iyi akademilerde
eğitimlerimizi aldık. Sadece bir studio olmanın
ötesinde güzellik için bir terapi merkezi olmayı hayal
ediyoruz. Gelen danışanlarımıza en içten ve en doğal
olabilecekleri kendilerini rahat hissedecekleri ortamı
sunduğumuza inanıyoruz. Danışanlarımızın takdirlerinden
büyük mutluluk duyuyoruz.Bu yola çıkarken bize
inanan,destekleyen başta ailemiz olmak üzere tüm
dostlarımıza çok teşekkür ederiz. 

İlkbahar Mah. Renaza Plaza 605/1. Sokak No:3 D:37 Oran/Çankaya/Ankara
Tel: +90 533 927 13 79
studio6ankara

sağlık ve güzellik

DOÇ. DR. ALTUĞ ÇETİNKAYA, SERKAN KIZILBAYIR

Estetik ve Genç Bakışlar
Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya, göz çevresinde çeșitli nedenlere bağlı olarak doğuștan var
olan ya da sonradan gelișen göz kapağı düșüklüğü ve göz altı morlukları
hakkında merak edilenleri anlatıyor...

N

eden göz kapağı denince akla hemen
göz altı morlukları geliyor? Bu konudan
rahatsızlık duyan çok mu fazla insan var?

Çok var ve bu rahatsızlığın çok değişik sebepleri
de var. Uygulama yöntemleri de farklı. Benim
alanım Oküloplastik Cerrahi yani gözün dışı ve
çevre yüz yapıları ile ilgiliyim. Morluklar bazı danışanlarda yağ
torbaları, bazılarında çökme, bazılarında ise sadece cilt yapısı
veya dolaşım problemleri nedeniyle olabiliyor. Bunun yanı sıra
yapısal olabiliyor ve bazı göz hastalıklarından kaynaklanabiliyor.
Bütün bunları muayene ile ayırt etmemiz lazım. Önce herkesi
mutlaka bir görüp değerlendirerek analizini yapmak sonra da
uygulamasını planlamak gerekiyor. Uygulama yaklaşımında
ameliyatların yanı sıra cihazlı işlemler, mezoterapiler, dolgular
gibi çok çeşitli alternatif çözümlerimiz mevcut. Kişinin ihtiyacı
ne ise ona göre uygulama yapıyoruz.

Popüler konulardan biri olan göz kapağı düşüklüğü
nedir? Kimlerde oluyor, nasıl anlaşılır?

Gerçek göz kapağı düşüklüğü, kapağı kaldıran kasın iyi
çalışmaması ya da esnemesi nedeniyle oluşuyor. Doğuştan
olabildiği gibi yaşa veya esnemeye bağlı farklı nedenlerden
kaynaklanabiliyor bazen de altta yatan nörolojik problemler

Videoyu izlemek
için okutunuz.

oluyor. Kapak cildinin sarkması yani kapağın üzerindeki yığılma
da kapak düşüklüğü olarak adlandırılıyor. Bu durum yalancı kapak
düşüklüğüdür. Farkı muayene ile anlarız. Genelde her ikisinin
de kalıcı, kesin iyileştirici uygulaması ameliyattır. Kaş düşükse
ameliyata kaşı da dahil ederiz, düşen kısımları yükseltirken
duruma göre kapağın cildini, yağı, yumuşak dokuyu, kas dokuyu
alırız.

Gelişen teknoloji ile göz çevresi ve yüz problemlerine
yönelik yeni ortaya çıkan teknikler nelerdir?

Benim bu sene en çok sevdiğim, gelişmiş radyofrekans
uygulamaları. Ameliyat istemeyen ya da gerektirmeyen
danışanlarda yıllardır başarıyla kullandığımız botulinum toksini,
dolgu, mezoterapi, ip askı gibi uygulamalarımız var. Ancak
bunlardan daha etkin ve uzun süreli uygulamalar istendiğinde
cihazlardan faydalanıyoruz. Bu alanda ses dalgası, radyofrekans,
lazer, ışık dalgası tabanlı cihazları yoğun biçimde kullanıyoruz. Son
dönemde en çok hoşuma giden ise yağları da şekillendirebildiğimiz,
yüzü gerebildiğimiz ve en önemlisi cilt kalitesini artırabildiğimiz
bipolar fraksiyonel radyofrekans cihazı. Ameliyatla cilt kalitesi
fazla değişmiyor, işte burada teknolojiden oldukça faydalanıyoruz.
Röportajın devamına “Doktor Ziyareti” hesabından
ulaşabilirsiniz... 

Doktor Ziyareti

doktorziyareti

kelebek

Uzun Zaman
Sonra Yeniden
Tuğçe İnal

tugceinal@magdergi.com.tr

Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Pandeminin bașından beri ruhumu
ve kalemimi doğrultamadığım için kavușmamız uzun sürdü. Geç oldu ama
güç olmadı. Ben de bu süreçte boș oturmadım tabii derledim, topladım. Bu
köșeye birçok trend biriktirdim ve șimdi bașlıyoruz…

Vula
Bir süredir Ankara’ya uğramadığım için yeme içme zevkimizi paket servisi olarak sürdürüyoruz.
Bu yaz yeni keşfettiğim yer, Bitez’de bulunan Vula
Hamburger… Bodrum Bitez’e yolunuz düştüğünde
muhakkak ama muhakkak uğrayın. Aklınızı, içindeki
sosa banacaksınız söz!

Jutsack X Raptiye
Yaklaşık bir yıldır bütün çantalarımı Jutsack markasından
alıyorum. İki güzel arkadaşın (Doğal Kalaç ve Zeynep
Tarman) bu ekolojik markası sadece ilgimi çekmekle
kalmadı tam bir trendsetter olarak hayatımın orta yerine
yerleşti. Bu sezonda “@raptiye” Deniz Salaçin Erciyas ile iş
birliği yaptılar. Ortaya olağanüstü özel parçalar çıktı. Her
kadının en az bir jutsack’i olmalı. Zaten ilkini aldıktan sonra
duramayacaksınız.
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Dilvin Kaysi
Bağdat Caddesi’nin bu trend butiği, en moda
parçaları bir araya getiriyor. Mağaza her daim
yeni markaları keşfeden, tam bir tarz senfonisi.
Instagram adresini takibe almayı unutmayın.

Jaune
İstanbul

Endam Mallı

Bahara merhaba derken ruhumuz da elbet fıkır
fıkır ve şıkırtılı olmak istiyor. Bu hesap benim
için tak takıştırın yeni adresi. Yazın kullanacağım
takılarımı muhakkak buradan sipariş vereceğim.

Stil sahibi Edwina Sponza ve Aslı
Bayraktaroğlu’nun sahip olduğu
Jaune İstanbul mağazası değişik
ve farklı tarzda parçaları tercih
eden kadınlar için adeta bir vaha.
Benim favorilerim elbiseler ama
takı seçiminde de bir zevk ustası
olduklarını söyleyebilirim.

Midye7

Dalianalina

Bodrum’da son birkaç senedir çok severek
gittiğim Moules Marinières’i adabı ile yapan,
harika içecekleri ve birçok midye seçenekleri
ile şölen tadında menüsü olan Yalıkavak’ta
bulunan restoran her daim favorilerim
arasında yer alacak.

Saytek Med

Yeni gündemimiz elbette maskeler.
Mutasyonu, varyasyonu derken bize
Meltblown filtresini sunan SaytekMed,
uzun zamandır hayatımın bir parçası
haline geldi. Yüksek koruma sağlayan
ve birçok farklı rengi bulunan maskeleri
Trendyol’dan satın alabilirsiniz.

