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S

editör

Umudun ve 
Coşkunun 
Mevsimi

evgili MAG Okurları;

İlkbahar mevsiminin en hareketli ve canlı ayındayız. Bir yandan baharın sıcaklığını ve enerjisini ruhumuzda hissederken 
öte yandan geleceğimiz olan çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bu heyecan dolu mevsimi yansıtacak capcanlı bir sayı hazırladık. 

Atamızın çocuklara armağanı olan ve her yıl coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün için renkli bir bölüm hazırladık. “MAG 
Kids”... İçeriğinde ünlü çocuk oyuncuların röportajlarından çocuk eğitim ve psikolojisine dek birçok konuya yer verdik...

Yoğun ilgi gören MAG Dekorasyon bölümümüzde sektörde iddialı ve trend projelere imza atan mimarları, iç mimarları ve tasarımcıları 
sizlerle buluşturduk. Fonksiyonellik ile estetiği birleştiren, güncel tasarım trendleri ile modern projeler gerçekleştiren, ferahlığı, doğallığı 
ve uyumu bir arada sunarak her detayı ile bir sanat eseri ortaya çıkaran başarılı isimleri ve çalışmalarını, sizlere rehber olması amacıyla 
paylaştık... Hatta son dönemlerde yurt dışından aldığımız konuklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Portekiz’in ünlü mimari Tiago 
Bezerra’yı sayfalarımıza konuk ettik. Avrupa’dan Ortadoğu’ya birçok ülkede görsel sanatlardan ilham alarak hayata geçirdiği çağdaş 
projeleri ile kendisi adeta mimaride dünyayı fethediyor...

Kadın sağlığından estetiğe, spordan cilt bakımına alanında uzman isimlerin bilgi, birikim ve görüşlerini MAG Sağlık - Güzellik 
dosyamızda sizler için derledik...
 
Ve kapak konuğumuza gelince... Ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay’a büyük yankı uyandıracağını düşündüğümüz 
efsane pozlarıyla yer verdik... “Asmalı Konak” dizisi ile oyunculukta zirveyi gören, şimdi ise “Kefaret” dizisinde hayat verdiği “Zeynep” 
karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay ile Grandpera’da keyifli bir röportaj ve çekim gerçekleştirdik...

Cheryl Cole, Lady Gaga, Michelle Keegan gibi dünyaca ünlüleri giydiren ve Londra’yı fetheden başarılı Türk Modacı Zeynep Kartal, 
gerçekleştirdiği defileleri, sürdürülebilir moda koleksiyonunu ve yakın zamanda çıkaracağı parfüm markasından bahsetti...

İkonik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ve sokak stilinin en özgün ismi Stil Danışmanı ve Influencer Nil Ninat ile meslek hayatı, moda 
tarzı ve 2021 moda trendlerine ilişkin merak edilenleri konuştuk...

Yapay zekayı görsel şölene dönüştüren, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak sanal gerçekliğe taşıyan Medya Sanatçısı, Yönetmen ve 
Akademisyen Refik Anadol’un Pilevneli Gallery’de düzenlenen ve astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne 
sererek uzaya ışık tutan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi büyük ses getirdi...

Birbirinden özel haber ve röportajlarla dopdolu bir MAG yine sizleri bekliyor. Herkese mutluluğu doruklarda hissedeceği çocuklar gibi şen 
olacağı heyecan dolu bir nisan diliyorum.

      

            Sevgiler...





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

Tasarım
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Genel Koordinatör
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Haber ve Foto Muhabiri
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G A M Z E  M İ N E  ÖZ CA N  m i n e @ m a g m e d y a . c o m . t r

Katkıda Bulunanlar
CA H İ T G Ö B E K L İ 

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

OZ A N  E K Ş İ 
ÖZ G Ü R  A K S U N A
P I N A R  A KA L A N

S E R KA N  K I Z I L B AY I R
YAV U Z  S O L M A Z

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

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

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

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
29.03.2021

www.magdergi.com.tr
facebook.com/magonline

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr

N İ S A N  2 0 2 1
Y I L : 1 8  S AY I : 1 8 2  F İ YAT: 2 0  T L



BLACK BAY 36 S&G

What is it that drives someone to greatness? 
To take on the unknown, venture into 
the unseen and dare all? This is the spirit 
that gave birth to TUDOR,  
a spirit carried forward by every 
woman and man who wears 
this watch. Without it, there 
is no story, no legend and  
no victory. This is the spirit 
that drives Lady Gaga 
every single day. This is 
the spirit embodied by 
every TUDOR Watch. 
Some are born to 
follow. Others are 
born to dare.
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40
Medya Sanatçısı 
Refi k Anadol’un, Pilevneli 
Gallery’de gerçekleşen ve 
büyük ses getiren Makine 
Hatıraları: Uzay sergisi...

50
Alışverişin kalbi her zaman 
olduğu gibi Panora’da atıyor...

80
Dünyaca ünlü Türk Moda 
Tasarımcısı Zeynep Kartal, 
gerçekleştirdiği defi leleri, 
sürdürülebilir moda 
koleksiyonu ve yakın zamanda 
çıkaracağı parfüm markasından 
bahsediyor...

104
Dekorasyon özel dosyamız ile 
alanında önde gelen mimarları, 
iç mimarları ve tasarımcıları 
bir araya getirdik...

106
Portekizli Ünlü Mimar 
Tiago Bezerra’nın, görsel sanatlardan 
ilham alarak hayata geçirdiği heykelsi 
projeleri...

202
Sağlık - Güzellik bölümümüzde 
merak edilenleri uzmanlarından 
öğreniyoruz.

220
Hatha ve yüz 
yogasının popüler ismi, 
“Yogadayoga”nın kurucusu 
Yoga Eğitmeni Zeynep Şensoy 
ile röportajımız...

232
Birbirinden şık ve eşsiz 
tasarımlar gerçekleştiren 
Sofi a’s Zoo markasının 
kurucuları Çiğdem Türkmen 
ile Burcu Eğriçayır... 

244
Kids içeriğimizde ünlü çocuk 
oyuncular ile yaptığımız renkli 
röportajlarımızın yanı sıra 
eğlenceden eğitime 
23 Nisan’a özel bölümümüz 
sizlerle...

84
Bilkent Center ev sahipliğinde 
Ankara Sanat Tiyatrosu ve 
Atölye Kültür Sanat iş birliği ile 
gerçekleştirilen Kadın Oyunları 
Festivali...

92
Ünlü isimlerin Palandöken’de 
kayak keyfi ...

94
Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay 
ile Grandpera’da gerçekleştirdiğimiz 
keyifl i röportaj ve renkli kareler...
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Dikkat Çekici 
Deriler

Her kadının dolabında bulunması 
gereken kurtarıcı deri parçalar 
ile etkileyici ve șık bir görünüm 

yaratabilirsiniz.

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Hacimli Kollar
Kabarık kollu üstleri 
tarzınıza uyarlayarak 

kusursuz bir bahar kombini 
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Makine 
Hatıraları: Uzay
Medya Sanatçısı Refik Anadol’un 
son dönem çalışmalarının yer 
aldığı yeni kişisel sergisi “Makine 
Hatıraları: Uzay” sanatseverlerle 
buluştu. 

Çalışmalarını NASA’da sürdüren dünyaca ünlü Medya Sanatçısı 
Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan “Makine Hatırları: 
Uzay” isimli yeni sergisi Pilevneli Gallery’de sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 
Kültür A.Ş.’nin desteği ile Pilevneli Gallery’de düzenlenen 
yeni medya görsellerinin sunulduğu sergi, “Hatıralar” ve 
“Düşler” başlıklı iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Refik 
Anadol’un yapay zeka yardımı ile görsel verileri topladığı 
bir dizi dinamik veri tablosu yer alırken ikinci bölüm ise üç 
boyutlu veri heykelleri ve mekânla bütünleşik bir yapay zekâ 
enstalasyonundan oluşuyor.  

davet

REFİK ANADOL
40
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ALTIN MİMİR BENNU - KAİ GEREDE GÜLÇİN DERİNDERE

ASLI PAMİR - MURAT PİLEVNELİ SİREN ERTAN

Refik Anadol’un 
farklı görsel 
teknolojilerini 
kullanarak 
ürettiği sıra 
dıșı eserleri ile 
dört katlı alana 
yayılan sergi 
büyük ilgi topladı. 

RACHEL ARAZ
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CEM MİRAP ESRA CİVELEK EMEK KÜLÜR ÇİĞDEM EȘREFİZADE

CANER ERDENİZ-MÜGE BOZ GÖZDE - AYTEK ȘAVKAN

Sergide, daha önce 
sergilenmemiș 
son dönem 
çalıșmalarına yer 
veren Anadol, 
görünmez uzay 
verilerini șiirsel 
metaforlar 
üzerinden 
izleyicilerin 
beğenisine sunuyor.
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NURİ DEVELİ SERRA TÜRKER

KARDELEN - AHMET GÜNEȘTEKİN

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU
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Yarattığı sokak tarzı ile sosyal medyada geniș kitlelere ulașan ve Avrupa’da 
katıldığı moda haftalarında dikkatleri üzerine çeken bașarılı Stil Danıșmanı ve 

Infl uencer Nil Ninat’ın meslek hayatı, stil anlayıșı ve 2021 moda trendlerine dair 
merak edilenleri anlattığı keyifl i röportajımız sizlerle... 

röportaj

Nil Ninat
İkonik Stili İle

Modanın içinde varolduğum sürece 
kendimi daha üretken ve rol model olarak 

hissediyorum. Bu iș beni mutlu ediyor. 

tiliyle dikkat çeken başarılı bir stil 
danışmanısınız. Bize kendinizden ve kariyer 
serüveninizden bahsedebilir misiniz?
Sanırım içgüdüsel olarak çekildiğim bu alan benim 
yaşam biçimim haline geldi. Tabii ki en başından beri 
geçen süreç öyle çok da kolay olmadı. Çok çaba ve 
sabır gerektiriyor. Kısacası karakterimi yansıtan stilim 

emeğimle birleşince başarılı ve güzel işler ortaya çıkıyor. Kolej 
eğitimimden sonra kazandığım iç mimarlık bölümünü bitirmeme 
yakın hayatın sürprizleri beni bir anda Milano Istituto Europeo Di 
Design Üniversitesi’nin moda tasarım burs yarışmasıyla karşılaştırdı. 
İlk üçte burslu girme şansını yakaladım. Modanın içinde varolduğum 
sürece kendimi daha üretken ve rol model olarak hissediyorum. Bu iş 
beni mutlu ediyor. 
 
Avrupa moda haftalarının dikkat çeken 
isimlerindensiniz. Moda anlayışınızı ve tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Bu sektördeki herkes çok iyi bilir ki Avrupa’daki moda haftalarına 
katılmak olmazsa olmazdır. Çünkü bütün dünyanın moda kalbi bu 
platformlarda atar. Tanınır ve tanıtırsınız. Ülkemi temsil etmenin 
gururunu yaşarken modaya nasıl yön veriliyor? Ne değişiklikler 
var? Bu değişiklikleri nasıl kendi stilimle harmanlayabilirim? İşime 
nasıl yansıtabilirim? hepsini görebiliyorum. Dünya trendlerine yön 
veren isimlerle tanışma şansını da yakalamak işin güzel yanlarından 
biri. Yılın bir kısmını yurt dışında geçiriyordum. Ancak pandemi 
sürecinde yaşam şekillerimiz değiştiği için herkes gibi ben de yurt dışı 
programlarına ara vermek durumunda kaldım. Online olarak yapılan 
defile davetlerine katılıyorum. 
 
Gardırobunuzun kurtarıcı parçasını sorsak..
Deri ceketlerim ve botlarım diyebilirim. Çünkü hem spor hem dekolte 
bir kıyafetle bütünleşebiliyorlar. 
 
Favori markalarınızı öğrenebilir miyiz? 
Saint Laurent, Dion Lee, Alyx Studio, Alexander Wang, Paco Rabanne 
favori markalarım arasında. 
 
Stilinizde henüz denemediğiniz bir tarz var mı?
Bana başarıyı getiren en önemli faktör kendi stilimden tarzımdan 
ödün vermememdir. Ancak farklı stillerin ufak dokunuşlarını da 
dönem dönem tarzıma katıyorum. 
 
Instagram’da geniş kitlere hitap ediyorsunuz.           
Sosyal medya sizin için ne anlam ifade ediyor?
Aslında sosyal medya kendimin yönetebildiği bir reklam platformu 
gibi. Birçok sosyo kültürel yapıdan farklı insan kitleleri takipçi 
konumunda olduğu için yorumlarını inceleyip dikkate alıyorum. 
Büyük bir çoğunluğun begenisini kazandığımı anlıyorum ve yaptığım 
işte doğru yolda olduğumu görüyorum. Rol model olduğum için 
kendimi sorumlu hissediyorum. 
 
2021 moda trenlerinde neler ön plana çıkacak?        
Sizin dikkatinizi çeken parçalar neler?
İnsanlar hayatın birçok alanında zamanla yarışıyor. Gündüzden geceye 
geçişleri pratik hale getirebilen kombin seçimlerini tercih ediyorlar. 
Yaşadığımız pandemi süreci ve dünya genelinde birçok firmanın 
evden çalışma sistemine geçmesiyle daha çok rahat kıyafetler tercih 
edilmekte. Bundan dolayı da birçok marka koleksiyonlarında spor 
şıklığa yer vermeye başladılar. Genel olarak bakarsak hem gündüz 
şıklığında hem gece şıklığında bazı renkler öne çıkıyor. Özellikle sarı, 
pembe, lila gibi çarpıcı renkler ve iri detaylar gibi... 
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İnsanlar hayatın birçok alanında zamanla yarışıyor. Gündüzden geceye 
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Mehtap Özdoğan-Mihriban Şen

Cemiyet hayatının seçkin simaları Mehtap Özdoğan ve Mihriban 
Şen, yemek için Panora’ya geldiler. Hollanda’dan gelen misafiri 

Mihriban Hanım’ı Uludağ’da ağırlayan Özdoğan, 
yemeğin ardından kahve içmek için Newcastle’a geçti.

Öğle Yemeği İçin Panora’dalar 

Çiğdem Önal

“Efsunlu Kelimeler” isimli kitabıyla kitapseverlerin 
yakından takip ettiği Çiğdem Önal, akşam kahvesini 

Panora’da içti. Önce Sole Sisters ve Nine West’e uğrayarak 
ayakkabı alışverişi yapan Önal, kahve keyfi için 

Godiva’ya geçti.  

Godiva’da Kahve Molası 

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



Mehtap Özdoğan-Mihriban Şen

Cemiyet hayatının seçkin simaları Mehtap Özdoğan ve Mihriban 
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“Efsunlu Kelimeler” isimli kitabıyla kitapseverlerin 
yakından takip ettiği Çiğdem Önal, akşam kahvesini 
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Godiva’ya geçti.  

Godiva’da Kahve Molası 

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



Zehra Nurduhan

Nursoy Şirketler Grubu’nun ikinci kuşak temsilcisi ve sosyal yaşamın tanınan 
simalarından Zehra Nurduhan ayağının tozuyla Panora’ya geldi. İstanbul’da 
yaşayan ve stilistlik yapan Nurduhan, Panora’da arkadaşlarıyla vakit geçirdi. 

Godiva’da kahve keyfi yapan Nurduhan, öğle yemeği için 
Uludağ Kebap’ı tercih etti.

İlk Durak Panora

Aysu Yavuz

ANGİKAD’ın başkanı ve Pimeks Grup’un sahibi olan başarılı 
iş insanı Aysu Yavuz, eşi Haluk Bey’e doğum günü hediyesi 
seçmek için Panora AVYM’ye geldi. Paris Kuaför’de bakım 
yaptıran Yavuz, hediye için Beymen, GAP ve Brandroom 

mağazalarını gezerek, alışveriş yaptı.