Bomba gibi bir Türk markası. Bence kalitesi
ve stili nedeni ile yurt dışına açılması gereken
bir marka. Yaz sezonu için hazırladıkları
koleksiyonlar kendinizi tanrıça gibi
hissetmenizi sağlayacak.

röportaj

BERİL ÇAVUȘOĞLU, BÜNYAMİN BALAMİR

BUnyamin Balamir
Rengarenk Eserler
Huzur dolu duygular uyandıran, rengarenk resimleriyle büyük beğeni toplayan
Akademisyen, Yazar ve Ressam Bünyamin Balamir, sanat kariyerinden
eğitimci kimliğine, eserlerindeki estetik anlayıșından yakın dönemde açacağı
yeni sergisinin detaylarına kadar merak edilen her șeyi
MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavușoğlu’na anlattı.
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anat kariyerinize nasıl başladınız?
Yaptığınız resimler dışında başka bir ilgi
alanınız ya da eserleriniz var mı?

Yirmi yıldır Ankara’da yaşıyorum ve buraya
hayallerimin peşinden geldim. Yedi tane yayınlanmış
kitabım var. Şiir, öykü kitapları ve sanat eğitimi ile
ilgili akademik yazılarımın olduğu üç tane kitabım
var. Kitaplarla uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Resim yaptığımdan
daha fazla yazılar yazıyorum. Onlar benim yaşam alanım, hayata
katlanmamı sağlıyor. Sanatın üretim değil araştırma olduğuna
inanan birisiyim. Akademisyen tarafımın yanı sıra sanat ve
zanaat eğitimim de var ama ben sanat eğitimini, kişinin ruhsal
derinliklerine yaptığı estetik bir yolculuk olarak görüyorum.

İnsanlara huzur vermeyi, onlara sevgi ile bakmayı
ve eğitimci kimliğinizle de gençleri bilinçlendirmeyi
önemsiyorsunuz. Bu eğitimci yanınızı sanat ile nasıl
birleştiriyorsunuz?

Her sanatçının resimlerinin beğenilmesi onu mutlu eder. Siz;
resimlerimi cennet gibi yorumlayınca çok hoşuma gitti. Cehennem
gibi dünyada cennet gibi bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu
bana diyebilirim. İnsanlara huzur vermeyi, hayata sevgiyle
bakmayı, eğitimci yanımla da gençleri yetiştirmeyi seviyorum.
Her şeyin başı sevgi. Benim sloganım; “Sevgi Yaşamın Özüdür.”
Onun için bütün insanlar huzur, keyif, mutluluk ve refah içinde
sevgiyle yaşasın. Böyle bir ruh hâlim var. Bu psikolojimi renklerle
birlikte resimlerime aktardığım zaman kendi iç dünyamın
sembolik renklerle fantastik soyutlama tarzında diyebileceğimiz
oluşumlarda resimler çıkarıyorum. Uzun yıllardır resimle sanatla
çalışıyorum. Sanat tarihinde örnekleri de var. Sanat eğitiminde
dayatmacı bir anlayışta olan kişiler var. Ben hiç öyle olmadım ve
kendi hayatımda da bunu uyguladım. Atölyemde herkes son derece
özgür Ben tecrübelerimden dolayı onların istedikleri yollarda
rehberlik yaparım. Nasıl sağlam gideceğinin yollarını göstermeye
çalışırım. Bence sanat eğitimciliği de budur.

Hayata karşı kurallarınızı resimlerinizde siz
koyuyorsunuz. Siz kendi sanat anlayışınızı nasıl
tanımlarsınız?

Benim yaptıklarımın hepsi fantastik soyutlamadır. Benim
resimlerime soyut da diyebilirsiniz somut da ama ikisinin ortasında
bir dil. Bu benim kırk yıldır hedef koyduğum, resimlerimi
temellendirdiğim süreçtir. Her rengin, her insanın farklı psikolojik
anlamı, kişiliği var. Hiç zorlanmadan çok samimi, doğal olarak
insanın o psikolojinin arkasındaki rengi bulması gerekiyor.
Özgürlüğe giden yol yürek atışında saklıdır. Teknik oluşumları,
çeşitli yöntemlerle öğretirsiniz ama özgün bir yola gitmenin yolu
yürekten geçer. Ben kendimi dinler, yüreğime ve hayallerime sahip
çıkarsam o zaman özgün bir çalışma ortaya koyabilirim. O zaman
dünyaya, yaşadığım ülkeye ve sanata bir katkım olur. Kapitalist
sistemin getirdiği oluşumdan payımı alayım diye başka hedefler
doğrultusunda çalışırsanız orada bulunan sanat tartışmalıdır. O
sanat yüreğinize göre değil başkalarının beklentisine göre ortaya
çıkıyor demektir. Bu da özgünlüğü yok eder. Ben gücüm yettiğince
kendi dünyamda özgünlüğü kullanıyorum.

Cennetteymiş gibi bir algı yaratan, hafif ve huzurlu
duygular uyandıran rengarenk resimler ortaya
çıkarıyorsunuz. Sizce bunun sırrı nedir?
Kendi alanımda da kırk beş yıllık bir deneyim sürecim var.
Yetmişli yılların ortalarında karakalem, karışık teknik, kolajlar,
resimlerdeki fantastik oluşumlar sonraki dönemlerde ise biraz

daha soyut, tarihsel kaynaklardan esinlenen unsurları kullanarak
modern dünya imgeleri ile klasik doğayı birleştirmeye çalıştım. Son
on yıldır akrilik tekniğini hayatıma kattım. Akrilik ve yağlı boya
ilişkisinde biraz daha spontane ve rastlantıları kullanarak renkleri
yönlendiriyorum.

Kelebek motiflerini resimlerinizde çok sık görüyoruz.
Kelebek motiflerinin sizin için önemi nedir?
Kelebeklerin anlamı benim ruhsal yapım ile çok örtüşüyor.
Kırılgan, duygusal, hassas ve kanatlarında soyut bir sanat olması
beni cezbetti. Özellikle kısa ömür... Bana göre hayat çok kısa. Kimse
ile tartışmaya değmeyecek kadar kısa, yaşayalım felsefem var ve
kelebekler bunun ile çok örtüşüyor. Çocukluk yıllarımı doğada
geçirmemin etkisi de büyük. On yıldır kelebek motifleri yapıyorum
biraz doygunluk noktasına geldim. Heyecanımı yitirmeye
başladığım için şimdi biraz daha azaltarak sembolik olarak
koymaya başladım. Kelebeklerin yerine gökyüzü, güneş, sonsuzluk
ve ufuk her zaman beni cezbetmiştir. İnsanın ruhsal derinliği
doğadaki perspektif derinliği ile örtüşüyor.

Yakın zamanda bir serginiz olacak mı?