Doğum Günü Alışverişi 

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



Emel Durmaz Arukan

Pandemi döneminde gerçekleştirdiği “Elimpak” isimli proje ile 
dikkatleri üzerine çeken kadın girişimci Emel Durmaz Arukan, 

yoğun toplantı temposuna Panora molası verdi. Yeni sezon alışverişi 
için Massimo Dutti ve Journey mağazalarına giren Emel Hanım, 

alışverişinin ardından kahvesini içmek için 
Roko Dondurma & Kahve’ye geçti.

Günün Stresini Attı  

Efe Bezci

Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Besa Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Efe Bezci, Panora GYO’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. 
Ankara’daki işleri için İstanbul’dan gelen Efe Bey, bir süre Panora’da 

gezdikten sonra başka bir toplantıya katılmak üzere AVYM’den ayrıldı.

Toplantıya Katıldı



Aslıhan Bezcier

Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi ve Uğur Saat’in ikinci kuşak 
temsilcisi Aslıhan Bezcier, hem sahibi olduğu Rolex mağazasının 

ziyareti hem de yeni sezon alışverişi için Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’ndeydi. Önce Beymen’den alışveriş yapan Bezcier, 

ardından Rolex mağazasına geçti.

Hem İş Hem Alışveriş 

Burcu Yörübulut

Cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu Yörübulut, 
arkadaşlarıyla gerçekleştireceği buluşma öncesinde Panora Paris 

Kuaför’e uğradı. Saç bakımının ardından mağaza turu yapan 
Yörübulut, Starbucks’tan kahve alarak Panora’dan ayrıldı. 

Paris Kuaför’de Saç Bakımı 

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

Milletvekili Özgür Özel ile Milletvekili Veli Ağbaba ayakkabı alışverişi 
için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Divarese 

mağazasına gelen Özel ve Ağbaba, alışverişlerini tamamlayarak 
Panora’dan ayrıldı.

Ayakkabı Alışverişi 

Ahu Güngör Acar

Ortodonti Uzmanı Dr. Ahu Güngör Acar, yoğun iş temposuna 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde mola verdi. Park Ofis’te 

bulunan kliniğinden fırsat buldukça Panora’yı ziyaret eden 
Acar, önce Arkadaş Kitabevi’ne uğrayarak kitap aldı, daha 
sonra da Benetton ve Gant mağazalarından alışveriş yaptı.

Kitap Tercihi Arkadaş Kitabevi’nden 

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





 Ceylan-Doğan Şatıroğlu

Ankara’nın köklü markalarından Şatıroğlu’nun sahibi Doğan Şatıroğlu ve eşi 
Ceylan Şatıroğlu, sezon alışverişi için geldikleri Panora’da Network ve İpekyol 

mağazalarını tercih ettiler. Sezonun öne çıkan ürünlerinden alan 
genç çift, alışveriş turunu kahve içmek için oturdukları 

Godiva’da sonlandırdılar.

Sezon Alışverişi 

Esra Arat

Mutlu Adımlar Anaokulu’nun kurucusu Esra Arat, yeni açtığı 
ikinci şubesinin dekorasyon alışverişi için Panora AVYM’ye 

geldi. Tepe Home, Koçtaş ve Solingen mağazalarını tercih eden 
Esra Hanım, arkadaşlarıyla Timboo Cafe’de vakit geçirdi. 

Kreş İçin Alışveriş

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



Hira-Osman-Mina Baylaz

İş insanı Osman Baylaz, hafta sonunu değerlendirmek için 
kızları Hira ve Mina ile birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Kızlarına Beymen mağazasından hediyeler 
alan Baylaz, mağaza turuna devam ettikten sonra aile 

yemeği için Panora AVYM’den ayrıldı.

Kızlarıyla Hafta Sonu Gezmesi 

Gülşah Taşkın

Pilates by Gülşah Taşkın’ın kurucusu Gülşah Taşkın, 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde akşam gezmesindeydi. 

Lacoste mağazasından spor kıyafet alışverişi yapan 
Gülşah Hanım, uzun bir AVYM turunun ardından 

tatlı yemek için Timboo Cafe’ye geçti.

Önce Alışveriş Ardından Yemek  



Emel Uslu Atik 

İş dünyasının sevilen ismi Mimar ve Turizmci Emel Uslu 
Atik, hafta sonunu Panora’da değerlendirdi. GAP ve Network 

mağazalarına girerek ürünleri inceleyen Atik, yemek için 
Happy Moon’s’a geçti. 

Hafta Sonu Gezmesi

Özlem Bulut

Lune Kozmetik’in sahibi Özlem Bulut, yoğun iş temposuna 
alışveriş molası vermek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ni tercih etti. Divares ve Furla Vetrina mağazalarına 
uğrayan Özlem Hanım, alışverişini bitirdikten sonra Arabica 

Coffee House’a geçerek kahve keyfi yaptı.

İş Temposuna Alışveriş Molası 

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





Melda Altınok

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Altınok, 
kardeşleriyle ve küçük yeğeniyle buluşmak için Panora Alışveriş 

ve Yaşam Merkezi’ne geldi. İpekyol, Barners ve W Collection 
mağazalarından alışveriş yapan Altınok, Timboo Cafe’de ailesiyle 

buluştu.

Timboo Cafe’de Alışverişe Mola 

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

Nesrin Kılavuz

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nesrin Kılavuz, 
sık sık ziyaret ettiği ve vakit geçirmekten çok keyif aldığını 
söylediği Panora AVYM’de pırlanta ve takı alışverişi yaptı. 

Kaff Diamond’dan ufak bir mücevher alan Kılavuz, 
ardından Goja’s’dan da takı baktı.

Mücevher Alışverişi 





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

Güler Tosunbayraktar

Diyetisyen Güler Tosunbayraktar, hayata geçirmek üzere 
olduğu yeni projesinin toplantısını Panora’da yaptı. 

El Corazon’da çözüm ortakları ile buluşan Tosunbayraktar 
daha sonra başka bir görüşme için Panora’dan ayrıldı. 

Toplantı İçin Panora’da

 Demet-Kuntay-Sarp-Mert Kokanalı

Tıp dünyasının saygın isimlerinden Doç. Dr. Demet Kokanalı ve eşi 
Doç. Dr. Kuntay Kokanalı, çocukları Sarp ve Mert ile hafta sonunu 
Panora’da değerlendirdi. Kokanalı ailesi Sushico’da akşam yemeği 
yedikten sonra Migros’tan ev alışverişi yaparak Panora’dan ayrıldı.

Ailecek Keyifli Vakit Geçirdiler 



Ceyhan-Çınar Bağcı

Oportune WLL şirketinin Genel Müdürü Ceyhan Bağcı, hafta 
sonunu geçirmek için oğlu Çınar ile birlikte Panora’ya geldi. 

Arkadaş Kitabevi ve Armağan Oyuncak mağazalarından alışveriş 
yapan baba-oğul, birlikte Happy Moon’s’a geçerek yemek yediler.

Oğlu İçin Kitap Alışverişi 

Berna Erez

Yargıcı markasının satış müdürü Berna Erez, Panora’da yenilenen 
ve Türkiye’nin en büyük metrekareli ‘‘home’’ konseptine sahip olan 

Yargıcı mağazasına gelerek, toplantı yaptı. Yeni sezonun büyük 
sürprizlerle dolu olduğunu belirten Berna Hanım, uzun süren 

toplantı sonrası Timboo Cafe’ye geçerek kahve içti.

Yargıcı Home’da Toplantı 



Seda-Esra Adabağ

Avukat Esra Adabağ ve ADB Demir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi 
Seda Adabağ, hafta sonunu Panora’da alışveriş yaparak değerlendirdi. 

Kozmetik ve kişisel bakım alışverişi için Flormar ve Missha’yı 
tercih eden kuzenler, Mudo Concept ve Madame Coco’ya da 

uğrayarak ofisleri için alışveriş yaptı.

Birlikte Alışveriş Yaptılar

Tatiana Molino

İtalya’dan gelerek ülkemizi ziyaret eden Tatiana Molino, alışveriş 
için Panora AVYM’yi tercih etti. Moda konusunda ünlü İtalyan 

markaları aratmadığını ve çok beğendiğini söylediği Türk 
markalardan alışveriş yapan Molino; Elle, Mavi Jeans, Yargıcı ve 
Twist mağazalarından ülkesindeki arkadaşlarına hediyeler aldı.

İtalya’dan Gelip Ayakkabı Aldı

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

Uludağ Kebap’ta Akşam Yemeği

Sezin Bereketoğlu

Şikayetvar.com’un yöneticisi Sezin Bereketoğlu, yapacağı iş seyahati 
öncesi alışveriş yapmak için Panora’daydı. İstanbul’da gerçekleşecek 

etkinlik için Beymen mağazasından kıyafet alan Sezin Hanım, 
yorgunluk kahvesi içtikten sonra Panora’dan ayrıldı.  

Seyahat Öncesi Panora Turu  

Ressam Siret Uyanık, “Anadolu Uygarlıklarından İzler” projesinin 
yoğun çalışma temposuna Panora’da ara verdi. Uludağ Kebap’ta 

akşam yemeği yiyen Uyanık, yemeğin ardından GAP ve 40 Million 
Optik’ten alışveriş yaptı.

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



Gül-Serpil Karakaya

Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın eşi Serpil Karakaya ve kızları Gül 
Karakaya Eren, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sezon alışverişine 

çıktı. Network ve Beymen Club mağazalarını tercih eden anne-kız, 
alışverişlerinin ardından Happy Moon’s’a geçerek tatlı ve kahve keyfi yaptı.

Anne - Kız Panora Turu 

Billur Gönen

Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarından Billur Gönen, 
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Brooks 

Brothers, Burberry ve Journey’in yeni sezon koleksiyonlarından 
alışveriş yapan Gönen, alışverişinin ardından Gloria Jean’s Coffees’e 
oturarak oturarak tatlı ve kahve eşliğinde günün yorgunluğunu attı. 

Alışveriş ve Kahve Keyfi 

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





Nesrin-Berk Ceylan

İş dünyasının tanınan simalarından Ceylan Grup Metal’in sahibi 
Berk Ceylan, eşi Nesrin Ceylan ile birlikte pazar gününü değerlendirdi. 

Öğle saatlerinde AVYM’ye gelen çift, Barners ve Brandroom’dan 
alışveriş yaptıktan sonra kahve içmek için Godiva’ya geçti. 

Pazar Gezmesi 

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

Neşe Aykut

Kendi adıyla kurduğu moda ve home markalarıyla büyük ilgi 
gören Neşe Aykut, ayakkabı alışverişi için Panora Beymen’e geldi. 
Dekorasyon alışverişi için de Design of Luxury mağazasını tercih 
eden Neşe Hanım, pratik alışveriş için sıklıkla Panora’ya geldiğini 

belirtti.

Dekorasyon Alışverişi 





İpek-Beril Harmanlı

Girişim Elektrik ve Europower’ın ikinci kuşak temsilcileri İpek ve 
Beril Harmanlı yoğun iş tempolarına Panora’da mola verdi. Sezon 

alışverişi için gün boyu mağazaları gezen Harmanlı kardeşler 
Barners, Beymen Blender ve Pandora’dan alışveriş yaptı.

Moda Alışverişi

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

Swetlana Öngelen

Ankara sosyal yaşamının tanınan simalarından Swetlana Öngelen, 
Panora’da sezon alışverişi yaptı. W Collection ve 40 Million 

Optik’ten alışveriş yapan Öngelen, arkadaşlarıyla Newcastle’da 
buluşarak keyifli vakit geçirdi. 

Newcastle’da Vakit Geçirdi
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Vitamin C

Propolis

Maksimum Seviyede
Çinko ve C Vitamini ile
Güçlü Bağışıklığın Formülü
Granny’s

Ginger

Zinc



Oran Mah. Kudüs Cad. No:3 Çankaya/Ankara 
T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40
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“Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru 
görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile 

büyük ve parlak olacaktır.”

Yarınlarımıza ışık tutacak çocuklarımızın
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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İlkbahar ve sonbahar 
aylarında gardırobunuzun 
vazgeçilmez parçası bej 
tonlardaki trençkotlarınızı, 
kot ve uzun çizmeler ile 

kombinleyerek tarzınıza hoș 
bir çekicilik katabilirsiniz.
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İngiltere moda sektöründe bașarılı ișlere imza atan ve Lady Gaga’dan Kylie 
Minoque’ye kadar dünyaca ünlü birçok ismi giydirerek adını tüm dünyaya 

duyuran Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal’ın kariyer yolculuğundan gerçekleștirdiği 
defilelere, sürdürülebilir moda koleksiyonundan yakın zamanda çıkaracağı 

parfüm markasına kadar merak edilen her șeyi MAG okurları ile 
paylaștığı özel röportajımız sizlerle... 

röportaj

Zeynep Kartal
Londra’da Bir Türk Modacı
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herly Cole’dan Lady Gaga’ya kadar 
dünyaca ünlü birçok ismin kıyafetlerinde 
sizin imzanızı görüyoruz. Ancak Zeynep 
Kartal’ı daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinizden ve kariyer serüveninizden 
bahsedebilir misiniz?
Küçük yaşlarımdan itibaren içimde taşıdığım tasarım 

tutkusunun kariyerimle ilgili yol haritamı çizmemde büyük bir 
etkisi oldu. Sonrasında ise aldığım moda eğitiminin ardından 
neredeyse on dokuz yıl bir fiil Türkiye’de bu alanda çalıştım. 
Eşimin işleri nedeniyle yönümüzü İngiltere’ye çevirdik. 2004 
yılında Manchester’a yerleştim. Zamanımı verimli bir şekilde 
değerlendirmek ve buradaki moda dünyasını daha iyi tanımak 
adına tekrar moda eğitimi aldım. Süreç sonunda ise eğitim aldığım 
okuldan öğretmen olmam için bir teklif geldi. Onun yerine eşimin 
de manevi desteğini alarak Zeynep Kartal markasının filizlenmesi 
adına ilk adımlarımı atmış oldum. Manchester iki büyük futbol 
kulübüyle ünlü bir şehir dolayısıyla dünyaca ünlü futbolcuların 
yaşadığı bir yer. Haute couture tasarımlarım, ünlü futbolcuların 
eşleri tarafından giyilmeye başlayınca başkaları tarafından da 
giderek artan bir ilgi görmeye başladı. Bu zaman zarfında Vogue 
Fashion Night Out etkinliğinde özel bir defile düzenledim ve 
moda şovum İngiliz basını ile moda otoriteleri tarafından büyük 
ilgi gördü. Böylelikle serüvenim başlamış oldu. Aslında Zeynep 
Kartal markası; reklamsız, tanıtımsız, organik bir şekilde doğdu ve 
büyüdü. 

C



röportaj

Bugüne kadar düzenlediğiniz defilelerden ve 
kıyafet tasarımını gerçekleştirdiğiniz ünlülerden söz 
edebilir misiniz?
Kariyerime pek çok defilenin yanında ülkemizin İngiltere’deki 
tanıtımına destek olacak birçok özel organizasyon ekledim. 
Gerçekleştirdiğim her sosyal sorumluluk projesinde “bu içeriğin 
ülkeme nasıl bir katkısı olur?” sorusunu düşündüm. Türkiye’ye, 
aileme ve topraklarıma duyduğum özlem duygusu, en büyük itici 
güçlerimden birisi oldu. Sosyal sorumluluk projelerinin her biri 
benim için çok ayrı bir değer taşıyor. Kariyerime baktığımda hem 
ulusal hem de uluslararası platformlarda pek çok anlamlı projeye 
imza atmak büyük bir mutluluk. İngiliz futbolcu David Beckham 
ile beraber situs ambiguous rahatsızlığıyla mücadele eden on 
dokuz yaşındaki Kirsty Howard için düzenlediğim defilenin 
yanında İngiltere tarihinde ilk kez Parlamento Binası’nda defile 
gerçekleştiren moda tasarımcısı unvanını taşıyorum. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun farklı din ve etnik kökenlere mensup 
halkların giyimlerini anlatan “Elbise-i Osmaniyye” sergisini 
düzenledim. Türkiye’de yaşayan mülteci çocuklar için Londra’da 
bir defile gerçekleştirdim. Defilede, İngiliz futbolcuların eşleri 
podyumda yürüdü. Yine Londra Moda Haftası kapsamında 
1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en 
önemli gravür sanatçılarından olan Thomas Allom’un İstanbul 
Gravürleri adlı sergisini, İngiltere’de düzenleyerek ardından 
defilemi gerçekleştirdim. 72’nci Cannes Film Festivali- 2019, 
Türk Günü Resepsiyonu’nda sürdürülebilirlik temalı özel bir 
defile ile tasarımlarımı sergiledim. Lady Gaga, Kylie Minoque,  
Winnie Harlow, Alex Gerard, Coleen Rooney, Tess Daily, Britain 

Got Talent’ın ünlü jüri üyesi Amanda  Holden, ünlü oyuncu ve 
söz yazarı Jessica Taylor ve ünlü İngiliz model Victoria Hervey 
Michelle gibi isimlerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Halen 
BBC Televizyonu’na resmi kırmızı halı tasarımcısı olarak destek 
veriyorum. Bir moda tasarımcısı olarak çalıştığınız bir ismin tekrar 
sizin kapınızı çalması harika bir his. Bugüne dek pek çok ünlü 
ismi giydirdim ve hepsiyle çalışmak ayrı bir zevkti.   