O yakın, çok uzak oldu. Bir yıl önce o sergi açılacaktı. Ancak
pandemi nedeni ile ertelendi. 16 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında
Armoni Sanat Galerisi’nde bir yıl gecikmeli olarak açılacak.
50. yıl 50. Kişisel sergim olacaktı, hoş bir rastlantıydı. O yüzden
resimlerimde Ankara imgelerinden de yararlandım. Heyecanla
bekliyorum. Ellinci sergim olacak ama hep aynı resimler değil.
İzleyiciler çok farklı sürprizler görecekler. Bence sanat yolculuğu bu.
Bu inandığım yolda devam ediyorum. Oraya yeni bir unsur koyarken
yeni bir heyecan hissediyorum. 

davet

ALİ UYANIK

SİNEM FARİZ

BERNA UYANIK

NEJAT ÖZGÜL

SEVDA ERDOĞAN

Pandemi
Üretimi
Sezgi/Sel
Sanatçı Siret Uyanık’ın
16. kişisel sergisi Sezgi / Sel,
Galeri M Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ressam Siret Uyanık’ın pandemi sürecinde ürettiği ellinin
üzerinde yağlı boya, akrilik ve karışık teknik eserlerinden oluşan
sergi, Armada Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan Galeri M
Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Açılış etkinliğine sanat
dünyasının ünlü simaları katıldı. 
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SİRET UYANIK

haber

Çocuklarda
Psikolojik
Sağlamlık
Koronavirüs döneminde, çocukların yașadıkları kaygıları atlatabilmeleri noktasında
psikolojik sağlamlığın önemine dikkat çekildi. Konuya ilișkin olarak Büyük Kolej
PDR Birimi Koordinatörü Uzman Psikolog Esra Tașdemiroğlu ile ebeveynlerin,
çocuklarının psikolojik sağlamlığını destekleme noktasında dikkat etmesi
gerekenleri ve psikolojik sağlamlığın, çocukların eğitim hayatına etkilerini konuștuk.

Y

aklaşık bir yıldır pandemi sürecinin
içerisindeyiz. Bu süreçte psikolojik
sağlamlığa hep vurgu yapıldı. Psikolojik
sağlamlık nedir?

Psikolojik sağlamlık; zorlu durumlarda pozitif
kalma, beklenmeyen durumlara uyum sağlama ve
olumsuzluklarla başa çıkabilmektir diyebilirim.
Bu süreçte belirsizliklerle baş edebilmek adına bu sağlamlığa
gerçekten çok ihtiyaç duyduk.

Ebeveynler çocuklarının psikolojik sağlamlığını nasıl
destekleyebilir?
Aileler, çocuklarının merak ettikleri soruları sormalarına, doğru
haber kaynaklarına ulaşmalarına yardımcı olmalıdır. Bu dönemde
çocukların psikolojik sağlığı ve sağlamlığı için ebeveynlerin kendi
duygularına odaklanmaları, olumsuz duyguları düzenlemeleri
çocuklar için çok önemlidir. Çocukların oluşturduğu olumsuz
duygular döngüsünün dışına çıkmak ve bu dönemde çocukların
kendilerine ulaşılabilir hedefler koymalarını sağlamak, psikolojik
sağlamlığın gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Psikolojik sağlamlığın akademik anlamda da
çocuklar üzerinde bir etkisi var mı?

Kesinlikle var. Öğrenme ortamının değişmesi, öğrenme
avantajlarının tamamen kaybolması demek değildir. Ailelerin
bu noktada çocuklarını takip etmeleri, gerekli öğrenme ortamını
hazırlamaları ve teknolojik materyallerle desteklemeleri önemlidir.
Ben bu sürecin öğrenme ortamına çok daha işlevsel teknikler ve
materyaller kazandırdığına da inanıyorum.

Bu dönemde ekran kullanımları arttı. Ekran
kullanımının psikolojik sağlamlığa bir etkisi var mı?

Evet, bu dönemde ekran kullanımları hatta ekran bağımlılığı
arttı. Bu durumun psikolojik halimize avantaj ve dezavantajları
vardır. Çocuklar oyun da oynayacaklar, arkadaşları ile ekran
üzerinden sohbet de edecekler. Burada kontrol edilmesi gereken
şey çocukların, sorumluluklarını aksatmadan teknolojiyi
kullanmalarını sağlamaktır. Aileler uzayan bu süreleri çocuklarıyla
uzlaşarak kontrol etmelidir.

Bu süreçte psikolojik sağlamlığı güçlendirmek adına
döngünün dışına nasıl çıkılabilir?
Burada hem yetişkinler hem de çocuklar için önerim, lütfen
duygularınızı fark etmeye çalışın. Duyguyu tanımlamak,
ihtiyacınızı belirlemenizi sağlar. Bu ihtiyaçla birlikte yardım
alabileceğiniz kaynaklara başvurarak duygunuza destek
sağlayacak çözüm davranışları üretebilirsiniz. Döngünün dışına
çıkmak için öz şefkat önemli.

Okullar tekrar açılıyor. Aileler çocuklarını okula
gönderme konusunda kararsız. Sizin öneriniz nedir?
Okula gelmek çocukların psikolojik iyilik hallerine
katkı sağlar mı?

Çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel sağlığı için okul ortamı çok
önemlidir. Okul, çocuklarla sadece bilgiyi paylaşmaz. Çocukların,
sağlıklı gelişimlerini ve psikolojik sağlamlığını güçlendirmeleri
için okul ortamında bulunan her paylaşıma ihtiyaçları vardır. Tam
da burada psikolojik sağlamlığı güçlendirmek adına ebeveynler
çocuklarını sağlıklı motive etmelidirler. Çocuklarının nasıl
korunacaklarını iyi desteklemeliler ama onları ihtiyaçları olan
alandan mahrum bırakmamalılar. Ebeveynler birçok kaygı ile
çocukları okuldan uzak tuttukça hep bahsettiğimiz o psikolojik
sağlamlık, problemle baş etme gücü ve bilişsel esnekliğin
güçlendirilmesi zor olacaktır. 

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

İLKER İNANOĞLU, SİNEM YILDIRIM

Sevmeyi ve Sevilmeyi
Seviyorum
Yakın zamanda Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri
Töreni’nde Nursel Tekin Özel Ödülü’nü kazanan Arka Sokaklar dizisinin yıldızı İlker
İnanoğlu ile özel hayatını konuștuk. On yıldır devam eden ender diziler kategorisine
sahip Arka Sokaklar dizisinin önemli karakterlerinden birine can veren İnanoğlu,
sporcu ve disiplinli kișiliği ile de tanınıyor. Güçlü karakterleri oynamaktan keyif alan
bașarılı sanatçımız bir șarkıcıyı da oynayabileceğini hatta sesinin hiç fena olmadığını da
fısıldadı arada. Çekim için buluștuğumuz Kanyon’da insanların yoğun ilgisine maruz
kalan sanatçı gerçekten çok seviliyor. Yakın zamanda geçirdiği kaza sonucu așil
tendonu kopmuș olmasına rağmen yoğun spor programını asla aksatmayan aktör
özel hayatında yeni bir evliliğe sıcak bakıyor. Sinema ve film camiasında en iyi eğitime
sahip oyunculardan biri olan aktör her zamanki saygın tavırlarıyla sorularımı yanıtladı.
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yunculuk çocukluk hayaliniz miydi?
Hep oyuncu mu olmak isterdiniz?

Ben doğar doğmaz zaten kendimi bir sinema
dünyasının içinde buldum. Annem star bir
oyuncu, babam ise yapımcıydı. Beni beş yaşında
kameranın önüne koydular ve yumurcak
karakteri ortaya çıktı. Bu çocuk oyuncu
yumurcak karakterini babam denemek istedi
ve film gişe rekorları kırınca da devamı geldi. O yaşlarda değil
ama on altılarımda çok koyu bir sinema seyircisi oldum. Yabancı
filmleri seyrettikçe sinema işini tam kapsamlı olarak öğrenmek
istedim. Bilhassa De Niro ve Al Pacino beni çok motive ediyordu.
Yirmili yaşlarımda Los Angeles’e taşınmaya karar verdim UCLA
Üniversitesi’nin Sinema Bölümü’ne başladım ve Los Angeles’ta
bulunan en iyi oyunculuk koçlarını bulup senelerce eğitim aldım.

Ailenizin mesleğinizi seçmenizde etkileri oldu mu?
Olduysa nasıl bir tepkiydi bu?
Yok. Ailemden kimse seçimimde etkili olmadı.