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınızda 
yaratmak istediğiniz çağrışım nedir? 
Haute couture söz konusu olduğunda trend takip etmekten 
daha çok giydiğiniz modern tasarımı nasıl taşıdığınız çok 
önemli. Tarzımı gerçekçi olarak tanımlıyorum. Hikâyelerimi ve 
tasarımlarımı bu yönde işliyorum. Doğal kumaşlarla beraber 
tasarımlarıma şekil veriyor, kişinin giydiğinde kendini en rahat 
hissedeceği tasarımlara hayat veriyorum. 

Sürdürülebilir modaya yönelmenizdeki amaç nedir?
Buradaki ana gündem maddem, duyarlılık ve gelecek nesillere 
daha iyi bir dünya bırakmak için bu iyilik hareketinin bir parçası 
olmaktı. Aslında uzun yıllardır doğal kumaşlarla tasarımlarımı 
hazırlıyor ve bununla beraber uluslararası platformlarda 
gerçekleştirilen sürdürülebilirlik üzerine yapılan çalışmaları 
yakından takip ediyordum. Pek çok farklı içeriğin yer aldığı 
panellere ve eğitimlere katılma fırsatım oldu. Son dönemlerde 
ağırlıklı olarak sürdürülebilir kumaşlardan koleksiyonlarımı 
hazırladım. Zeynep Kartal 2021 Pre-Fall koleksiyonumda 
Türkiye’nin son derece başarılı bir süreç izlediği Sıfır Atık 

CANNES FİLM FESTİVALİ TÜRK GÜNÜ RESEPSİYONU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI DEFİLESİ

Projesi’nden ilham aldım. Koleksiyonumun tamamını çevreye karşı 
duyarlı geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarladım. Günün her anı 
rahatlıkla şehir hayatında tercih edilen tasarımlarımın renk kolajını 
ise  grinin orijinal tonları, sıcak sarılar ve gül kurusunun özgün renk 
yansımaları oluşturuyor. Keskin çizgilere sahip büyük düğmeli 
kruvaze ceket ve pantolon takımlar, ipekten tek omuz detaylı üstler, 
kendinden çizgili kumaşlarla tasarladığım tulumlar ve elbiseler 
koleksiyonumda yerini alıyor. Bu tasarımlarımı kalite ile beraber 
ulaşılabilir fiyat politikasıyla da moda severlere sunmak için gün 
sayıyorum. 

Yakın zamanda Maldivler’de çekimini 
gerçekleştirdiğiniz yeni parfüm koleksiyonunuzdan 
bahsedebilir misiniz?
Global çapta yaşadığımız pandemi dönemi moda sektörünü de farklı 
bir şekilde etkiledi. İnsanlarla beraber kalabalıkta olmayı, fiziksel 
defile yapmayı çok özledim. Karantina döneminde tasarımlarıma 
ağırlık verdim, kumaşlar üzerinde çalıştım. Ayrıca moda dünyasının 
ayrılmaz bir parçası olan kozmetik dünyasında da keyifli bir iş 
birliğine imza attım. Duyuları etkileyen her şey benim için önemli. 
Bu bazen bir parfümün tınısı bazen de bir çiçek kokusunun bıraktığı 
muhteşem his oluyor, size ilham veriyor. Bundan yola çıkarak, 
Rose & Caramel by Zeynep Kartal adını taşıyan parfümümü 
tutkunların beğenisine sunmaya hazırlanıyorum. Şişe tasarımından 
içeriklerine tamamıyla Zeynep Kartal kadınını yansıtmak istedim. 
Tabii ki formülümde Türk gülünün enfes esintisini unutmadım. 
Parfüm tasarımımın ana notalarında vanilya, kaşmir ve beyaz 
misk bulunuyor. Odunsu notalarında yer aldığı zengin içerikte kalp 
notasında bergamot, liçi meyvesi, hindistan cevizi, alt notalarında ise 

zambak ve şakayık yer alıyor. Geleneksel içerikleri modernize 
ettiğimi ve özel anlara eşlik edecek bir parfüm tasarımı 
yaptığıma inanıyorum. Parfümün çekimlerini ise Maldivler’de 
yaptık, benim için çok heyecan verici bir süreç oldu. 
 
Son olarak Zeynep Kartal’ın ileriye yönelik 
hedeflerini ve gerçekleştirmeyi planladığı 
tasarımlarını öğrenebilir miyiz?
Hedefler ve umutlar hiçbir zaman bitmiyor. Özellikle 
sürdürülebilirlik kavramını sıkça tasarımlarıma yansıtmaya 
devam edeceğim ve bu şekilde farklı projelerle kariyer 
yolculuğumda ilerlemeyi planlıyorum. Bu sene çok farklı 
sürprizlerle moda tutkunlarının yanlarında olmaya devam 
edeceğim.  

Kariyerime baktığımda hem ulusal 
hem de uluslararası platformlarda 

pek çok anlamlı projeye imza atmak 
büyük bir mutluluk.
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Bilkent Center’da 
Anlamlı Festival
Ulusal ve uluslararası birçok sanat 
projesine ev sahipliği yapan 
Bilkent Center, Kadın Oyunları Festivali 
ile mart ayına damga vurdu. 

Kadın Oyunları Festivali, Bilkent Center ev sahipliğinde Ankara 
Sanat Tiyatrosu ve Atölye Kültür Sanat iş birliği ile gerçekleştirildi. 
Dört farklı oyunun sergilendiği festival kapsamında Frida, 
Dansöz, Evin Kokusu ve Bernarda oyunları Bilkent Sahne AST’ta 
tiyatroseverler ile buluştu. Yüzde yüz doğal havalandırma 
sistemi bulunan Bilkent Sahne AST’ta, üst düzey hijyen önlemleri 
uygulandı. Festival boyunca sosyal mesafe kuralları gereği boş 
bırakılan koltuklara, toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla 
yaşamını yitirmiş kadınların fotoğrafları yerleştirildi. Sanatı ve 
sanatçıyı her alanda büyük bir mutlulukla destekleyeceklerini 
belirten Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin, Kadın 
Oyunları Festivali ile ilgili şunları söyledi: “Sanatın ve sanatçının 
bizler için önemi büyük. Her alanda sanatı destekleyen projeler 
ile misafirlerimizi buluşturmaktan mutluluk duyacağız. Kadın 
Oyunları Festivali de ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz 
festivallerimiz arasında yerini aldı. Değerli projelerle Ankaralıları 
Bilkent Sahne AST’ta ağırlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.  

davet
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arkanızın kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz? Maldia Chocolate 
maceranız nasıl başladı? 
Çikolata tutkum, ne yapmak istediğimi 
aradığım bir dönemde başladı. Çankaya 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi 
mezunuyum. Bölümümü çok severek okudum ve 

yüksek bir ortalama ile mezun oldum. Mezun olduktan sonra özel 
sektörde, çalışmak istediğim alanlarda bazı iş deneyimlerim oldu 
ancak benim asıl istediğim şeyin bu olmadığını fark ettim. Pandemi 
döneminde bu arayışım çikolata ile buluşmama vesile oldu. Hobi 
olarak başladığım bu heyecan, kendimi geliştirdikçe ailemin 

ve arkadaşlarımın desteği ile işe dönüştü. Ankarada konsept 
çilekli çikolata işini ilk başlatanlardan biri olarak güzel bir çıkış 
yakaladık. Şu an işimi çok severek ve keyifle yapıyorum.  

Çikolata tariflerinizin içeriğinden ve yapım 
aşamasında dikkat ettiğiniz unsurlardan bahsedebilir 
misiniz? 
Ürünlerimiz müşteri isteği üzerine kişiye özel günlük olarak 
hazırlanıyor. Her bir kutumuz tasarımına göre yaklaşık bir 
buçuk, iki saat süre içerisinde yapılıyor. Çilekler üzerinde tek tek 
çalıştığımız için çok ince bir işçilik ve emek istiyor. Çileklerin 
kaplama aşamasından sonra üzerinin detaylandırılması adeta 

M
Kișiye özel tasarladığı birbirinden farklı el yapımı çikolata çilekleri ile damaklara 
eșsiz bir tat katan Maldia Chocolate’nin Kurucusu Ayșan Durhan, tarifl erindeki 

lezzetin sırrını ve yapım așamalarını MAG Okurları ile paylașıyor...

Maldia Chocolate 
El Yapımı Büyülü Lezzetler

röportaj

AYȘAN DURHAN

Maldia Chocolate olarak temel 
prensibimiz çikolata kaplı tasarım 

çileklerimizi hep çok taze ve günlük 
olarak müșterilerimize sunmak. 

kanaviçe gibi işlenmesi, dekorlarının yerleştirilmesi, mesajının 
yazılması, müşteriden resimli onay alınıp paketlendikten sonra soğuk 
hava araçlarıyla teslim edilmesi gibi arka planda uzun bir süreci var. 
Adeta bir sanat eseri gibi her gün yeni bir heyecanla üretim yapıyoruz. 

Çikolatalarınızın lezzetli oluşunun sırrı nedir? 
Öncelikle kullandığımız ürünlerin birinci kalite olmasına çok 
önem veriyoruz. En yüksek kalite Belçika çikolatası kullanıyoruz. 
Çileklerin en tazesini ve lezzetlisini bulmak için her sabah erkenden 
yola koyuluyoruz. Sonrasında çilekleri tek tek yıkayıp, özel havluların 
içerisinde kurutup bekletiyoruz.  İşimizi hiçbir zaman ucundan 
tutmadık. Olumlu veya olumsuz her şeyin üzerine mutlaka eğiliyoruz. 
Hiçbir zaman iyi giden şeylerden ötürü rotamızı değiştirmiyoruz, her 
zaman daha iyisini nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Maldia Chocolate 
olarak temel prensibimiz çikolata kaplı tasarım çileklerimizi hep çok 
taze ve günlük olarak müşterilerimize sunmak. 

Çikolataları birçok farklı tat ve kombinasyonlar ile 
deniyorsunuz. En çok tercih edilen kombinasyon 
hangisiydi? 
İsimli çikolata kaplı çilek kutularımız açık ara en çok sevilen ve 
istenilen ürünümüz oldu diyebilirim. Yakın zamanda müşterilerimizin 
beğenisine sunduğumuz, içeriği yine dolu dolu olan muz, çilek 
kutumuzda çok fazla tercih ediliyor. Yaptığımız tasarımların her 
detayına aynı özen ile yaklaşıyoruz. Lezzet kadar görselliğin de ön 
planda olduğu bir iş yapıyoruz. Bu durum çalışmalarımıza ekstra bir 
sorumluluk katıyor çünkü tasarımda bütünlük çok büyük önem 
tutuyor.  Görsellik, lezzet ve hizmet kalitemizden ödün vermeden 
siparişleri kişiye özel kılıyoruz. 
 
Çikolatalarınızda renkleri ve şekilleri neye göre 
belirliyorsunuz? 
Genellikle müşterilerimizin istediği konsept doğrultusunda çalışma 
yapıyoruz. Siparişi doğru alıp beklentilerini öğrendikten sonra 
kendi hayalimiz gibi sahipleniyor ve gerçeğe dönüştürmek üzere 
tüm hazırlık ve çalışmalarına başlıyoruz. Bazen rengarenk, gösterişli 
figürlerle hazırladığımız isimli veya mesajlı çikolatalı çilek kutularımız 
bazen de çalıştığımız firmanın marka ve temasına uygun kurumsal 
hediyeliklerimiz ile hem göze hem damağa hitap ediyoruz. Bazı 
müşterilerimiz ise kendilerini şımartmak istediğinde tasarımı bizim 
profesyonelliğimize bırakmayı tercih ediyorlar. Verilen tüm siparişlerde 
bizim için en önemli nokta, her talebe aynı istek ve özveri ile başlıyor 
olmamız. Müşterilerimizden gelen teşekkür mesajları ve samimi geri 
dönüşler bizi inanılmaz mutlu ve motive ediyor. Yorgunluğumuzu 
atıyor, yeni gelen talepler için daha da heyecanlanıyoruz.  
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on altı yıldır Türkye’nin en çok tercih edilen otomobili 
Fiat Egea ise ülke genelinde 66 ilde lider oldu. Türkiye 
genelinde aynı dönemde yüzde on sekiz oranında 
pazar payına ulaşan Fiat, Ankara’da ise 14.418 adet 
satış ve yüzde 17,9 ’lik pazar payı ile en çok tercih edilen 
marka oldu.

Konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin 
diye çalışan Fiat, 2020 yılında gerçekleştirdiği 137 Bin 324 
adetlik satış ile Türkiye otomotiv pazarının lideri oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve Trafik Tescil 
Kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat, il bazında da başarısını 
sürdürdü ve 2020 yılında Türkiye genelinde yüzde 18 pazar payı 

ile otomobil+hafif ticari araç toplamında 54 ilde birden en fazla 
tercih edilen marka oldu. İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan 
Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirilen Fiat Egea da 
zirvedeki yerini korudu. Sunduğu fiyat ve fayda dengesiyle oldukça 
iddialı bir otomobil olan Egea’nın, 2020 yılında segmentinde 
aldığı yüzde on beşlik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam 
satış rakamı model ailesinin gücünü bir kez daha yansıttı. Türk 
tüketicisinin gönlüne taht kuran ve 2020 yılında her gövde tipinde 
segment lideri olan Fiat Egea, 2020 yılında 66 ilde liderliği yakaladı.

Ayrıca Fiat; Ankara’da en çok tercih edilen marka olmanın 
gururunu yaşattığı için bayisi Kartaş Otomotiv’e ve tüm  
çalışanlarına da özel olarak teşekkür etti.  

S

2020 yılında 137 Bin 324 adetlik satıș ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markası 
olan Fiat, il bazında da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası oldu. 

TÜİK tarafından açıklanan ve Trafik Tescil Kayıtları esas alınan rakamlara göre 
Fiat, 2020 yılında Türkiye’de otomobil+hafif ticari araç pazarı 

toplamında elli dört ilde liderliğe ulaștı.

2020 Yılı 
Ankara İl Pazar Lideri Fiat

haber

ALİ ÇELİK - KARTAȘ OTOMOTİV SATIȘ MÜDÜRÜ





Palandöken’de 
Kar Keyfi 
Türkiye’de kış turizminin 
önemli destinasyonlarından 
olan Palandöken’de kayak keyfi, 
alınan sıkı pandemi önlemleri 
ile hız kesmeden devam ediyor. 

Kayak sezonunun uzun sürmesi ile birlikte cemiyet 
hayatının ünlü simaları Palandöken’in keyfini 
çıkarmaya devam ediyor. Tedbirler eşliğinde zirvede 
karın tadını çıkaran ünlü isimler bol bol temiz dağ 
havası aldı. Misafirler, bir yandan tertemiz havada kayak 
yaparken diğer yandan aileleri ve arkadaşları ile keyifli 
anlar yaşadı.  

davet

BERNA KALYONCU

BARIȘ BARAN, ATLAS CELAL, ELİF İNCİ ARAS

CANSU SABANCI 

Kayak tutkunları 
Palandöken’in 

muhteșem 
atmosferinde beyaz 

örtünün keyfini 
doyasıya çıkardı.