Amerikadaki setlerle bizimkiler arasında ne farklar
gözlemlediniz?

Oradaki sektörle burası arasında çok fark var. Biz burada daha çok
soap opera tarzı diziler çekiyoruz. Yakışıklı erkek ve güzel kız uzun
bakışmaları, devamlı olayları açıklayan diyaloglar ve tabii ki buna
biraz da sebep olan dizi süreleri ve arz talep meselesi. Maalesef bizim

Oyuncu olarak devamlı gelișmeye
ve sınırları zorlamaya çalıșan biriyim.
Benim için en önemli șey gerçek
hisleri yașayarak oynamak.

burada çektiğimiz bir bölüm neredeyse oranın üç bölümüne
denk geliyor. Yalnız yavaş yavaş özel kanallara yapılan güzel
işler de çıkmıyor değil.

Hayalinizdeki rol ya da roller nedir? Kimleri
canlandırmak isterdiniz?

Ben en çok karakter rollerini seviyorum. Mesela bir seri katil,
sakat bir insan, tarihten gerçek bir kişilik ya da eskilerden bir
şarkıcı. Sesim de fena değildir bu arada.

üçüncü göz

Bir oyuncu olarak kendinize nasıl bakıyorsunuz?
Sağlık ve gençlik sırlarınız nelerdir?

Oyuncu olarak devamlı gelişmeye ve sınırları zorlamaya çalışan
biriyim. Benim için en önemli şey gerçek hisleri yaşayarak
oynamak. Eğer sinirlenmiş birini oynuyorsam gerçekten
sinirlenirim. Sinirlenmiş gibi yapamam nasıl durduğum önemli
değil oyunculukta karizma diye bir şey olmaz eğer böyle şeyleri
düşünüyorsan zaten oyuncu değilsin.

Bir dizinin çok uzun sürmesinin manası nedir sizce?
Dizinin uzun sürmesi dizide çalışan herkesin para kazanması
demektir.

Tekrar evlenmeyi düşünür müsünüz? Aile ve evlilik
kavramlarına nasıl bakıyorsunuz?

Sevdiğim biri karşıma çıkarsa tabii ki düşünürüm. Ben sevmeyi ve
sevilmeyi seven bir insanım.

Pişman olduğunuz şeyler nelerdir?

Kendi oğluma ayrılık yaşatmış olmak. Ben de ayrılık yaşadığım
için onun bu durumu yaşamasını istemezdim.

Çocuğunuzun oyuncu olmasını ister misiniz?

Oğlum ne olmak isterse arkasındayım.

Sizce bizden bir gün Oscar kazanan oyuncular,
diziler ve filmler olacak mı?
Tabii ki olacak. Ben yeni nesilden çok ümitliyim.
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Sizce bu mesleğin nirvanası Oscar kazanmak
mıdır?
Oscar tabii ki başarının en üst düzey tescili ama bence
seyircinin beğenisi daha büyük bir ödül.

İnsanlara mesajlar veren filmler hakkında ne
düşünüyorsunuz? İzlediği bir filmden etkilenip
hayatını daha pozitif yönde geliştiren insanlar
olması nasıl bir duygu?

Benim için bunun en güzel örneği bazen sokaklarda
yanımıza gelen genç pırıl pırıl polis arkadaşlarımızın “Ben
çocukluğumdan beri arka sokakları izliyordum bu yüzden
polis olmaya karar verdim.” demesi paha biçilemez bir duygu.

Dizi dışında sizi pek göremiyoruz. Sosyal hayata
zaman bulamayanlardan mısınızdır?
Sosyal hayatım pek yok. Bu hem işlerin yoğunluğundan hem
de kendim istemediğimden dolayı.

En büyük hayaliniz nedir?

Her zaman güzel işler yapıp insanlara bir şekilde
dokunabilmek, hislerini uyandırmak ve düşündürmek. Bu
hem oyuncu olarak hem de yapımcı veya yönetmen olarak da
olabilir.

Mutlu musunuz?

Her şeye rağmen mutlu olmayı öğreniyorum.
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Beymen
2021 İlkbahar -Yaz
Kampanyası
Dokuz yüzü aşkın dünya markasının en
yeni koleksiyonlarını ve en hit ürünlerini
modaseverlerle buluşturan Beymen,
güneşin pozitif enerjisinden ilham alan
“Hello Sunshine” kampanyası ile 2021
İlkbahar - Yaz sezonunu selamlıyor.
Versace, Dolce & Gabbana, Etro, Cult Gaia, Oseree, Fendi ve
Kenzo gibi dünya markalarının yanı sıra Beymen Collection
ve Academia’nın 2021 İlkbahar - Yaz koleksiyonlarındaki
en hit tasarımlarının sergilendiği Beymen Hello Sunshine
2021 İlkbahar - Yaz Kampanyası’nda ünlü modeller Maartje
Verhoef ve Arthur Gosse rol alıyor. 

Ankara’nın
Bahçe Dünyası
İlk göz ağrımız Via Gardenia
Bodrum’dan sonra Via Gardenia Ankara,
heyecanlı ve yoğun bir hazırlık sürecinin
ardından 15 Mart’ta sizlerle buluşuyor.
Bodrum ve Ankara’nın hatta ülkemizin gerçek anlamda ilk bahçe
marketi olan Via Gardenia, güler yüzlü çalışanları ile sizi farklı
coğrafyalara taşıyacak, mis gibi taze çiçek kokuları ve huzur
veren atmosferi ile etkisi altına alacak. Sanki botanik bahçesinde
geziyormuşsunuz hissi veren Via Gardenia’ da rengarenk çiçekler
ve bitkiler, özel tasarım saksılarla bir araya gelince göz alıcı
kombinasyonlar ortaya çıkıyor. Bitkilerin büyüsüne kapılmışken
insanın gözüne bahçe mobilyaları ve çeşit çeşit aksesuarlar da
takılıyor. Her bir ürünün, özenle ve zevkle seçilmiş olduğu mekânda
aydınlatmalardan, mangallara, barbekülerden bahçe şömine ve
sobalarına, dekoratif eşyalardan evcil hayvan ürünlerine kadar her
şeyi Via Gardenia’da bulmak mümkün. 
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Entelektüel
Ölüm
Ankaralı kavramsal sanatçı Erhan
Us’un onuncu kişisel sergisi
Entelektüel Ölüm Mira Koldaş
Art Gallery’de, Gökçe Oruç
küratörlüğünde sanatseverlerle
buluştu.
Pandemi sebebiyle randevu ile ziyaret edilen sergi, Us’un
post - gerçeklik, popülizm, eğitim sistemlerinin çöküşü
doğrultusunda toplumun sorgulayıcı fonksiyonlarının
azalarak tektipleşmesi sonucu entelektüel varlığını
kaybetmesi gibi konuları merkezine alarak Türkiye’de ilk
defa izleyici ile buluşan sergi, oldukça sert yerleştirme ve
resimlerden oluşuyor. 

ERHAN US

Nippon Paint’in
Türkiye Lansmanı
RASMUS ASTRUP

YENA YOUNG

Asya’nın lider boya markası Nippon Paint,
Türkiye pazarına girişinin ilk yılını kutladığı
online etkinlikte yeni ürünlerinin de
lansmanını yaptı.
Asya’nın lider boya markası Nippon Paint, ürünlerinin Türkiye
pazarına girişinin ilk yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Nippon
Paint, yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdiği bu özel etkinlikte
dünya mimarlık camiasının ünlü isimlerini de mimarlar, iç mimarlar
ve tasarım meraklılarıyla buluşturdu. 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en
prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın Türkiye
ayağını da başlattığını duyurdukları etkinlikte aynı zamanda strüktürel
tasarımlarıyla tanınan Berlin merkezli Plastique Fantastique’in
ortakları Yena Young ile Marco Canevacci ve kentsel tasarım, mimarlık
stüdyolarından biri olan Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA’nın
ortağı Rasmus Astrup, ilham veren projelerini ve hikayelerini online
olarak gerçekleştirilen Türkiye lansmanında paylaştılar. 
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Overthinking -Aşırı Düşünme
Sendromu
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Bu ay ki yazımı kısa zaman önce kaybettiğim değerli hocam
ve abim Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na ithaf etmek istiyorum
zamanında birlikte çok kez konușup değerlendirdiğimiz ve birlikte
eğitimler düzenlediğimiz bir konu bașlığını onun da anısına sizinle
paylașmak istedim.

M

art ayı geldi bahar kapıda artık ve herkes bir umutla
salgının bitmesini bekliyor. Salgın döneminde birinci
yılı artık geride bırakıyoruz. Bu süreç çoğumuzda
fazla düşünceli olma konusunda bazı hassasiyetler
oluşturdu ister istemez. Düşünmek hayatın en
kıymetli mücevherlerinden ancak her şeyde olduğu gibi bunda
da elbette fazlası zarar ve bu durumun literatürde bir tanımı var
“Overthinking Sendromu” ya da bizim tabirimizle “Aşırı Düşünme
– Fazla Düşünme Alışkanlığı”.

Peki aşırı düşünmenin hayatımıza ve psikolojimize ne
zararı var?
Overthinking kavramını daha geniş açıdan tanımlarsak “Düşünce
Gevişi” olarak adlandırabiliriz. Genelde aşırı düşünmeye yatkın
olan insanların negatif düşüncelere ve olumsuz düşünmeye
yakınlığı bilinen bir gerçektir. Aşırı düşünme duygusunu kendi
içinde ilk başlıkta ele alabiliriz. İlki geçmişindeki pişmanlıkları
düşünce yoluyla hafifleteceğine inanan. İkincisi ise gelecekte
olması muhtemel tahmini olay veya durumları kurgulayan. Her iki
durumda da kişide kaygı, stres, korku, mutsuzluk ve depresyona
neden olur. Çünkü Overthinking çağımızın rahatsızlığı. Uzman
David Clark, kendimize şu sekiz soruyu sorarak aşırı düşünen birisi olup
olmayacağımızı anlayabileceğimizi söylüyor:
a. Herhangi bir anda ne düşündüğünün kolayca farkına varabiliyor
musun?
b. Neden bazı düşüncelere kapıldığını sık sık sorguluyor musun?
c. Düşüncelerinin altında sık sık derin veya kişisel anlamlar arıyor
musun?
d. Özellikle üzgün hissettiğinde, ne düşündüğüne odaklanmaya
çalışıyor musun?
e. Düşüncelerin üzerinde katı bir kontrole sahip olmanın önemli
olduğunu düşünüyor musun?
f. İstenmeyen, spontane gelişmiş düşüncelere karşı hoşgörün düşük
mü?
g. Sık sık kendini düşüncelerinle mücade ederken buluyor musun?
h. Nasıl düşündüğünü anlamak senin için güçlü bir ihtiyaç mı?

Ben aşırı düşünen biri miyim?

▪ İnsanlarla yaptığınız konuşmaları keşke öyle demeseydim
şeklinde tekrar tekrar düşünüyorsanız,
▪ Sürekli olarak ya şöyle olsaydı düşüncesiyle savaşıyorsanız,
▪ Biri size kaba davrandığında bunu unutmakta zorlanıyorsanız,

254 magdergi.com.tr

▪ Sıklıkla zihninizde geçmiş olayları ve kişileri düşünmekten
kurtulamıyorsanız,
▪ Yaşadıklarınız ya da yaşayacaklarınız için olası birçok ihtimali
değerlendirip, canlandırma yapıyorsanız,
▪ Sıklıkla kendi kendinize geçmişte kalan olayların içerisindeki
kişilerle konuşur gibi konuşuyorsanız,
▪ Genellikle başkalarının ne düşündüğü sizi endişelendiriyorsa,
▪ Overthinking Sendromu gösteriyorsunuz demektir.

Aşırı düşünme ile nasıl baş ederim?

Kabul et: Aşırı düşünen biri olduğunuzu kabul edin ve bunun
üstesinden gelebileceğinize inanın. Araştırmalara göre kabullenme,
sevgi, güven, inanç, nezaket gibi kelimelere konsantre olduğunuzda,
beyninizin sağ lobu daha çok aktive olur ve sizi hayatın içinde tutar.
Yaz kurtul: Bir kağıda, sadece on dakika boyunca, sizi strese sokan,
mutsuz eden, gerilmenize sebep olan, endişelendiğiniz şeyleri yazın.
Sonra onu buruşturup bir sepete basket atın. İşte sizden kurtuldum
deyin ve bunu somutlaştırın düşünceler somutlaşınca beyin onun
peşini bırakır.
Uyku tutmazsa not al: Gece kafanızdaki gezen tilkilere bir isim verin
kalkıp yataktan onları bir yere not alın ve güzel şeyleri hayal ederek
tekrar uyumaya çalışın.
Mucize bekleme: Size açılmamış kapıları açmaz, ya da mucizeler
yaratmaz bunu çok iyi tespit etmek gerekiyor öncelikle ve bu konu
üzerinde odaklanın.
Alışkanlık haline gelmeden çözün: Zihin jimnastiği bir rahatlama gibi
gözükse de bir alışkanlığa dönüştüğünde hiç güzel bir hal almıyor
ve bu alışkanlığı unutmak ya da değiştirmek oldukça zaman
harcamayı gerektiriyor.
Fazla düşünmek bir şeyleri değiştirmez: Konular üzerinde fazla kafa
patlatmak konuların çözüleceği anlamına gelmiyor. Bu noktada
yapılması gereken en iyi şey az ve verimli düşünmek. Dolayısıyla
bu yöntem kafanızda oluşan baskıları azaltarak psikolojinizi
koruyabilirsiniz.
Platon’a kulak verin: “Boş bırakılan bir beyin şeytanın oyun alanıdır”.
Bu noktada meşguliyetler ve hobiler bizim için kurtarıcı olacaktır
boş bırakmayın kendinizi gereksiz düşünmelere fırsat tanımayın.
Eğer monoton bir hayatınız olduğunu düşünüyorsanız, cesaretinizi
toplayın ve yepyeni kararlar alın, yeni alışkanlıklar edinmek için
çalışmaya başlayın. Gerekiyorsa hayat tarzınızı değiştirin. Çünkü
monotonluk içinde boş vakitlerinizin ne zaman olduğunu bilen
overthinking sizi kendisine çekecektir. 
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VOLKAN ATAMAN, BAȘAK KOÇ, GÜRKAN BOZTEPE

MICE ve Turizm Sektörü
Yeniden Buluşuyor

F

MICE ve Turizm sektörü profesyonelleri, İstanbul Kongre Merkezi’nde
2-4 Haziran’da ACE of MICE kapsamında 8. kez bir araya gelecek...

it For Future ve Connecting Dots temasıyla
düzenlenecek olan fuar, sektör profesyonellerine
benzersiz bir MICE deneyimi yaşatırken sektörünün
ticari hacmini arttırmaya hazırlanıyor. Uzun bir
aradan sonra turizm ve MICE sektörü temsilcilerinin
üst düzey pandemi önlemleri alınmış bir şekilde
ilk kez bir araya geleceği fuar kapsamında, 9 ana başlık altında
40 konuşmacı pandemi sonrası turizm ve MICE sektörünün
geleceğini masaya yatıracaklar. ACE of MICE Türk Hava Yolları
isim sponsorluğunda, TÜRSAB Stratejik partnerliğinde T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, TUROFED, TUROB, Antalya
Tanıtma Vakfı, AKTOB ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Güvenli fuar ortamı

Girişlerde dezenfektan tünelinden geçecek misafirler HES kodu
tarama sistemi ile fuara giriş yapabilecekler. Fuar alanında bulunan
termal kameralı turnikeler sadece ateşi 38 derecenin altında ve
maske takan misafirlere açılacaktır. Her bir misafire maske ve
önlem kitleri dağıtılacak olup, stant mesafeleri ve yürüyüş alanları
da pandemiye göre planlanmış olacak.