MURAT ATAKAN

MELTEM GÖKHAN, DOLUNAY SOYSERT, ÖZLEM KULAÇOĞLU

ÖZGÜR, CAN ÖZGÜLGÜN

NAZ, CELAL EREN, BİLGE KURU

ALİ, AYȘE, ÖZNUR, ELİF YAKIN

BERKE-GİZEM, DEMİR, ECE, CAN DİKMEN
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Akıllara “Asmalı Konak” dizisiyle kazınan șimdilerde ise Fox’un sevilen dizisi 
“Kefaret” ile ekranlarda boy gösteren bașarılı oyuncu Nurgül Yeșilçay’ın, hayat 

verdiği Zeynep karakterini, așkı, kadının gücünü ve kendisine dair merak edilen 
her șeyi tüm samimiyetiyle paylaștığı keyifl i röportajımız ve 

çarpıcı karelerimiz sizlerle...

Nurgül 
Yeşilçay

Feminen, Güçlü, Bașarılı
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MAKYAJ ASİSTANI: GİZEM ERGİN     RETOUCH: ENES YURTBAY    

STYLING ASİSTANLARI: FATMA ERDOĞAN, AZİZE VARLIK
VIDEO ASİSTANI: KEREM KAPLAN     SAÇ ASİSTANI: GÖRKEM GÜRER
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Çocukları için her şeyi göze alırken aşkı da 
ıskalamamaya çalışan güçlü kadın rolleri size çok 
yakışıyor. Aşkı yaşamanın şartı, vakti olur mu? Aşk 
her şeye rağmen ertelenmemeli mi?
Bir kadın öncelikle kendine vakit ayırmalı ve önce kendine 
sormalı “Ben ne istiyorum?” diye. Yani “Çocuklar ne istiyor? 
Kocam ne istiyor?” diye değil önce kendine sorması lazım. Kimse 
için kendinden vazgeçmemeli, saçını süpürge etmemeli. Zeynep 
bence bu noktada çok da güçlü değil, hiçbir üretimi yok, kendi 
için hiçbir şey yapmıyor maalesef. Bir tiyatro oyunu var; Murathan 
Mungan’ın “Geyikler ve Lanetler” adında. Orada şöyle bir hikâye 
var; adam bir geyiğe aşık oluyor, büyücülere efsunculara gidiyor 
ve geyiği kadına dönüştürüyorlar. Sonra bunlar evleniyor, çok 
mutlu oluyorlar. Yalnız bir eksikleri var, çocukları olmuyor. Adam 
çocuklarının olmasını çok istiyor, kadın üzülüyor adamın bu 
haline ve yine büyücülere gidip durumu anlatıyor. Büyücü diyor 
ki geyikten geriye sadece gözlerin kalmış onları yok edersek 
çocukların olur diyor. Kadın gözlerini dağlıyor sonra çocukları 
oluyor. Adam da diyor ki; Ben seni gözlerin için sevmiştim. Yani 
hayattaki her ilişki biraz nankördür. Kendini yaşarsan çocuklar da 
mutlu olur, aşkı da en güzelinden yaşarsın. Aşkın yaşı, başı yoktur.

yunculuk sizin için ne ifade ediyor? 
Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları 
neler?
Oyunculuğun yüzde sekseninin zekâ olduğunu 
düşünüyorum. Mantık ve algıların açık olması çok 
önemli. Çünkü bir karakteri yaratırken dedektif 

gibi bağlantılar kurmak gerekiyor ve etrafında olan her şeyden, 
herkesten haberdar olmak gerekiyor. Hep merak etmek, neden - 
sonuç ilişkisi kurmak gerekiyor. İzlemek, görmek, okumak ve yeni 
eğilimleri bilmek gerekiyor.

Kefaret dizisinde Zeynep gibi güçlü bir 
karakteri, inancından asla vazgeçmeyen bir 
anneyi canlandırıyorsunuz. Zeynep’i nasıl 
değerlendirirsiniz?
Zeynep’in başlardaki halini daha çok beğeniyorum. Bir mesleği 
vardı. Eğlenceli, sinirlendiğinde panter gibiydi ama şimdi daha 
sakin, çekingen, olayları kabullenen biri. İlk hallerini oyuncu 
olarak oluşturuyorsun sonra televizyon dizilerinde senin 
kurmadığın karakterin yapacağı şeyleri anlamakta ve oynamakta 
zorluk çekiyorsun çünkü o yabancı biri oluyor artık.

Bizim ideal kadınlara değil 
özgür yaşayan kadınlara 

ihtiyacımız var.

O



Kadının gücünü ortaya 
koyan, dünyayı sarsan 
hatta saran bir görüş 

bu topraklardan çıkar.

özel

O zaman aşk desek… Nurgül Yeşilçay için aşk ne 
ifade ediyor? Aşıkkenki sizi nasıl tanımlarsınız?
İnsanlık tarihinde bulunamamış cevabı ben mi bulayım şimdi... 
Ben aşık olunca çok gülerim, bıcır bıcır olurum. Bir enerji gelir, 
yani asansörle çıkmam merdivenle çıkarım.

Geçen yılki  “Avrat Otu” adlı resim serginizle de 
kadının gücünü  vurgulamıştınız. Güçlü kadın 
olgusunun bu toplumda yerleşmesi için sizce neler 
yapılmalı?
Her dönem farklı idealize edilen kadın tipleri empoze etmeye 
çalışılıyor. Bizim ideal kadınlara değil özgür yaşayan kadınlara 
ihtiyacımız var. Kadının gücünü ortaya koyan, dünyayı sarsan 
hatta saran bir görüş bu topraklardan çıkar. Çünkü Anadolu’da 
anaerkillik on altı bin yıl öncesine dayanıyor. Burası binlerce yıllık 
tarihinde hep güçlü kadınlara ev sahipliği yapmış bir coğrafya. 
Ana tanrıça inancının doğduğu yer! Yani biz kadınların güçlü 
olduğu toprakların üzerinde yaşıyoruz! Dünyadaki herhangi bir 
yerden çok başka bir yer burası! Bizler Kibeleler’in, Amazonlar’ın, 
Afroditler’in torunlarıyız! Genlerimiz çok güçlü. 

Daha önceki dizilerinizde de annesini 
canlandırdığınız çocuk oyuncular, ünlü yıldızlar 
oldular. Kefaret’te çocuklarınızı oynayan 
oyuncuların ilerideki kariyerleri için neler 
söyleyebilirsiniz? 
Üniversiteyi bitirme yaşını çok geç buluyorum. Bu sadece bizim 
ülkede değil dünyada da böyle bence. O yüzden çocukken ya 
da gençken çalışan bireylerin daha çabuk sorumluluk aldığını 
ve ekip çalışmasını daha hızlı öğrendiğini düşünüyorum. Algısı 
açık, sorumluluk sahibi her birey gibi girdikleri her işte başarılı 
olurlar.

‘‘Asmalı Konak’’ hepimizin hafızasına kazınan 
bir dizi. O yılları düşündüğünüzde neler 
hissediyorsunuz?
Asmalı Konak’ta hepimiz genceciktik, Çağan Irmak’ın ilk 
işiydi, genel koordinatör Timur Savcı’ydı. Zaten ondan sonra o 
da kendi yapım şirketini kurdu. Hem Özcan Deniz’in hem de 
benim ilk işimizdi. Gençlik ateşiyle çıkılmış bir işti. O yüzden 
benim için çok keyifliydi.
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ELBİSE: BALMAIN/BEYMEN
AYAKKABI: VALENTINO/BEYMEN



özel

CEKET - PANTOLON: VICTORIA BECKHAM/BEYMEN
KOLYE: MER'S



Öngörülüyüm, hislerim çok 
kuvvetli, duygusalım.

Sizin takip ettiğiniz diziler hangileri?
Benim başlayıp da sezonlarca izlediğim hiçbir dizi yok. En çok 
beğendiğim diziler: House Of Cards, Crown, Breaking Bad, The 
Handmaid’s Tale, Mad Man. Onların bile sıkılınca bazı yerlerini 
geçerek izliyorum. Yani hiçbir şeyi oturup da baştan sona 
izlemiyorum.

Yeni nesil oyunculardan en beğendikleriniz kimler?
Yeğenim Buse Çelik, Neslihan Atagül, Hazal Kaya, Merve 
Dizdar, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burak Deniz’i 
beğeniyorum.

Sizi yıllardır hep aynı güzellikle ekranlarda izliyoruz. 
Bunun sırrı nedir?
Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman 
yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates, göz 
şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun 
yapıyor. Onun yaptığı sabunları yüz ve vücut için kullanıyorum.

Sizi siz yapan en büyük özelliğiniz nedir? 
Öngörülüyüm, hislerim çok kuvvetli, duygusalım, kontrolün 

kendi elimde olmasından vazgeçmem, titizim ve yavaşlığa tahammül 
edemem…

İnsanlar sizi eğlenceli ve cana yakın buluyorlar. 
Sahnelerinizi beklerken sette kimlerle ne üzerine 
konuşuyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? 
Sette en çok çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. İş - güç hakkında 
sıkıcı sıkıcı konuşmuyorlar. Bana dijital dünyayı öğretiyorlar, onların 
hayatlarını dinliyorum. Bir de çocuklar dışında bu ara en çok 
sevdiğim şey, seyahat planları yapmak. Sette devamlı seyahat planları 
yapıyorum, bu beni gerçekten çok mutlu ediyor.

Başarılı oyuncu, güzel bir anne, çılgın bir kadın… 
Hayatı böyle dolu dolu yaşamanızın sırrı nedir?
Hayatı dolu dolu yaşamanın sırı; kendinin farkında olmak, mükemmel 
olmaya çalışmamak ve başkalarını taklit etmemeye çalışmak. Çünkü 
herkesin hayata katlanma ve öncelik sıralaması farklıdır. 

Kırmızı çizgileriniz var mı? 
Kırmızı çizgim, özgürlüğümdür. Bence özgürlük bu hayattaki en 
önemli şey. 

özel

CEKET - PANTOLON: VICTORIA BECKHAM/BEYMEN
KOLYE: MER'S
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Algısı açık 
sorumluluk sahibi 

her birey gibi girdikleri 
her işte başarılı olurlar.

özel

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsunuz. 
Sosyal medyanın günümüzdeki etkilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sosyal medyayı etkin kullanıyorum çünkü etkileşim halinde olmayı 
seviyorum. Artık herkes kendisinin gazetesi oldu, bir şey söylemek 
istediğinde birinci ağızdan bunu iletebiliyorsun. Arada aracı olmadığı 
için daha sıcak bir iletişim kuruyorsun. Dünyada neler oluyor, daha 
kolay fikir sahibi olabiliyorsun. Bence sosyal medya güzel bir şey.

Dijital platformlar son yıllarda çok ilgi görüyor. 
Bu pandemi döneminde daha da hızlı yayılan dijital 
alışkanlıklar seyirciyi ve film sektörünü nereye doğru 
götürecek?
İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğu için sosyalleşmek isteyecek. 

Bu yüzden tiyatroların, sinemaların ve konserlerin 
bitmeyeceğini düşünüyorum. Sinemada film izlerken 
topluca ağlıyor ve gülüyorsun. Topluca tepki vermek 
zaten güzel olan şey. Dijital dünyada ise duygularını 
daha bireysel yaşıyorsun. Ama biz duygularımızı 
toplu halde yaşamaya daha çok ihtiyaç duyuyoruz 
diye düşünüyorum. Tabii ki dijital evren de artık 
kanımıza girdi. O yüzden bayağı bağımlı kalacağız gibi 
gözüküyor. Aslında film seçimleri de farklı. Sinemada 
izlemek isteyeceğin film başka, dijitalde izlemek 
isteyeceğin film başka. Şu an biraz karman çorman 
gidiyor ama bunların daha da düzgün bir ayrımı olacak. 
O zaman da telaş edilecek bir durum kalmayacakmış 
gibi geliyor bana. 

ELBİSE: IN THE MOOD FOR LOVE/BEYMEN
AYAKKABI: BOTTEGA VENETA/BEYMEN



ELBİSE: IN THE MOOD FOR LOVE/BEYMEN
AYAKKABI: BOTTEGA VENETA/BEYMEN



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...

Dekorasyon
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QUEM’den
Renkli ve Şık
Tasarımlar
Birbirinden renkli ve canlı 

modeller ile kandillere 
modern bir boyut kazandıran 

Quem markasının eșsiz 
dekoratif tasarımları ile 
evlerinizi renklendirin.

dekorasyon

Abajur KandilCam Kandil Kaktüs

Cam Kandil - Balkabağı Balon Peçetelik

Dekoratif Cam Deniz Atı Biblo

Cam Kandil - Damla SerisiCam Kandil - Balık Serisi



TB Architects’in Kurucusu Mimar Tiago Bezerra, Amerika, Avrupa ve 
Ortadoğu’da hayata geçirdiği projelerinde görsel sanatlardan ilham alarak 

çağdaș mimari üslubuyla özgün tasarımlara imza atıyor...

Tiago Bezerra

dekorasyon

Heykelsi Mimarisiyle 
Dünyayı Fethediyor
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rojelerimi geliştirirken görsel sanatlardan 
ilham alarak mimarideki kişiliğimle 
Amerika, Avrupa ve Asya’daki 
danışanlarımı büyülüyorum. TB Architects 
olarak işlevsel ve sürdürülebilir ortamlara 
değer veren müşteriler için daha iyi evler 

ve mekânlar tasarladım. Özgün bir mimari yaratarak 
yenilik yapmayı amaçlıyorum. Heykel mimari 
konseptini yaratırken insan tarafından deneyimlenecek 
projeler geliştiriyorum. Bir sanat eserinde yaşamak 
aileye ilham verecek, yaşam kalitesini ve konforunu 
artıracaktır. Brezilya’nın farklı bölgelerinden pek çok 
insan benzer kişiliğe sahip bir ev istediği için bizi 
aramaya başladı. 

Her şey Casa JA projesini yapmamızla başladı... Aynı 
zamanda, Paris’te Eyfel Kulesi’nin yanındaki bir dubleks 
dairenin iç tasarım projesi için işe alındım. O andan 
itibaren birçok uluslararası fırsat ortaya çıktı. 

P



dekorasyon

Öne çıkmayı hak eden bir diğer projem ise Casa AB’dir. 
Bu proje TB Architects mimarisinin tüm uluslararası 
sahnede ön plana çıkmasını sağladı. Mimar, biçim 
güzelliği yarattığında güzelliğin kendisinde olduğunu 
açıklar. Projeler tasarlandıkça metodolojinin de sanatla 
doğrudan bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Çağdaş mimari 
üslubum, birçok projemde görülebilir. Projelerimdeki 
amacım, danışanlarıma mutlu yaşam alanları sunmak. 
Şekillerin ihtişamı bazı projelerimde görülebiliyor. Ticari 
işletmelerimde de heykelsi mimari mevcut. Projelerimdeki 
yaratıcı formlardaki farklılaşma, işletmeye değer veriyor 
ve satış ile kiralamada daha fazla likidite sağlıyor.

Özgün bir mimari yaratarak yenilik 
yapmayı amaçlıyorum. Heykel 

mimari konseptini yaratırken 
insan tarafından deneyimlenecek 

projeler geliștiriyorum.
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Tek katlı evlerde de heykel mimarisi ile anıtsal bir 
görünüm yaratmaya çalışıyorum. TB Architects olarak 
şu an Abu Dabi, Dubai ve Doha’da mimari projeler 
geliştiriyorum. Orta Doğu’da ortaya çıkan yeni fırsatlar 
konusunda çok heyecanlıyım. Hayalim zaten uluslararası 
alanda tanınan bir mimar olmaktı ve beklediğimden daha 
hızlı oluyor...  

Çağdaș mimari üslubum, 
birçok projemde görülebilir. 