Uluslararası Hosted Buyer Programı’na yoğun ilgili
110 uluslararası satın alıcı ve 15.000’den fazla
ziyaretçi…

256 magdergi.com.tr

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurt dışı
pazarından katılacak 110 uluslararası incentive firması,
PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında
katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. Üç gün
boyunca fuara 15.000’den fazla profesyonel ziyaretçinin
katılım göstermesi bekleniyor. 2021 için artan sayıda
uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla
yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli
bir hosted buyer programıyla katılımcılar network’lerini
genişletme imkanı bulacaklar. Fuarın uluslararası
MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun
yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim
stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı
çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle
işbirlikleri genişletiliyor.

Eğlenceli ve dopdolu bir içerik

Dünyaca ünlü isimler benzersiz deneyimlerini ve gelecek
perspektiflerini ACE of M.I.C.E. izleyicisiyle paylaşacak.
Uluslararası seyahat acentaları birlik başkanları TÜRSAB
başkanı moderasyonu ile pandemi sonrası turizmin
geleceğini masaya yatıracaklar. Global pazarın lider tur
operatörleri ve uluslararası zincir oteller pandemi sonrası
seyahat trendlerini, kurumsal şirketlerin CMO’ları geleceğini
pazarlama dünyasını oluşturacak trendlerini ele alacaklar. 

röportaj

SERKAN KIZILBAYIR, BERİL ÇAVUȘOĞLU

Lexus Deneyimi
Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır, bu ay köșesinde MAG Dergi Genel
Yayın Yönetmeni Beril Çavușoğlu’nu konuk ediyor ve Lexus Deneyimi yașarken
MAG Medya’nın imza attığı bașarılı projelerini, sosyal sorumluluk çalıșmalarını ve
hayatına ilișkin merak edilenleri soruyor...

M

AG Medya çok güzel işlere imza atıyor.
Neler yaptığını, pandemi döneminde
gerçekleştirdiği çalışmaları konuşalım mı?

Biliyorsunuz MAG Medya kurulalı neredeyse yirmi
yıl oluyor... Ankara merkezli küçük bir dergi iken
kısa zamanda ulusal oldu, hatta son dönemlerde her
ay ulaştığımız beş - altı milyon rakamlı izleyici ile
yurt dışından da talepler görmeye başladık. En son Malezya’dan
bir konuğumuz oldu. Dekorasyon konusunda bize reklam vermek
istedi. Şimdi İtalya’dan, Dubai’den var. Kapaklarımız da çok özel...
Türkiye’de en beğenilen dizilerin, filmlerin başrol oyuncularıyla
en popüler oldukları anda kapak çekiyoruz, röportajlar yapıyoruz.
İnsanların ulaşamadığı pek çok kişiye biz rahatlıkla ulaşabiliyoruz.
Bu sene pandemide bizim sektörde maalesef biraz düşüş yaşandı.
Fakat fark ettik ki insanlar evde oturdukça, aynı mekânda daha çok
zaman geçirdikçe dekorasyon konusunda değişikliğe yöneliyorlar.
Biz de yazdan beri MAG dergimizde dekorasyon özel bölümü
yapıyoruz. Yani durumu fırsata çevirdik... 2020’de Türkiye’de en çok
reklam alan dergi olduk. MAG PR da gayet iyi gidiyor. Etkinlikler
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elbette hız kesti, kalabalıkları aynı anda ağırlayamıyoruz. Biz de
küçük gruplara, randevulu, aynı saatte belli kişi sayısı aldığımız
özel etkinlikler yapıyoruz. Bunun dışında pek çok büyük firmanın,
holdingin PR işlerini yürüttüğümüz ve danışmanlık verdiğimiz
için MAG PR gittikçe büyüyor. Sosyal medyada da çok şükür
iyiyiz ve MAG Dijital olarak hizmet verdiğimiz firmalar da hızla
çoğalıyor. Tabii ki herkes zor zamanlar geçiriyor ama bir çıkış
noktası bulmak, çözüme odaklanmak önemli. Duruma farklı
açıdan bakıp, farklı potansiyelleri değerlendirmek gerek.

Gerçekten inanılmaz güzel sosyal sorumluluk
projelerine imza atıyorsunuz. Neden hemen Beril
Çavuşoğlu’na geliniyor, sizin kapınız çalınıyor?

Yardım deyince, hayır diyemeyenlerdenim. Biri bana geldiyse
vardır paylaşacak bir şey diye bakıyorum. Elimden ne geliyorsa,
etrafımdakileri de işin içine katarak organize olup bir şeyler
yapmaya gayret ediyorum. En son bir grup arkadaşla gaziler
ile ilgili bir yardımımız oldu. İlgi Otizm Derneği’ni, ANAÇEV’i,
ZİÇEV’i çok beğeniyorum. Otistik çocuklara dair, arkadaşlarımla

birlikte çalışmalarımız hep oluyor. Elimizden ne gelirse yapıyoruz.
Sonuçta bu hepimizin boynunun borcu. Bizim için ufacık bir şey
başkaları için büyük şeylere dönüşebiliyor. İnsanların mutluluk
arayışı, anlayışı farklı. Küçük şeylerden mutlu olmayı becerince hayat
daha kolay, keyifli ve rahat oluyor...

Siz tabi durmuyorsunuz. İşler, sosyal medya projeleri
derken sinema sektörüne de girdiniz. Hatta çekim
arasında başka projeleri de konuştuk. “Hastane
müdürü” desem... Aklınıza ne geliyor?

“Annemin Zamanı” filmi geliyor, Alzheimer ile ilgili çok özel bir film.
Yönetmeni, oyuncuları da çok değerli... Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran
başrolde, Hakan Gürtop yönetiyor ve Tuğrul Öztürk yapımı... Benim
de küçük bir rolüm vardı: hastane müdürünü oynadım. Pandemi
dolayısıyla vizyona giremedi, umarım en yakın zamanda girecek.
Son çalışmalarını yapıyorlar. Yeni bir şeyler denemeyi seviyorum. Bir
proje daha var, o da bir dizi. Şu an zaten çevrilmeye başlandı. Benim de
olabileceğim bir rol var. Orada da psikolog olarak karşınıza çıkabilirim.

Sizin muhteşem bir özelliğiniz daha var. Yoga ve
meditasyon... Birazcık onlardan bahsedelim mi?

Yirmi yılı aşkındır yoga yapıyorum. Son yıllarda da arkadaşlarımdan
gelen taleplerle yoga dersi vermeye başlamıştım. Pandemide ara
verdik. Ben de meditasyon dersleri veriyorum. Bir yıldır her sabah saat
07.45’te bir grup ile beraber önce ders ve söyleşi ardından meditasyon
yapıyoruz. Pandemi boyunca çok düzenli bir şekilde her sabah bunu
yaptık. Skype üzerinden tüm grup erken saatte kalkıp meditasyon
yapıyoruz. Yeni bir grup daha açacağım.