Projelerimdeki amacım, 
danıșanlarıma mutlu yașam 

alanları sunmak.



aison À La Mar hikâyesi nasıl başladı?
Çocukluğum Kahramanmaraş’ta geçti. Bizim evimizde 
her zaman davetler olurdu. Her davet için anneannem 
birbirinden çeşitli ve özenli sofralar kurardı. Ben 
de o keyifli telaşı hayranlıkla izlerdim. Davetler ve 
sofralar üniversite yıllarımda da peşimi bırakmadı. O 
yıllardan beri hayalim bu keyif aldığım alana dair bir 

meslek icra etmekti. Mezun olduktan sonra İstanbul’da ünlü bir 
firmanın davet tasarım ve planlamalarını yapmaya başladım. İşim 

gereği bu sefer o keyif aldığım ev davetleri yerini daha büyük ve 
masalsı organizasyonlara bıraktı. Uzun zamandır kendi masalımı 
yaratmak aklımdaydı. Çevremin ve ailemin ısrarlarıyla Maison À 
La Mar’ı 2021 yılında hayata geçirmiş oldum.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Sofra tekstili ürünlerim masa örtüleri, Amerikan servisleri, suplalar 
ve peçetelerden oluşmakta ancak sonraki koleksiyonlarımda 

M

Avrupa ve Anadolu kültürünü sentezleyerek doğallığı ön planda tuttuğu 
sofra tekstil ürünleriyle yemek masalarına zamansız bir șıklık katan 

Maison À La Mar’ın yaratıcısı Mina Akbulut, markasının kuruluș hikâyesinden 
ürün çeșitliliğine, tasarım tarzından ilham kaynaklarına kadar 

markasına dair merak edilenleri anlatıyor...

Trend Dokunuşlar 
Şık Sofralar

Maison À La Mar

dekorasyon

MİNA AKBULUT
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dekorasyon

MİNA AKBULUT

Ben her zaman farklılıktan yanayım. 
Klasik tabuların dıșında her davetin ve 

sofranın kendi hikâyesi, ruhu ve 
enerjisi olması gerektiğine inanıyorum.

yastıklar, minderler, bakır ve gümüş sofra aksesuarları da yer alacak. 
Doğallığı ön planda tutmak istediğim için ürünlerimin içeriğinde keten 
ve keten-pamuk karışımı kumaşlar var. Baskılar, sofralarımızı yolculuğa 
çıkarmak için özel olarak tasarlanmaktadır.

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu?
Aslında tamamen kişiye özel çalışıyorum. Her eve özel boyutlarda ve 
farklı şekillerde çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda davet tasarımcısı 
olduğum için evlerinizde vereceğiniz davetlerde tamamen hem konsept 
hem tasarım olarak o davetin ruhuna ve dinamiğine uygun şekilde 
davet sahibine özel çalışmalar yapabiliyorum.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?
Ben her zaman farklılıktan yanayım. Klasik tabuların dışında her 
davetin ve sofranın kendi hikâyesi, ruhu ve enerjisi olması gerektiğine 
inanıyorum. Tasarımlarımda da elimden geldiğince farklı evlere, farklı 
hikâyeler yaşatmak istiyorum.

Tasarım tarzınızı öğrenebilir miyiz?
Nelerden ilham alıyorsunuz?
Tarz olarak tamamen matchimalist diyebiliriz aynı zamanda ürün 
yelpazeme bakıldığında ben bütün ürünlerim birbiriyle mix & 
match yapılabilsin istiyorum. Müşterilerimi biraz bu konuda özgür 
bıraktım. “Versailles” masa örtüsü ve peçeteleri “Mon Amour” Amerikan 
servisleriyle çok fazla tercih edildi. Avrupa’da olan yenilikleri çok fazla 
takip ediyorum. Gerek seyahatlerimde gerek ise online platformlardan 
takip etmeyi sürdürüyorum. Tabii ki örnek aldığım çok değerli 
tasarımcılar var. Aynı zamanda içinde yaşadığımız topraklar, Anadolu 
çok değerli. Ben bu iki kültürü birbirine karıştırarak yansıtmaya 
çalışıyorum diyebilirim.

İlerleyen dönemlerde tasarımlarınızda hangi renk, 
model ve desenler ile karşılaşacağız?
Şu an yaz koleksiyonum için hazırlıklar başladı. Bu koleksiyonda 
çizgileri çok fazla göreceğiz. Daha naturel esintiler yazlık evlere, bahçede 
kurulan neşeli sofralara, yatlarda geçecek olan keyifli yemeklere eşlik 
edecek olan bir koleksiyon geliyor. 



İnsan ve yașam ilișkisini yeni trendler ile birleștirerek mekân tasarımı
anlayıșına inovatif bir boyut getiren Rada Design’ın Kurucusu 

İç Mimar Rada Canberk Kobas, geliștirdiği fonksiyonel alternatifl er ile 
benzersiz projelere imza atıyor...

Özgün ve İnovatif 
Rada Design

dekorasyon

RADA CANBERK KOBAS

ada Design’ın kuruluş hikâyesinden ve 
sağladığı hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Rada Design gereksinimler doğrultusunda 
kuruldu diyebiliriz. Biz ilk hizmet verdiğimizde 
sadece proje firmasıydık. Piyasada güzel tasarımlar 
yapan firmalar var fakat bu güzel ve yenilikçi 

tasarımları aynı zamanda üretecek firma yok denecek kadar 
az. Kendi tasarımlarımızı ürettirmek için zorlanıyorduk ve bu 
yüzden işin üretim kısmına da girdik. Şu an dünyanın çeşitli 
yerlerine tasarım ve uygulamalar yapıyoruz. Hizmet şeklimiz 
ikiye ayrılıyor. Birinci kısım müşteriyi tanımak ve ona en 
uygun konsept projeyi çıkartmak. İkinci kısım ise bu çıkarılan 
projenin en iyi şekilde uygulamasını yapmak. 

Firmanızın misyon, vizyon ve amacı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Yüklendiğimiz misyon, tasarım kriterlerine kalite katmak, 
insan yaşam duygusunu yeni trendler ile birleştirip 
mekân tasarımı anlayışına inovatif bir boyut getirmektir. 
Vizyonumuz insan, amacımız ise insanların mekânlardan 
keyif almasını sağlamak. 

R
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Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
söz edebilir misiniz?
Beni en çok heyecanlandıran proje Danimarka Kopenhag 
Palace Hotel’in giriş katında yapmış olduğumuz restoran 
ve lounge projesi. 1910 yılında tamamlanan, şehrin en 
önemli simgelerinden birisi olan bu projeye ayrı bir önem 
katıyor. Mekânın eski fotoğraflarından yararlanarak, o 
çizgilerini korumaya çalıştık. Eski hatları ve modern 
mimariyi harmanlayıp çok keyifli bir mekân çıkarttığımızı 
düşünüyorum. Danimarka, İsveç, Almanya ve İtalya başlıca 
hizmet verdiğimiz Avrupa ülkeleri. Dünya tasarımına yön 
veren ülkelerin işlerimizi beğenmesi ve onlarla çalışmamız 
bizi en mutlu eden konulardan biri. 

dekorasyon

Hep daha iyiyi arıyoruz. Sürekli gelișime 
açığız. İșlerimizde de bu ivmeyi 

yakaladığımızı düșünüyorum.

Mimari tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
İlham insandan alınır. Bizim takip edip araştırdığımız; insan. Çünkü 
bir insanın hayatını dinler, onun penceresinden bakabilirseniz, 
beğeneceği ve işlevli bir şekilde kullanabileceği bir mekân verebilirsiniz. 
Tasarımlarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Sürekli farklı tarzlarda ve 
zevklerde yaşayan insanları inceleyerek...

Mimari çizginizi ve işlerinizi nasıl tanımlarsınız?
İnovatif, kendimizi yenileyen ve geliştiren bir çizgimiz olduğunu 
düşünüyorum. Hep daha iyiyi arıyoruz. Sürekli gelişime açığız. 
İşlerimizde de bu ivmeyi yakaladığımızı düşünüyorum. Bizimle 
çalışan müşterilerimizi aynı gelişime sokmaya çalışıyoruz. Örneğin 
küçük işletmelere vizyon kazandırıp daha iyi yerlere ve başarılarıyla 
adlarından söz edilen mekânlar haline getirmeye çalışıyoruz. Vizyon 
bulaşıcıdır siz iyi bir rol model etkisi oluşturduğunuzda gelişim hep 
birlikte olur. 

Bir insanın hayatını dinler, onun 
penceresinden bakabilirseniz, 

beğeneceği ve ișlevli bir șekilde 
kullanabileceği bir mekân verebilirsiniz.
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kibinizden ve şirketinizden bahsedebilir 
misiniz?
Design Dipol’ü biz iki ortak olarak bundan dört sene 
önce kurduk. Sadece ortaklığın ötesinde küçüklükten 
beri çok yakın dost olduğumuz için de sanıyoruz 
aramızdaki iş enerjisi daha kuvvetli çoğaldı. İkimiz 
de Ankaralıyız, Ankara’da Bilkent ve Başkent 

Üniversite’lerinden mezun olduk. Fakat şu anda birimiz İstanbul 
birimiz Ankara olmak üzere iki merkezden işlerimizi yönetiyoruz. 
İkimiz de iç mimar ve çevre tasarımcısıyız ve yaklaşık on dört 
senedir iç mimarlık mesleğinin direkt olarak içindeyiz. Kendi iç 
mimari projelerimizin yanında Pierre Cardin Bebek & Genç Odası 
Mobilyaları ile Kanz Bebek Mobilyalarının da tasarımcı ekibiyiz. 
Ayrıca bu firmaların tüm mağaza ve fuar tasarımlarından da 
sorumluyuz. Ekibimizi farklı disiplinlerle de besliyoruz. Mimar ve 
grafikerlerden oluşan çalışma arkadaşlarımız var ve buna projenin 
durumuna uygun olarak uygulama ekipleri de ekleniyor elbette. 

Geçmiş projelerinizden örnekler vererek tasarım 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Yaptığımız iş direkt olarak insanla ilgili olduğu için müşteri 
talep ve tarzına çok önem veriyoruz. Dolayısıyla tek bir tarz 
tanımlaması yapmamız çok zor. Çok aykırı bir durum olmadığı 
sürece müşterinin beklentisine kendi tecrübemizi ve önerilerimizi 
katıyoruz. Bu anlamda müşterilerimiz, kendilerini anlayabilen ve 
hayal ettiklerini hayata geçirebilen bir ekibi karşılarında görünce 
rahatlıyorlar. Ne şanslıyız ki farklı bir sürü mekân tasarlama 
olanağı bulduk. Otel, konut, ofis, okul ve restoran gibi alanların 
ötesinde başka bir sürü iç mimari senaryolar çalıştık.

Projelerinizin hayata geçme sürecinden bahseder 
misiniz?
Projelerimize öncelikle müşterilerimizi dinleyerek başlıyoruz. 
Buna çok önem veriyoruz çünkü o mekânı deneyimleyecek veya o 
mekânı deneyime sunacak olan onlar oluyor. Özellikle bu durumda 

E

Kullanıcı beklenti ve hayallerini ön planda tutarak tek bir tarza bağlı
kalmadan yaratıcı projeler gerçekleștiren Design Dipol’un Kurucuları 

İç Mimar Seda Dönmez ve İç Mimar Gupset Eğir, projeleri, tasarım süreçleri ve 
kendilerini sektörde farklı kılan özelliklerinden bahsediyor...

Design Dipol 
Güzelliği Detaylarda Gizli

dekorasyon
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Yaptığımız iș direkt olarak insanla ilgili 
olduğu için müșteri talep ve tarzına çok 

önem veriyoruz.

designdipol

konut projeleri çok önem kazanıyor. Tasarladığımız alan müşterinin 
en özel, en çok zaman harcayacağı ve en güzel hislerde zaman 
geçireceği alanlar oluyor. Bu durumda proje başlangıcında müşteri en 
önemli ve öncelikle posizyona geliyor. Sonrasında genel bir atmosfer 
fikri altında projemize başlıyoruz. Firma olarak görselleştirmeye 
ve gerçek durumu proje finalize olmadan müşteriyle görüşmeye 
çok önem veriyoruz. Bunun uygulama ve projelendirme aşamasına 
müthiş olumlu bir etkisi oluyor. Bu aşamadan sonra da uyguluma 
projelerinin hazırlanması ve malzeme mobilya seçimleri aşamasına 
geliyoruz. Bu kısmın tasarımı yapan ekipte olması projeye bütünlük 
kazandırıyor ki firmamızın en ayrışan yönünün bu olduğunu 
düşünüyoruz.

Tasarımlarınızda vazgeçilmezleriniz neler?
Fonksiyonun önemi tabii ki yadsınamaz. O mekânın ihtiyacı olan 
fonksiyonunu kullanıcıya sağlayamazsanız en başta amacınızdan 
şaşmış oluyorsunuz. Fakat bir de subjektif bir estetik konusu var 
ki, bizce yadsınamaz. Her kullanıcının tercihleri, geçmişten gelen 
bazı alışkanlıkları, mekânı kullanım talepleri var. Bizim amacımız 
kullanıcıyla mekânı buluşturabilmek. Bu buluşmaya da olduçta 
önem veriyoruz. Son olarak teknik tutarlılığa ve uygulamaya 
uygun doğru bilgileri içeren çizim hazırlamaya çok fazla dikkat 
ettiğimizden bahsedebiliriz. Her proje uygulanabilir ama doğru 
detaylandırma bunun tek anahtarı.

Tasarlamaktan en çok zevk aldığınız alanlar hangileri?
Hepsini tasarlamaktan zevk alıyoruz. Her proje yeni ve farklı 
bakış açısıyla geliyor. Gereklilikler ve veriler farklı oluyor. Önceki 
projelerimizin elbette ki tecrübesi oluyor ama kendimizi her 
seferinde yepyeni bir bulmacayı çözüyormuş gibi heyecanlı 
hissediyoruz. 

Türkiye’de tasarım trendleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Bizce Türkiye’de, projesinde iç mimarla çalışmak isteyen çoğu kişinin 
belirli bir vizyonu ve beğendiği trendler oluyuor. Bu bazen geçmiş 
bir trend bazen de çok sentez bir trend olabiliyor. Türkiye’deki 
trendlerin çok dinamik olduğunu ve çok hızlı değişim içinde 
olduğunu görüyoruz. Bunda tabii ki sosyal medya hızının da etkisi 
var. Ama özetlemek gerekirse tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de 
fonksiyonun daha çok öne çıktığı ve malzemenin öz kalitesinin 
vurgulanmasını sağlayan bir trend yoğunlukta diyebiliriz.

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikleri 
nelerdir?
Firmamızın en temel iki ayırıcı özelliği olduğunu düşünmekteyiz. 
Öncelikle çok farklı alanlarda çalışma şansımız oldu, bu konuyu 
çok önemsiyoruz. Otel, konut, hastane, okul, gemi, kütüphane, 
fuar vb. gibi çok fazla mekân gereksinimlerini tecrübe ettik. Bu 
bize geniş bir bakış açısı verdi. Diğer bir konu da görselleştirmeyle 
teknik dökümantasyon arasındaki etkileşimi çok doğru kurmamız 
dyebiliriz. Hem tasarım kriterlerini görselleştirmeler üzerinden 
çözüp hem bu tasarımın teknik çizim aşamasını doğru bir şekilde 
teslim ettiğimiz zaman ortaya çıkan işler çok keyifli oluyor. Hem 
bizim için hem de müşterilerimiz için elbette. 
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icole İstanbul’u kurmaya nasıl karar 
verdiniz?
Nicole İstanbul hep aklımızda olan ve doğru zamanı 
beklediğimiz bir projeydi. Palazzo İstanbul’da mimari 
ve iç mimari projelerimizi oluştururken projelerimizi 
tamamlayacak küçük ama tasarımıma can verecek 

dokunuşlar, ürünler hayal ediyorduk. Bu hayal ile birlikte geniş bir 
aksesuar ve mobilya koleksiyonu oluşturmaya karar verdik. Şu an bir 
projeyi kaba halinden mobilya ve aksesuarlarına kadar tek yerden 
teslim edebiliyoruz. Bizleri mutlu etmeyen ve keyif vermeyen alanları 
kabullenmek yerine küçük yeniliklerle ortama enerji verecek, keyif 
alabileceğimiz yaşam alanlarına dönüştürebiliriz. Nicole İstanbul 
müşterilerine böyle bir deneyim sunmayı amaçlayarak kurulmuştur.