Beril Çavuşoğlu çok yönlü bir kişilik. Yolda iki kitap var.
Kitaplarınızdan bahsedebilir misiniz?
“Tatlı Bir Bilgelik Kitabı” var. O kendini yazan bir kitap, ben
yazmıyorum sanki... İçimden, kalbimden gelenleri not alıyorum.
İnsanlara ilham verecek, iyi hissettirecek şeylerden oluşan bir kitap.
Bir de “Meditasyon Rehberi” yazıyorum. Meditasyondan uzak duran,
saçma bulan, hiç anlamayan insanlar var ya da “ben hiç yapamıyorum,
sürekli aklıma bir şeyler geliyor.” diyenler oluyor. Bunun için kolaylıkla
yapılabilecek bir meditasyon rehberi hazırlıyorum. Çünkü bu
pandemi ile beraber bence hepimizin farkındalığını yükseltmesi
gerekiyor. Beden farkındalığı önemli... Neye nasıl dokunduğumuzun
farkında olacağımız, eski düşünce kalıplarını bırakıp yeni bakış
açıları geliştireceğimiz, değişen koşullarla hayatı daha anlamlı nasıl
yaşayacağımızı fark edeceğimiz bir süreç... Mümkün olduğunca
hepimiz farkındalığımızı, sezgilerimizi yükseltip bundan en güzel ve
en rahat biçimde çıkacağız.

Medyadan yogaya, oyunculuktan yardımlara çok renkli
ve hareketli bir yaşam... Çok fazla gezen, gezmeyi seven
birisiniz. Nereleri gördünüz? Dünyaya bakış açınız
değişti mi?
Esasında her seyahat, biraz da içe yapılan seyahattir. Farklı enerjilerde,
farklı farkındalıklar yaşarsınız. Eskiden her ay yurt içi ya da yurt dışı
gezerdim. Zaten özgürlüğüme fazlasıyla düşkün biriyim. Ansızın “hadi
ben şuraya gidiyorum.” derdim. İçimden geldiği an hareket etmeyi
seviyorum. Bir şeyi yapmam için içimden gelmesi lazım. Tüm hayatım
böyle geçiyor. Çok düşünerek, programlayarak yaptığım bir şey
olmaz. Pandemiden önce Hindistan’a gitmiştim, bir de Amerika’ya...
Her sene en az bir ay giderdim Amerika’ya ve dönüş bileti almazdım.
Avrupa’nın büyük kısmını gezdim... Uzak Doğu’da gördüğüm yerler
var, Güney Afrika’ya gittim... Peru çok güzel bir yer, enerjisi gerçekten
çok farklı. Brezilya’da yine çok farklı deneyimler yaşadım. Her yerden
değişik deneyimler ediniyorsunuz. Yabancıları çok seviyorum hatta

kendimi yurt dışında daha özgür hissediyorum. Çok fazla
yabancı arkadaşım oluyor. Zamanla onlarla aile gibi oluyoruz,
mesafe hiç ayırmıyor insanları...

Beril Çavuşoğlu şu anki hayat birikimiyle
geçmişe, on yıl öncesine dönse kendisine ne diye
öğüt verirdi?
Ben de pek “keşke” olmaz. Öğrencilerime de hep bunu
söylüyorum. Keşke kelimesini hayatımızdan çıkarıyoruz. On
yıl önceye gitsem derdim ki “Aferin Beril’ciğim! Yaptıklarınla,
yapmadıklarınla seninle gurur duyuyorum. İyi ki varsın.
Bravo sana. Bilincin yettiğince elinden geleni yaptığını
biliyorum. Hep mutlu ol, mutlu kal. Çok şükür.” İnsanın
kendini kabul etmesi önemli. O zamanki bilincimle onları
yaptım, şimdiki anlayışımla farklı şeyler yapıyorum. O
zamanki bilincim beni bu günlere getirdi. O zaman onu da
seviyorum, kabul ediyorum.

Final soruma gelince... Siz hibrit teknolojiye
sahip Lexus’un araçları hakkında neler
düşünüyorsunuz?

Öncelikle farklı tasarımları ve keyif veren sürüşüyle öne çıkan
Lexus’un hibrit araçlar üretmesi beni çok etkiliyor. Zaten
tüm dünyada da ilk günden bu yana kullanıcıların büyük
beğenisini topluyor. Bildiğim kadarıyla lüks hibrit araba
konusunda en geniş ürün gamına sahip marka da Lexus.
Geleceğe ekolojik bir yaklaşım sunan Lexus’un konforlu, her
detayı incelikle düşünülmüş tarzını çok beğeniyorum. 

röportaj

Ahmet Atalay
Hollywood’da
Başarılı Bir Türk

‘‘Mission Impossible’’, ‘‘Transformers’’ gibi filmlerin, ‘‘Call of Duty’’ gibi oyunların
fragman ve reklam kampanyalarında yer alan, otuza yakın ödül sahibi
Ahmet Atalay, ses getiren kısa filmi ‘‘The Cure’’un ardından șimdi ‘‘Faster’’ ile
karșımızda... Asıl sürprizi ise ‘‘Börü 2039’’ dizisinde yönetmenlerden biri olması...
Detayları kendisinden dinleyelim...
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T

ürk halkı sizi yönetmiş olduğunuz kısa filminiz
The Cure ile tanıyor. Aslında uzun yıllardır
sinema endüstrisi içindesiniz. Dünyaca ünlü
birçok filmin fragmanlarıda sizin imzanız var.
Sinema hayaliniz nasıl başladı? Los Angeles’a
gittikten sonra başarıyı nasıl yakaladınız?

Sinemaya olan ilgim çocukluktan geliyor. Los Angeles’a
gitmek zaten en başından beri hedefimdi. Üniversite yıllarında kendi
imkânlarım ile yaptığım çalışmalar o sırada New York’ta yaşayan
ağabeyim diyebileceğim Göktuğ Sarıöz’ün ilgisini çekti. Miramax Films’de
stajyer olarak kendisinin yanında marketing alanında bu işlere atılmama
vesile oldu. İki senelik bir staj dönemi ardından Los Angeles’a taşındım
ve geçtiğimiz on beş yıl içerisinde fragman, montaj konularında güzel bir
kariyer sahibi oldum.

Esasında fragman bir filmin en etkili değerlendirmesidir,
pek çok insan fragmana bakarak karar veriyor ve siz de
dünyaca ünlü filmlerin fragmanlarını yaptınız.
Bu başarınızdan bahsedebilir misiniz?

Fragmanlara başlı başına ikişer dakikalık birer sanat eseri olarak
yaklaşıyorum. Her zaman öncelikle beni memnun eden ve
heyecanlandıran işler ortaya çıkarmaya gayret ediyorum. Mission
Impossible Fallout, 13 Hours, Transformers serisi, A Nightmare on Elm
Street, Halloween gibi filmlerin ve Call of Duty Serisi, Far Cry, Watch Dogs
gibi oyunlar ve daha adını sayamayacağım birçok film, oyun projelerinin
fragman ve televizyon reklam kampanyalarında yer aldım. Mission
Impossible fragmanı, kategorisinin Oscar’ı sayılabilecek Clio Ödülü’ne
layık görüldü. Ayrıca Forbes Dergisi tarafından Yılın En İyi Fragmanı
olarak isimlendirildi. Daha öncesinde Call of Duty, Far Cry, Aliens, Spiderman gibi projelerden Clio, Golden Trailer, Key Art ödülleri kazanma
şansına sahip oldum. Belli bir noktadan sonra saymayı bıraktım fakat
otuza yakın farklı alanlarda ödüllerim olduğunu söyleyebilirim.

röportaj

‘‘The Cure’’ filminin ardından ‘‘Faster’’ geldi. Çok
düşük bütçelerle nefes kesen filmler çekiyorsunuz.
Amerika ve Türkiye’den gelen tepkiler nasıl?