N
Mermerin doğal dokusunu, modern estetik ile birleștirerek mobilyadan ev 
aksesuarına birçok tasarım ürününde kullanan Nicole İstanbul’un yaratıcısı 

Baran Aslan, ürün çeșitliliği, kalitesi ve ilham kaynakları hakkında 
merak edilenleri anlatıyor...

Nicole İstanbul
Doğal, Estetik, Şık

Dekoratif ev aksesuarı alışverişinde alıcılarınıza 
sunduğunuz ürünlerin çeşitliliği ve kalitesi 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlk olarak kendi evimizde ve ofisimizde kullanmayacağımız 
hiçbir ürünü müşterilerimizle buluşturmuyoruz. Tasarımların 
doğru tamamlanması, mekândan keyif almak ve kaliteli 
ortamlar için bu oldukça önemli bir unsur. Geniş bir yelpazede 
ürün çeşitliliği sunmaktayız. Kataloğumuz her proje ve konsept 
için aradığınızı bulabilecek farklı tarzlardan oluşuyor.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle mekânı bir bütün olarak ele alıyoruz. Mekândaki 
kullanılan malzemeler, renkler, aydınlatmalar hepsi birer bütün. 

dekorasyon

BARAN ASLAN
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Bu yüzden doğru tarzda aksesuar seçimi yapmak tasarımın tamamlanması, 
kendini göstermesi için oldukça önemli. Ürünlerimizde kullanılan malzemenin, 
mekânlbirlikte yaşayan malzemeler olması bizim tarzımızı oluşturuyor. Doğal 
malzemelerden biri olan mermeri oldukça sık kullanıyoruz. Mekânlarımızda hem 
naturellik hem de ferahlık elde etmek için mermer iyi bir seçim oluyor. Bunun 
dışında ortama enerji ve dinamizm getirecek pirinç aksesuarlar kullanıyoruz. 
Abartıdan uzak, doğal, sakinleştirici, minimalist ürünler tasarlamaktayız. Evlerde 
ve ofislerde keyifli bir oturma köşesi haline gelecek mekânlar her zaman yeni bir 
soluk getirecektir.

Ürün tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?
Pandeminin bir getirisi olarak evlerimize kapandığımız bu dönemde, evin 
en gözde mekânları olan salon ve mutfak tasarımlarına ağırlık vermekteyiz. 
Televizyon köşelerinde, oturma köşelerinde kullanılabilecek aksesuarların yanı 
sıra sehpa, masa, kitaplık gibi birçok mobilya tasarımına da öncelik vermekteyiz. 
Keyifli saatlerimizde konforumuzu bozmayacak ürünleri doğru malzeme seçimi 
ile üretmek önceliklerimizden biri haline geldi. Ürünlerin sadece şık olması değil 
konforlu ve işlevsel olması da gerekmektedir. Bunun yanı sıra baharın gelişi ile 
birlikte yeşili evlerimize taşımanın beraberinde örneğin hasır ve rattan  gibi doğal 
malzeme kullanımı ve sıcak renkler ürün tasarımlarımızda öncelik kazanacaktır.

Dekorasyon ve tasarımda ilham kaynaklarınız neler?
En büyük ilham kaynağımız müşterilerimizin memnuniyetini görmek çünkü 
iyi tasarım ve keyifli mekânlar yaşam kalitemizi, psikolojimizi ve beraberinde 
mutluluğumuzu etkiler. Herkes küçük dokunuşlarla istediği evleri, ofisleri 
yaratabilir. Ufak dokunuşlar, küçük değişikler bir mekânın atmosferinin 
değişmesine yardımcı olacaktır. Gün sonunda yorgun eve geldiğinizde sizi mutlu 
edecek, huzur ve ferahlık verecek tasarımlar ile hayat kalitemizi artırabiliriz. 
Bunun yanı sıra bizlerde yenilikleri, projeleri takip etmekte ve yeni neler 
yapabiliriz bunlar üzerine çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  

Son olarak markanız için ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz? 
Evinde ve ofisinde vakit geçirmeyi seven, kalite ve şıklığa önem veren 
müşterilerimizle birlikte Nicole İstanbul da hizmet sunmaya devam edeceğiz. Biz 
de bu süreçte müşterilerimiz için konsept çalışmalar yapıp dünyada ve Türkiye’de 
yapılan projeleri yakından takip ediyoruz. Yeni malzemeleri deneyimlemeye 
çalışıyoruz. Yeni projelerimizde ve hali hazırda devam eden projelerimizde 
yenilikçi doğru çözümler bulup, iyi projeler üretip kullanıcıların memnuniyetini 
görmek bize keyif veriyor. 



Erbe Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Berk Kula, müșteri ihtiyaç ve taleplerini 
modern mimari bakıș açısı ile harmanlayarak ergonomik,

fonksiyonel ve yalın projelere imza atıyor...

Erbe Mimarlık 
Ergonomik Mekânlar 

BERK KULA

dekorasyon
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ize kendinizden ve firmanızın çalışma 
sahalarından bahsedebilir misiniz? 
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
eğitimimden sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 
yüksek lisansımı tamamladım. Çalışma hayatıma 
2005 yılında büyük inşaat firmalarının alt yapı 
ve üst yapı işlerini yaparak başladım. Neredeyse 

Türkiye’nin her bölgesinde bina, köprü ve baraj işlerinde 
imzamız vardır. Yine benzer projelere devam etmekle 
beraber mimarlık, iç mimarlık, çevre düzenleme, kişiye özel 
mobilya tasarım ve dekorasyon işlerini de geniş bir skalada 
yürütmekteyiz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Alt yapı projelerimizi genelde şehir dışında gerçekleştirdik. 
Dekorasyon projelerimizin tümü Ankara’da gerçekleşti. Ev, 
ofis, villa, bahçe düzenleme, kış bahçeleri, yüzme havuzları 
gibi onlarca projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. 
Yılların bize kazandırdığı tecrübe ve kaliteli ekibimiz ile 
Ankara’nın her yerindeyiz diyebilirim.

B



Mimari projelerdeki karakteristik çizginizi 
nasıl tanımlarsınız? 
Yaptığımız her projenin ayrı bir hikâyesi olmasına 
rağmen çizgimiz projenin yalın, kullanışlı ve ergonomik 
olmasından yana. Fonksiyonelliğe çok önem veriyoruz. 
Müşterimizin mekânlarını gereksiz kalabalık öğeler 
ile doldurmuyoruz. Basit her zaman iyidir, sözünden 
yola çıkarak projelerimizi hazırlıyoruz. Renklerimizi de 
doğadan seçiyoruz. 

Projelerde nelere odaklanıyorsunuz?
Odak noktamızı öncelikle müşterimiz üzerine 
topluyoruz. Müşteriyi tanımak ve isteklerini doğru 
yorumlamak bu işin ana kuralı. Sonrasında proje 
kendiliğinden oluşuyor.

dekorasyon

Yaptığımız her projenin ayrı bir 
hikâyesi olmasına rağmen çizgimiz 

projenin yalın, kullanıșlı ve ergonomik 
olmasından yana.

Çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Öncelikle müşterimizin hayalindeki projeyi tam olarak 
yansıtması için soru - cevap şeklinde sohbetler yapıyoruz. Bu 
sohbetler esnasında müşterimize hayalindeki projeye uygun 
olabilecek örnek modeller gösteriyoruz ve tasarımımızın 
tohumları atılmış oluyor. Tasarımlara yaklaşımımız; günümüz 
çizgilerini ve müşterinin taleplerini harmanlayarak geniş bir 
vizyonda uzun soluklu, mutlu edecek projelere imza atmak.

Estetik ve İşlevselliği bir anda sunmak noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Estetik insanda güzellik duygusu uyandıran demektir. 
İşlevsel olmayan bir şey bu yüzden estetik olamaz. Sanatsal 
yaratıcılığımız ile mekânlarda hem estetik hem de işlevselliği 
bir arada sunuyoruz. 

Fonksiyonelliğe çok önem veriyoruz. 
Müșterimizin mekânlarını gereksiz 
kalabalık öğeler ile doldurmuyoruz.
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asemin Değirmencioğlu’nun mimarlık 
serüveninden bahseder misiniz?
On dört yıldır aktif olarak çalışıyor ve tasarlıyorum. 
Konut, restaurant ve perakende sektöründe birçok 
projede yer alma fırsatım oldu. Son yedi yıldır 
global bir moda markası olan Defacto ile birlikte 
mağaza mimarisi başta olmak üzere iç mimari 

tasarımına dair çok fazla projeye imza attım.

Geçmiş projelerinizden de bahsederek bizlere 
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı anlatır 
mısınız?
Özellikle konut ve perakende sektöründe yurt içi ve yurt 
dışı çok fazla projede yer aldım. Projelendirmede müşteri 

Y

Yenilikleri ve global trendleri yakından takip ederek kreatif bir bakıș açısıyla 
sofistike ve modern iç mekân tasarımları gerçekleștiren 

Mimar Yasemin Değirmencioğlu, projelerinin uygulama așamalarından, önem 
verdiği hususlardan ve kendilerini sektörde farklı kılan özelliklerinden bahsediyor...

Yasemin Değirmencioğlu
Modern ve Sofi stike 

dekorasyon

taleplerini, bütçe ve beklentilerine uygun bir şekilde 
değerlendirerek özgün tasarımlar yapmaya çalışıyorum. 
Tasarım onaylandıktan sonra bütçeye ve tasarıma uygun 
malzeme seçimlerimizi yapıyoruz. Mobilya ve diğer detay 
çizimleri tamamlandıktan sonra üretim başlıyor. Şantiye ekibi 
koordinasyonu ve takibi ile birlikte projeyi teslim ediyoruz.

Projelerinizde en çok önem verdiğiniz noktalar 
nedir?
Renklerle oynamayı çok seviyorum ve renklerin birbiriyle 
ahenk içinde olması çok önemli. Fonksiyonel, talebe hitap 
eden ama aynı zamanda fonksiyonelliğin geri planda kalıp 
tasarımın ön plana çıktığı projeler yaratmak benim için 
oldukça önemli.

YASEMİN DEĞİRMENCİOĞLU
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Projelerinizde en çok önem verdiğiniz noktalar 
nedir?
Renklerle oynamayı çok seviyorum ve renklerin birbiriyle 
ahenk içinde olması çok önemli. Fonksiyonel, talebe hitap 
eden ama aynı zamanda fonksiyonelliğin geri planda kalıp 
tasarımın ön plana çıktığı projeler yaratmak benim için 
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YASEMİN DEĞİRMENCİOĞLU Yenilikleri ve global trendleri yakından 
takip etmek, yeniliğe açık olmak ve 

kreatif bir bakıș açısına sahip olmak 
beni sektörde farklı kılan özelliklerim 

diyebilirim.

Tasarımlarınızda önceliğiniz nedir? Tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Özgün olması ve renk, materyal, form bütünlüğü olmazsa 
olmazlarım. Tasarım tarzımı modern, sıcak ve sofistike olarak 
tanımlayabilirim.

Sektörde sizi farklı kılan özellikler neler?
Sektörde çok başarılı mimarlar var, birçoğunu yakından takip 
ediyorum. Ancak her şeyde olduğu gibi dekorasyon trendi de 
günümüzde çok hızlı değişiyor. Yenilikleri ve global trendleri 
yakından takip etmek, yeniliğe açık olmak ve kreatif bir bakış 
açısına sahip olmak beni sektörde farklı kılan özelliklerim 
diyebilirim.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?
Önce iyi bir dinleyici olup müşteriyi yakından tanımaya çalışıyorum. 
Sonrasında müşteri yerine geçip onun beklentisini deneyimimle 
harmanladığım bir proje yaratmaya çalışıyorum.

İlerleyen dönemlerde hedeflerinizden ve 
gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Global işler yapmaya devam etmek, daha fazla ülkeye açılmak, 
her dilde her kültürde insanla tasarımlarımı buluşturmak en 
büyük hedefim. Kendime ait resimlerden oluşan tabloları ve kendi 
tasarladığım dekorasyon ürünlerini müşterilerimle buluşturmak gibi 
bir planım da var. 



Kalitesinden ve tazeliğinden ödün vermeyerek birbirinden lezzetli ve gösterișli 
pastalarının yanı sıra pastane konseptine dekorasyonu da dahil eden 

Peony Cake’in Kurucusu Tuğba Kahraman, tatlı alternatifl erinden dekoratif ürün 
çeșitliliğine, lezzet sırrından müșteri memnuniyetine kadar butik pastanesi ile 

ilgili tüm detayları MAG Okurları ile paylașıyor...

 Peony Cake 
En Özel Günlerin 

Aranan Adresi

TUĞBA KAHRAMAN

dekorasyon
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izi tanıyabilir miyiz?
Evli iki erkek çocuk annesiyim, sevdiklerimle beraber 
güzel bir aileye sahibim. Pastacılık çok küçük yaşlardan 
beri içimde bir aşktı. Annemle gittiğim günlerde tariflerini 
aldığım tatlıları aileme, sevdiklerime özenerek sunumlar 
yapıp, tattırmaktan hiç vazgeçmedim. Fatih Üniversitesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nü bitirdikten sonra bir süre Atom 

Enerjisi Kurumu’nda çalıştım. Sonra hayallerimi gerçekleştirmek için 
kolları sıvayıp bu işi daha profesyonel yapmaya karar verdim. 

Peony Cake hikâyesini öğrenebilir miyiz?
Ben üretmeyi seven ürettikçe de mutlu olan biriyim. Çünkü insanlara 
bir şeyler sunmayı, paylaşmayı seviyorum. Bundan yedi yıl önce iki 
buçuk yıl ev tecrübesinden sonra artık tamam açabilirim deyip ilk tatlı 
butik pastanemi açmaya karar verdim. Misafirlerime tatlı ve tuzluyla 
birlikte hoş sohbetler edecekleri, özel günlerini kutlayabilecekleri şık 
bir butik pastane açmaya karar verip adını Peony koydum. Yurt dışında 
görüp beğendiğim beş çaylarını Ankara’da yapmak ve yaşatmak oldu. 
Kurulduğu günden beri heyecanımı, mesleğime duyduğum saygıyı, 
özveriyi hiç kaybetmedim. Her geçen gün büyüyen bir Peony ekibiyle 
daha fazla iş alanlarımız oluştu ve her alanda yavaş yavaş büyüyen  bir 
Peony oldu. Bu zamana kadar birçok müşterimizin bazen doğum günü 
bazen düğün gibi birçok özel gününe ortak olduk. En özel günlerini 
bizlere emanet ettiler. Şunu demeliyim ki butik pastacılığı Ankara’ya 
getirmenin gururunu yaşıyoruz.

S



Menünüze baktığımızda birbirinden farklı ve 
lezzetli tatlı alternatifleri görüyoruz. Lezzet 
çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz?
Lezzet çeşitliliğimiz neredeyse saymakla bitmez. 
Vazgeçemediğimiz temel prensibimiz, taze ve temiz bir 
ortamda yapılmış en iyi malzemelerin doğru birleştiği 
pastalar yapmakla başlıyor. Mutfağımız şeker hamurlu 
pastalar, tatlı - tuzlu kurabiyeler, catering ürünler ve 
organizasyon lezzetlerinden saymakla bitmeyecek 
çeşitliliğe sahip. Bu sene kapılarımızı kafe bölümüyle 
açıp yeni yerimizde çok lezzetli yemekler, yöresel lezzetler 
ve eşsiz kahvaltılarımızla birden fazla alanda hizmet 
veriyoruz.

Kalitenizi sürdürülebilir kılmak ve müşteri 
memnuniyetini sağlamak noktasında neler 
yapıyorsunuz?
Pastacılık, gıda sektörünün en zorlarından biri diyebilirim. 
Çünkü hem lezzetinin hem de görüntüsünün şık olması 
gerekiyor. Bunun yanı sıra kurulduğum günden beri 
işime olan saygım, mesleğime duyduğum aşk ve müşteri 
memnuniyeti benim için en önemlisi. En büyük işten en 
küçük pastaya kadar işimizi ucundan tutarak yapmadık. 
Kaliteden asla rotamızı çevirmedik. Hep daha iyisini 
yaparak memnuniyetleri kazandık. Her şeyin üzerine 
eğiliyoruz ve ilgileniyoruz. 

dekorasyon
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Son zamanlarda aksesuar ürünleri de sunmaya 
başladınız. Pastane konseptinize dekorasyonu nasıl 
eklemeye karar verdiniz?
Hayallerin ötesinde tatlı bir yolculuğa çıktığımız Peony’de ilk önce 
pastalara yenilik getirdik. Küçük pastaları süsleyerek başladık. 
ilk dekorasyonu pastalara yapma başladık. Sunumundan 
süslemesine kadar pastada ve kendi mekânımızda sıcaklığı, 
güzelliği yaşatmakla başladık. İlk açtığım butik pastane de 
misafirlerimin kendini mutlu hissedeceği bir mekân tasarlayarak 
başlamamız ve zevkimizin hep beğenilmesi bizi bu işe yöneltmiş 
oldu. Hediyelik eşya ve çikolatalarla hizmet vermek yavaş yavaş 
büyüyen bir iş haline geldi ve bir ev bölümü yapmaya karar 
verdik. Çünkü trend, güven veren, beğenilen ürünleri getirmek bu 
işte de beğenileri toplamamıza sebep oldu .

Ürün çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Aslında ürün çeşitliliğimiz saymakla bitmez. Etkinliklerde 
özel yemekler, menüler yaratıyoruz. Pasta da bir devrim yaptık 
diyebilirim. Yerinde saymayan kendi yelpazesini her geçen gün  
artıran, çıtayı hep yukarı taşımayı hedef alan bir politikamız 
var. En özel anlarında hizmetimizi isteyenlere kalitemizden 
asla taviz vermeden onları mutlu edecek hizmeti vermeye 
çalışıyoruz. Günlük hazırlanan hiçbir malzememizde katkı 
maddesi kullanmıyoruz. Krem şanti kullanılmayan Peony Cake de 

kremalar beyaz veya siyah çikolatayla kremalandırılıyor. Hepsinde 
birinci sınıf ürün tercih ediliyor. Ürünlerimizdeki önceliğimiz tabii 
ki de tereyağı kullanıyor olmamız.

Şeker hamurundan birbirinden şık ve renkli 
pastalar yaratıyorsunuz. İstekler doğrultusunda 
gelen pastaları yaratma sürecinde beklentileri ve 
kendi zevkinizi birleştirme noktasında nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Bence ilk önce hem göze hem mideye hitap etmesi gerekiyor. 
İlk olarak siparişi doğru almakla başlıyoruz sonrasında kâğıtta 
yazılanları mutfakta ustalarımıza doğru aktarmaktan başlıyor. 
Yumuşacık kekler, taptaze kremalarla ve kenarları çikolatayla 
sıvamakla başlıyor pasta serüvenimiz.  

Yerinde saymayan kendi yelpazesini 
her geçen gün  artıran, çıtayı hep yukarı 

tașımayı hedef alan bir politikamız var.



ani Architects’in müşterilerine sunduğu 
hizmetlerden ve bugüne kadar 
gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir 
misiniz? 
Mani Architects’in hizmetlerinin başında projelendirme, 
uygulama ve danışmalık hizmeti gelmektedir. 

Müşterilerimizin istedikleri mekânların en ince ayrıntısına kadar 
verilerini alarak aşamalı olarak şekillendirdiğimiz tasarımları hayata 
geçiriyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin proje sürecinde dahil 
olmalarını talep ediyoruz. Bugüne kadar güzellik merkezi, klinik, otel, 
showroom, ofis, kafe, restoran, villa ve bunun gibi ev projeleri pek çok 
farklı alanda çeşitli projeler yapmaktayız. Bizim için bu çeşitlilik her 
projede ayrı heyecan ve ayrı detay demek. 

Birçok başarılı projeye imza atmışsınız. Başarınızın sırrını 
ve sektörde sizi farklı kılan unsurları anlatır mısınız? 
Serüvenimize ilk olarak  eğitim aldığımız Kadir Has Üniversitesi’ni derece 
ile bitridikten sonra dünyanın önde gelen üniversitelerinden  Politecnico 
Di Milano’da da yüksek lisansımızı derece ile bitirdik. Bu eğitimler 
bizim vizyonumuz ve bakış açımız da önemli bir etkene sahip oldu. 
Çalışmalarımızda her projenin kendine has özelliklerini iyi betimleyerek, 
müşterinin talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu 
talepler doğrultusunda konsepti şekillendirerek en ince ayrıntısına 
kadar detaylandırılmış özgün projeler çıkarmaktayız. Sırrımız, tasarım 
görsellerindeki tüm çalışmaları uyguladıktan sonra birbiriyle örtüşmesi 
ve mekânlarda farklı detaylar keşfedebileceğimiz alanlar yaratmak. Çıkış 
mottomuz ise “shaping your dreams”...

M
Doğanın form ve biçimlerinden ilham alarak en ince ayrıntısına kadar 

detaylandırılmıș özgün projelere imza atan Mani Architects’in Kurucuları 
Yüksek İç Mimar Gökhan Tolga Baydar ve Yüksek İç Mimar Neval Așkın Baydar, 

sundukları hizmetlerin yanı sıra projelerindeki tasarım anlayıșı ve 
önceliklerinden bahsediyor...

Mani Architects 
ile Hayallerini Şekillendir

dekorasyon
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Projelerinizi tasarlarken nasıl bir süreç 
izliyorsunuz? Öncelikleriniz neler?
Müşterimizden gelen proje ve danışmanlık taleplerini 
öncellikle hazırladığımız çeşitli kriter ve formlarla analiz 
ediyoruz. Çünkü danışanlarımızı ne kadar iyi tanırsak 
isteklerini de bizim hayal gücümüzle şekillendirebileceğimize 
inanıyoruz. Akabinde model ve şekilleri oluşturarak iki 
boyutlu yerleşim planı yapıyoruz. Müşterinin onayından 
sonra malzeme ve renklerle birlikte üç boyutlu olarak 
projelerimizi müşterimizin kritiğine sunuyoruz. Karşılıklı 
onay aşamalarının ardından uygulama planlarımızı yaparak 
tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. 

dekorasyon

Olmazsa olmazlarımızın bașında iyi bir 
planlama, özveri, ișlevsellik ve yenilikçi 

yaklașım geliyor.
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inanıyoruz. Akabinde model ve şekilleri oluşturarak iki 
boyutlu yerleşim planı yapıyoruz. Müşterinin onayından 
sonra malzeme ve renklerle birlikte üç boyutlu olarak 
projelerimizi müşterimizin kritiğine sunuyoruz. Karşılıklı 
onay aşamalarının ardından uygulama planlarımızı yaparak 
tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. 

dekorasyon

Olmazsa olmazlarımızın bașında iyi bir 
planlama, özveri, ișlevsellik ve yenilikçi 

yaklașım geliyor.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Tasarımlarımızda çevremizde ve doğada bulunan tüm form, 
şekil ve biçimler bize ilham vermektedir. Milano’da yaşadığımız 
dönemde şehir bize büyük bir görsel kaynak olmuştur. Rönesans 
döneminde sanatçıların tarihi dokulara yaklaştıkları üsluplar 
ve günümüzdeki modern yaklaşımlarıyla harmanlaması bize 
detaylara farklı bir pencereden yaklaşmamızı sağladı. Bunu da 
güncel malzemelerle bütünleştirerek ortaya özgün tasarımlar 
çıkarıyoruz. 

Başarılı bir dekorasyonun olmazsa olmazları 
nelerdir?
Olmazsa olmazlarımızın başında iyi bir planlama, özveri, 
işlevsellik ve yenilikçi yaklaşım geliyor. Ayrıca vurgulamak isteriz 
ki özgünlük ve farklı bakış açısı bu işin en önemli parçasıdır. 

Sırrımız, tasarım görsellerindeki tüm 
çalıșmaları uyguladıktan sonra birbiriyle 
örtüșmesi ve mekânlarda farklı detaylar 

keșfedebileceğimiz alanlar yaratmak.



dekorasyon

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde 
kullanabilmek için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?
İşlevsellik ve ergonomi kavramları bizim tasarımlarımızın 
anahtarıdır ve bu kavramlar tasarım sürecinde karşılaşılan 
çeşitli problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Mekânın 
kullanım amaçları ve ihtiyaçlarına göre verimli bir şekilde 
kullanabilmesini hedefliyoruz. Bunun için kullanıcıları  tasarım 
sürecine dahil ediyoruz. Her kullanıcı bu anlamda birbirinden 
farklı özellik olmakla birlikte her proje bu bağlamda kendi içinde 
özgünlük yaratmış oluyor.   

İșlevsellik ve ergonomi kavramları 
bizim tasarımlarımızın anahtarıdır ve bu 

kavramlar tasarım sürecinde karșılașılan 
çeșitli problemlerin çözülmesine 

yardımcı olur.
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Rustik 
Tasarım

Șık ve minimalist ahșap 
dekorasyon ürünlerini tercih 

ederek evinizde bohem ve sıcak 
bir ortam yaratabilirsiniz.

dekorasyon
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ncelikle kendinizden ve Betül Sezgin 
Studio’nun kuruluşundan bahsedebilir 
misiniz? 
Lisans eğitimimi iç mimarlık ve çevre tasarımı üzerine 
tamamladıktan sonra Londra’da University of Arts’da, 
arts and design eğitimi aldım. Bir süre Londra’da iç 

mimarlık serüvenime devam ettim ardından İzmir’e dönüp Betül 
Sezgin Studio’yu kurdum. Betül Sezgin Studio, İzmir merkezli yurt 
dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren bir iç mimarlık stüdyosudur. 
Stüdyo olarak iç mimarlığın yanı sıra ürün tasarımı da faaliyet 
alanımızdan biridir.

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz neler?
Biz stüdyo olarak kolektif bir tasarım ortamı yaratıyoruz. 
Tasarladığımız mekânın tüm etmenlerini tasarım sürecine dahil 

edip kullanıcı odaklı alanlar yaratıyoruz. Çıkış alanımız her zaman 
bir kavram üzerine oluyor ve tasarladığımız mekânlarda bunun 
okunabilmesi üzerine yoğunlaşıyoruz. Detaycı ve kavramsal 
oluşumuz, soyut değerlerimizi somutlaştırdığımız özgür bir dünya 
yaratmamıza olanak sağlıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz? En keyif alarak tasarladığınız 
projeyi sorsak...
Her projemizi kendi süreci içerisinde değerlendiriyoruz bu nedenle 
en diye bir kıstas kullanamam. Geniş bir ölçek, kullanım skalamız 
var. Konut, ofis, fabrika, eğitim alanı ve ürün tasarımı olarak. 
Tasarım sürecinde ölçeksel zorluklarla mücadele ettiğimiz ve 
mekânda illüzyon üzerine yoğunlaştığımız hukuk ofisi projemiz, 
tüm süreç boyunca oldukça keyif aldığımız bir projeydi diyebilirim.

Ö
Yurt içi ve yurt dıșında hayata geçirdiği projelerinde ișlevselliği ve kullanıcı salt 

ihtiyaçlarını ön planda tutan Betül Sezgin Studio’nun Kurucusu 
İç Mimar Betül Sezgin, detaycı bir yaklașım ile kolektif ve yalın mekânlar tasarlıyor... 

Betül Sezgin Studio
Kolektif Tasarımlar

dekorasyon
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Kolektif Tasarımlar

dekorasyon

Projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Tasarımlarınıza yaklaşımınız nasıl şekilleniyor?
Öncelikle alana gidip kendimize, “Bu alanı nasıl 
mekânsallaştırabiliriz?” sorusunu soruyoruz. Daha sonrasında 
kararlaştırdığımız ilhamı sanat, doğa ve eser olabilen kavramlar 
üzerine yoğunlaşıp ilk eskizlerimizi yapıyoruz. Tasarım 
sürecinde kullanıcının ve mekânın salt olarak ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak işlevsellik ön planda olmak üzere 
mekânsallaştırmaya başlıyoruz. Tüm bu süreçte işverenimiz ile 
birlikte ortak kararlar vermeye özen gösteriyoruz. 

Mimari kimliğinizi ve tasarım tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Tasarım tarzımı detaycı, kavramsal ve uygulanabilir olarak 
tanımlayabilirim. Tasarımlarımızda detaycı yaklaşımımız aslında 
bizi bütünde yakalamak istediğimiz okunulabilirliğe ulaştıran bir 
etken. Tarzımız her projede mekân parametresiyle modifikasyona 
uğrama ihtiyacı doğuruyor ancak geniş açıdan değerlendirdiğimizde 
yalın ve net bir dilimiz var diyebilirim.  

Bir dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de 
alanı kullanışlı kılması için nelere dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle mekânın işlevi belirlendikten sonra küçük birimlerin 
kullanıcı mappinglerini yapıyoruz. Her kullanıcının sirkülasyon ile 
ilişkisini, mekânı kullanırken hem tasarımı hissedebildiği hem de 
alanı maksimum verimlilikle kullanabildiği tasarımlar yapıyoruz. 
Böylelikle bütüncül, işlevsel ve kullanıcı odaklı mekânlar yaratmış 
oluyoruz.  



onut tasarımının yanı sıra aksesuar 
alanında da hizmet veren bir 
firmasınız. Faaliyet alanlarınız ve 
ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Aksesuar alanında iç mekâna özel tamamlayıcı 
saksı, sehpa, abajur, vazo, obje vb. özel üretim 

ürünlerimiz bulunmaktadır. Kullanıcının mekânına göre 
renk ve malzeme seçimi ile özel üretim yapmaktayız. Mekân 
tasarımlarında ağırlıklı çalışma gösterdiğimiz alanlar konut 
üzerine olsa da ticari mekânların tasarımında da hizmet 
vermekteyiz. Restoran, kafe, mağaza, showroom, ofis, üretim 
atölyeleri ve eğitim mekânları yaptığımız örnekler arasında 
sıralandırılabilir. 

K

Mekân tasarımında estetik kaygıları göz önünde bulundururken kullanıcı 
gereksinimlerini de karșılayarak fonksiyonel ve özgün projelere imza atan 

Lily Design Genel Koordinatörü Yüksek İç Mimar Șevval Sakarya, zamansız 
projeler yaratmanın sırrından ve bir projeyi iç mimaride bașarılı kılan 

kıstaslardan bahsetti...

Lily Design
Kişiye Özgün Tasarımlar

dekorasyon

Tasarıma uygun aksesuar seçimlerinde nelere 
dikkat ediyorsunuz?
İç mekân tasarımında aksesuar seçimi, tasarıma bütünleyici 
bir etki kazandırması ve mekânın ifadelendirme gücünü 
artırması yönünden oldukça önem taşımaktadır. Seçilen ve 
konumlandırılan tüm aksesuarlar genel tasarımla uyum 
içerisinde, dengede ve doğru ölçekte planlanmalıdır.

Dekorasyon ve tasarımda nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Tasarımlarımız ve dekorasyon fikirlerimizin tümünde 
danışanlarımızın beklentileri, bakış açıları ve yaşam stillerinden 
ilham almaktayız. Tüm dekorasyon ve tasarım projelerimizi bu 
unsurlar bağlamında kişiye özgü olarak ortaya çıkarmaktayız.
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Tasarımlarımız ve dekorasyon fikirlerimizin tümünde 
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Bir projeyi iç mimaride başarılı kılan kıstaslar 
nelerdir?
Proje tasarımı doğrudan kullanıcı ile ilgilidir. Planlanan 
tasarım, kullanıcının mekânı algılaması ile bağlantılıdır. 
Mekânla kurulan etkileşimin kalitesi, büyük bir ölçekte 
projenin kalitesini belirler. Esas kriter kullanıcının mekânla 
olan etkileşiminde estetik kaygıları göz önünde bulundururken, 
gereksinimleri karşılayarak kullanıcıyı memnun etmektir.