The Cure filmimizin nasıl bir performans sergileyeceğini açıkçası
biz de bilmiyorduk. Ön izlemelerde çok güzel tepkiler aldık.
Hollywood’da Raleigh Stüdyoları’nda yaptığımız gala gösteriminde
Sinema Endüstrisi’nin önde gelen isimleri tarafından ayakta
alkışlandık. Ayrıca altı aylık bir festival serüveninden en iyi
aksiyon, montaj, sinematografi gibi alanlarda birçok ödül kazandık.
Bu yüzden filmimizi halka açık yayınladığımız da izleyenlerin
beğeneceğinden şüphemiz yoktu. Fakat yeterli izleyiciye ulaşıp
ulaşmayacağından emin değildik. The Cure filmimiz için herhangi
bir reklam yapmadık, ayrıca filmimizin bölünmeden izlenmesini
istediğimiz için Youtube’da kazanç amaçlı reklamlar almayı
reddettik. İlk birkaç hafta sadece dostlarımız ve etrafımızda
projemizden haberdar olanlar tarafından izlendik ve on beş bin kişi
gibi bir izleyici sayısına ulaştık. Daha sonra ilgi katlanarak büyüdü,
birkaç ay içinde medyada duyulmaya ve paylaşılmaya başlayarak
beş yüz bin kişiye ulaştı. Daha sonra bir milyon sonrasında da
çok hızlı bir şekilde katlanmaya devam ederek sekiz milyon kişi
tarafından izlendi. Rakam halâ yükselmeye devam ediyor. İkinci
filmimiz Faster bir ay önce yayına girmiş olmasına rağmen şu anda
bir milyon izleyiciyi geçmiş bulunuyor. Türkiye’den ve Amerika’dan
çok güzel tepkiler aldık. Genel olarak beklediğimizin üzerinde
pozitif yorumlar alıyoruz.

‘‘Faster’’ın arkasından gelecek yeni bir proje daha var
mı?
Türkiye için Börü 2039 projesinin yönetmen kadrosuna dahil olmuş
bulunuyorum. Önümüzdeki birkaç ay bu proje ile ilgileneceğim. Şu
an ön hazırlık aşamasındayız.
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Yeni projeniz “Börü 2039” dizi serisinin
konusundan bahsedebilir misiniz?
Kaç bölümden oluşacak?
Nerede ve ne zaman yayınlanacak?

Dizinin kırk beş dakika ve altı bölümden oluşması
planlanıyor. Serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç
tarihinden yirmi beş sene sonrasını anlatan Börü
2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte
Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi, düzenin ve sükûnetin
darmadağın olduğu bıçak sırtında bir dünyada
başlıyor. İnsanlığın kontrolünden gitgide çıkan
tehlikeli teknolojilerin güvenlik güçlerine ve
topluma etkilerini ele alacak olan dizinin, teknik
olarak dünya çapında bir kaliteye sahip olması proje
olması için elimizden geleni yapacağız. 2021 Aralık
ayında Blu TV’de yayına başlaması planlanıyor.
Aksiyon konusunda The Cure ve Faster ile ortaya
koyduğumuz çıtayı yakalayıp bilim kurgu ile
yükseltecek bir proje ortaya çıkartacağımıza
inanıyoruz.

Yeni dizi projenizde hangi isimler ile
beraber çalışıyorsunuz?

Alper Çağlar yapımcılığında, bölümler ilk sezonun
başarılı yönetmenleri Can Emre, Emre Özüduru
ve benim aramda paylaştırılacak. Börü’nün ilk
sezonundan bazı karakterler geri gelecek. Ayrıca
hem Türk hem de yurt dışından birçoğu kendini
kanıtlamış, çok yetenekli oyuncular projemize
dahil olmuş durumdalar. Şimdilik bu isimler
sürpriz olarak kalsın fakat mükemmel bir ekip
oluşturuyoruz. 

sağlık

Güçlü Bağışıklığın Formülü;
Granny’s
Bağıșıklığımızı yüksek tutmak amacıyla her sezon severek kullandığımız ancak
pandemi nedeniyle daha sık tercih etmeye bașladığımız pastil grubuna katılan
yepyeni bir vitamin ile sizleri tanıștırmak istiyoruz; Granny’s...Virüslere karșı güçlü
bir koruma kalkanı formunda.

G

ranny’s; zencefil, C vitamini, çinko, propolis ve
tatlandırıcı bitki stevia gibi doğal bileşenlerden ve bitki
özlerinden oluşan ağızda eriyen tablet formunda bir
vitamindir. Boğaz ağrılarını ve tahriş olmuş dokuları
rahatlatarak yatıştırır. Hafif ve orta şiddetli boğaz
ağrılarında yutkunma güçlüğü ve boğaz şişliği gibi
şikâyetlerin azaltılmasını sağlar. İçeriğindeki doğal
propolis sayesinde ses kısıklığının giderilmesine, çinko bileşenleriyle
de tahriş olmuş mukozal dokuların sebep olduğu kuru öksürüğün
bastırılmasına yardımcı olur. Boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısının yanı
sıra üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki öksürüğün giderilmesi
sayesinde hızlı ve etkili bir rahatlama sağlar. Bunun yanı sıra dört
adedi ile günlük çinko ve C vitamini ihtiyacını karşılar.

Granny’s nedir?

Ses kısıklığı, boğaz ağrısı ve hafif öksürük şikayeti olan kişilerin
kısa sürede rahatlatması ve şekere benzemesi nedeniyle en sık
tercih edilen vitaminler arasında sayılır. Belirtiler kendini gösterdiği
zaman alınması tavsiye edilir. Zaman kaybetmeden kullanılırsa
belirtiler yoğunlaşmadan sorunun önüne geçebilir. Belirtiler ve ağrılar
çoktan başlamışsa da kullanılabilir. Bu durumda sürecin daha rahat
geçirilmesine yardımcı olur.
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Granny’s nasıl kullanılır?

Kullanımı oldukça basittir. Kaç yaşından itibaren
kullanılabileceği ve günlük ne kadar alınabileceği
ambalajı üzerinde belirtilmektedir. Günlük alınabilecek
maksimum miktar önerisinde bulunulmaktadır ve kişinin
ihtiyacına göre belirtilen bu adede kadar istendiği zaman,
istendiği miktarda kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
Çocukların kullanımına uygun pastil çeşitleri ise kısıtlıdır.

Granny’s’in faydaları nelerdir?

“Öksürüğe iyi gelir mi?” ya da “Boğaz ağrımı giderir mi?”
gibi sorularınız varsa bu tür şikayetler üzerinde etkilidir.
Soğuk algınlığı olan kişiler üzerinde aşağıdaki etkilere
sahiptir:
▪ Sert bir şekere benzer ve ağızda emilerek tüketilir. Böylece
tükürük bezlerini çalıştırır ve yutkunmayı kolaylaştırır.
▪ Boğaz ağrısını hafifletir. İçinde bulunan antibakteriyel
etken maddeler sayesinde boğazınızı rahatlatır.
▪ Solunum yollarında oluşan tahrişi giderir.
▪ İlaç kullanımını azaltır. Hastalık belirtilerini hafifleterek
kişinin kendini daha iyi hissetmesine ve hastalık sürecini
antibiyotik almadan atlatmasını sağlar. 