Hem eskimeyecek hem de fonksiyonelliğini 
yitirmeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Trendler gelip geçici olarak devingen yapıya sahiptir. Trendlere 
bağlı kalmayan zamansız tasarım unsurları ile eskimeyen 
projeler ortaya çıkarılabilir. Buna uygun olarak mekân 
tasarımında tercih edilecek renklerde nötr renk paleti ve doğal 
materyaller kullanılmaya çalışarak her zamana uyabilecek 
bir atmosfer yaratılabilir. Tüm bunların yanı sıra malzemeler 
aşınma gibi kolay deformasyonlara karşı dayanıklı da olmalıdır. 
Kullanılacak mobilyalar her stile uygun ve güncelleme 
ihtiyacına direnen görünüme sahip olmalıdır. Hepsinin başında 
işlevsellik ve sadelik ön planda tutulmalıdır.

Mekânı daha fonksiyonel ve ergonomik şekilde 
kullanabilmek için nasıl tasarımlar tercih edilmeli?
Mekân; kullanıcının ergonomisi, ihtiyaçları, yaşam stili ve 
istekleri doğrultusunda kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bu 
kıstaslar ışığında tasarlanan mekânlar kullanıcı için işlevsel 
olmaktadır. Firmamız, tasarımlarının tüm aşamalarında 
profesyonel ve son derece deneyimli ekibi ile bu kriterlerde 
özgün ve fonksiyonel yaşam mekânları planlayarak hayata 
geçirmektedir.  



rojelerinizin tasarım ve uygulama 
aşamalarından bahseder misiniz ?
Öncelikle projeye doğru yaklaşabilmek adına yerinde 
inceleyip analizler yapıyoruz. Daha sonra müşterilerimizin 
tarzını ve zevklerini anlayabilmek için örnek tasarımlar 
ve alternatifli 2 boyutlu konsept çizimler hazırlıyoruz. 
Ardından projeyi 3 boyutlu ele alarak renk, doku ve 

malzeme seçimleriyle tasarımlarımızı ortaya çıkartıp müşteriye 
sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Tasarım sürecimizi bitirdikten sonra 
kendi uygulama ekiplerimizle birlikte proje detaylarını çözümleyip 
uygulama aşamasına başlıyoruz.

Tasarımlarınızda en çok dikkat ettiğiniz detaylar 
nelerdir ?
Tasarımlarımızın uygulanabilir olması bizim için çok önemli. İkinci 
olarak müşterilerimizin beklenti ve isteklerini doğru analiz etmek en 
çok dikkat ettiğimiz başlıklar arasındadır.

İhtiyaç durumunda neden iç mimarlara başvurulmalı ?
İç mimarlık; sanatı, tasarımı ve teknik detayları bir araya getirip, 
kullanışlı hale getiren bir meslek grubudur. Konut veya ticari her 
alan, bizce bir ruha sahip  ve iç mimarlığın bu ruha bir karakter 
kazandırdığına inanıyoruz. Bir mekân psikolojik açıdan herkese çok 
farklı hisler yaşatabilir. Daha konforlu, özel ve mutlu hissedebilmek için 
iç mimara başvurulmalıdır diye düşünüyoruz. 

Daha çok ne tarz tasarımlar yapıyorsunuz ? Sizi sektörde 
farklı kılan özellikleriniz nelerdir ?
Kişisel zevklerimiz olarak tabi ki beğendiğimiz belli mimarı tarzlar 
var. Ancak Fabbro İzmir İç Mimarlık adı altında sabit bir tasarım 
tarzına yöneldiğimizi söylemek doğru olmaz. Şu an aktif olarak 
ağırlıklı ticari mekân projelerimiz var bunun yanında da konut 
projelerimiz devam etmektedir. Müşterilerimizin talep ettikleri tarzları 
kendi tasarım fikirlerimizle birleştirip, beklentilerini onlara özel 
tasarımlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Tasarımlarımızı birebir gerçeğe 
dönüştürme konusunda iddialıyız. Bizi sektörde farklı kılan özelliğimiz 
bu diyebiliriz. 

P
Fabbro İzmir İç Mimarlık’ın Kurucuları İç Mimar Bartu Düzer ve

İç Mimar Büșra Yüksel, müșteri tarzını kendi tasarım fikirleriyle birleștirerek 
kullanıcıya özel yeni nesil mimari anlayıșına uygun çağdaș ve 

uygulanabilir projeler hayata geçiriyor...

Fabbro İzmir 
İç Mimarlık 
Yeni Nesil 
Tasarım

dekorasyon

BÜȘRA YÜKSEL BARTU DÜZER 

www.fabbroizmir.com ▪ iletisim@fabbroizmir.com          fabbro.izmir

Evinizi 
Renklendirin
Birbirinden șık ve özgün desenli 

dekoratif ürünler ile evinizin 
iç mekân tasarımına renk 

katabilirsiniz.

dekorasyon
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Minimalist mimari anlayıșı ile hayata geçirdiği projelerinde 
mekânın ve tercih edilen objelerin bir bütün olmasına özen 

gösteren W Design İç Mimarlık’ın Kurucu Ortaklarından 
İç Mimar Berk Bariboğlu, projelerinin uygulama așamaları ve 

mimari çizgileri hakkında bilgi veriyor...

W Design İç Mimarlık
Kontekst Mimari

dekorasyon

BERK BARİBOĞLU
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izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
1987 yılında Almanya’ da doğ dum. Eğ itim hayatıma 
başlayacağım zaman ailemin kararı ile  Tü rkiye’ye 
kesin dö nü ş  yaptık ve eğitimime Samsun’da baş ladım. 
Ü niversite eğ itimimi Doğ u Akdeniz Ü niversitesi 
Mimarlık Fakü ltesi İ ç  Mimarlık Bö lü mü ’nde 
tamamladıktan sonra İ stanbul ve Ankara’da bü yü k 

projelerin şantiyelerinde şeflik yapmaya başladım. Daha sonra 
2014 yılında dört arkadaş ımla birlikte Samsun ve Antalya’da W 
Design İ ç  Mimarlık olarak hizmet vermeye baş ladık. Kısa zamanda 
yurt iç i ve yurt dış ında baş arılı projelere imza attık. Şu anda 
Tü rkiye’nin dört ilinde hizmet vermekteyiz. 

Tü rkiye’de birç ok ş ehirde faaliyet gö steriyorsunuz. 
Bize geç miş  projelerinizden bahsedebilir misiniz? 
W Design, iş  hayatına Samsun ve Antalya ofisleri ile baş ladıktan 
sonra sırasıyla İ stanbul ve İ zmir ofisleri ile Tü rkiye’nin dört 
ilinde profesyonel iç  mimarlık hizmeti vermeye devam ediyor. 
Amacımız, Tü rkiye’nin her yerinde kurumsal ve profosyonel 
anlamda iç  mimarlık hizmetini en iyi ş ekilde sunmaktır. Geç miş  
projelerimize baktığ ımızda yurt iç i ve yurt dış ı birç ok baş arılı 
projemiz bulunmaktadır. Yakınlarda tamamlamış olduğ umuz 
projeler arasında Fenerbahç eli milli futbolcu Ozan Tufan’ın villa 
projesi var. Bunun yanı sıra Milli Basketbolcu Mirsad Tü rkcan’ın 
Sırbistan ve İ stanbul’da birç ok projesini de biz yapmaktayız. Ş u an 
Mirsad Tü rkcan için Gö cek’te bü yü k bir villa projemiz de var. Villa 
projesinin tamamını biz yürütüyoruz. Yurt dış ı olarak Cenevre’de 
de ç ok aktifiz. Cenevre’nin en bü yü k gece klü plerinden birini 
yapmaktayız. Ş u an Cenevre’de devam eden on bir tane projemiz 
bulunmakta. Bununla beraber, Almanya, Fransa , Sırbistan 
ve Avusturalya’da yine baş arılı projelere imza atmaya devam 
edeceğ iz. 

S



dekorasyon

Tasarım anlayış ınızı ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Ben tasarım olarak minimalist tarzı seven birisiyim ama 
projelerimiz mü ş teri taleplerine gö re geliş mekteir. W Design 
olarak kendimize ait tasarım çizgimiz var. Projelerde mü ş terilerin 
talebi ile kendi tarzımızı birleş tirip ortaya en gü zel projeyi 
ç ıkartmaya ç alış ıyoruz. Tasarladığ ımız her alanın ve her objenin 
tasarım ile bü tü n olması benim en ç ok dikkat ettiğim konulardan 
biridir. Benim için yapılan her tasarımın bir nedeni ve bir anlamı 
olmalı. Tasarladığ ım mekânın her noktası ile yaş ayıp eksiklerini 
ve olması gerekenleri dü ş ü nerek projelerimi gerçekleştiriyorum.

Projelendirme ve uygulama aş amalarınız nasıl 
ilerliyor?
Gö rü ş me yaptığ ımız projelerde mü ş teri ile anlaş ma sağ landıktan 
sonra projelendirme kısmımız baş lıyor. Ş irket politikamız 
gereğ i anlaş ma yapılmadan herhangi bir ç alış ma yapmıyoruz. 
Projelendirme aş amasında mü ş terinin bizden talep ettiklerini, 
mekânın en iyi ş ekilde ç alış masını sağ layacak ş ekilde 
birleştiriyoruz. İ ç  mimarlık sadece dekorasyon değ ildir. İ ç  
mimarin ö ncelikli olarak yaptığı ş ey, yapılacak projenin en iyi 
ş ekilde ç alış masını sağ lamaktır. Dekorasyon kısmı  ise en son 
aş amada yapılıyor. Proje aş amasında mekânın bü tü n uygulama 
projeleri ve 3D gö rselleri tamamlandıktan sonra uygulama 
aş amasına geç ilir. Proje aş amasında yapılacak olan bü tü n 
uygulamaların detayı bitmiş  olur ve uygulama aş aması tamamen 
projeye bağ lı olarak yapılır. Yapmış  olduğ umuz uygulamalar 
ç izilen 3D gö rsellere bağ lı olarak yapılır ve 3D gö rseldeki 
ç izimin aynısı uygulama kısmında yapılır. Uygulama olarak da 
projenin her kısımında aktif olarak rol almaktayız. Projelerimizin 
uygulama kontrolü  bizim tarafımızdan projeye uygun olup 
olmadığ ı kontrol edilerek yapılır. Uygulamada olan ç oğ u 
projelerimizin bü tü n uygulama aş amalarını da W Design olarak 
biz yapmaktayız. 

Amacımız Tü rkiye’nin 
her yerinde kurumsal ve 
profosyonel anlamda iç  

mimarlık hizmetini en iyi 
ș ekilde sunmak.
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Mü ş terilerinizin istek ve ihIyaç larını kendi 
tarzınızla nasıl birleş Iriyorsunuz? 
Zevkler ve renkler tartış ılmaz ama mü ş teriler bizi tercih 
ettikleri zaman zaten bizim tarzımızı ve yaptığ ımız projeleri 
beğenerek ve inceleyerek geliyorlar. Biz de mü ş terilerimizi 
projenin en baş ında tarzlarını anlamak iç in beğ endiğ i 
ö rnekleri inceliyoruz. Şirket olarak belli bir tasarım 
anlayış ımız olduğ u için eğ er mü ş terinin isteğ i ile bizim 
tarzımız uyuş muyor ise projeyi kabul etmiyoruz ç ü nkü  ben 
beğ enmediğ im hiç  bir projenin uygulamasını yapma taraftarı 
değilim. Bü tü n projelerin ö nce benim iç ime sinmesi benim için 
çok önemlidir.

Gelecek planlarınız ve hedefleriniz nelerdir?
Gelecekteki hedeflerimden birisi W Design markasını ö nce 
tü m Tü rkiye’ye ardından dü nyada bilinen bir iç  mimarlık 
ş irketi haline getirmek. Yakın zamanda yeni bir yapılanmamız 
baş lıyor. Ofislerimizin bulunduğ u bö lgelerde her detayını 
bizim üstlendiğimiz projeler baş layacak. Bunlar genellikle ö zel 
tasarım villalar olacak. Detayları yakın zamanda belli olacak 
yaklaş ık bir buçuk yıldır bunun alt yapısını yapıyoruz. Yakın 
zamanda da gerç ekleş tirmeyi hedefliyoruz.  

Tasarladığ ımız her alanın ve her objenin 
tasarım ile bü tü n olması benim en ç ok 

dikkat ettiğim konulardan biridir.
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Alanlara hem renk hem de sadelik katmak amacıyla yalın, 
minimal ve İskandinav tarzda yarattığı sunum ürünleri ve 
dekoratif objelerinde zamansız olmaya özen gösteren 

İrm Art Studio’nun Kurucusu İç Mimar İrem Akyıl, markasının 
ürün çeșitliliği, ilham kaynakları ve tasarımda dikkat ettiği 

unsurları tüm detayları ile anlatıyor...

Yalın, Minimal, Tamamlayıcı 
İrm Art Studio

dekorasyon

İREM AKYIL

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Sanata olan ilgim çok küçük yaşlarda ailem tarafından 
fark edildi. Resim ve sanat alanında dereceler yaptım. 
İlerleyen yaşlarda lisans eğitimimi de ilgi alanım olan İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile tamamladım. 
Hayatımın her döneminde yeni bir şeyler yaratmak var 
olanı yenilemek, geliştirmek beni hem mutlu hem de 

fazlasıyla cezbetmiştir. Mezun olduktan sonra kısa bir süre sektörde 
aktif olarak çalıştım. Daha sonrasında ailem ve o dönem çalıştığım 
firma sahiplerininde cesaretlendirmesi ile aslında hep hayalim 
olan fakat bir türlü cesaret edemediğim İrm Art Studio markasını, 
dekorasyon alanına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyerek hayata 
geçirdim. 

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınızda en çok 
dikkat ettiğiniz detaylar nelerdir?
Günlük yaşantımda renklerle haşır neşir olsam da tasarımsal ve 
mimari anlamda tarzım sade, yalın, minimal ya da İskandinav tarzı 
diyebilirim. Ürünleri de tasarlarken sade alanlara renk katmalarını 
ya da canlı ortamlara sadelik katmalarını amaçlayarak üretiyorum. 
Tasarımlarımda ilk dikkat ettiğim detay ürünü kendim kullanıp 
kullanmayacağımdır. Kullanıcılarıma da bu şekilde ürün 
sunuyorum. Ürünlerin zamansız olmasına ve işlevsel olarak 
kullanılmasına özen gösteriyorum.
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S
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dekorasyon

Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?
Bu soruya çok spesifik bir cevap veremem çünkü bu durum 
sürekli değişkenlik gösteriyor. Bir yerde otururken, atölyede 
üretim yaparken ya da tek başımayken etrafımda bulunan 
aklınıza gelebilecek soyut ya da somut fark etmeden her şeyden 
ilham alabiliyorum. Bir dekorasyon mağazasında gezerken ya 
da beğendiğim bir parçayı gördüğümde “onu daha farklı nasıl 
yapabilirim?”, “nasıl geliştirebilirim?” düşüncesi ile ilerliyorum. 
Bunun dışında ilham almak için bazen sadece doğayla iç içe 
olmak bile yeterli oluyor.

Geniş bir ürün yelpazeniz var. Bize ürün 
çeşitlerinizden bahseder misiniz?
Ev ve ofis gibi alanlarda işlevsel olarak kullanılabilecek 
ürünlerimiz var. Bir kaç örnek vermek gerekirse, sunum ürünleri 
olarak şaraplık, peçete halkaları, içecek kovaları, sunum tabakları, 
bardak altlıkları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra tablolar, 
aydınlatma elemanları, pet mama-su istasyonu, mumluklar ve el 
yapımı çantalarda mevcut.

Ürünleri de tasarlarken sade alanlara 
renk katmalarını ya da canlı ortamlara 

sadelik katmalarını amaçlayarak 
üretiyorum.
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Ürünleri de tasarlarken sade alanlara 
renk katmalarını ya da canlı ortamlara 

sadelik katmalarını amaçlayarak 
üretiyorum.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
İrm Art Studio bünyesinde bulunan bütün ürünler el üretimi 
olduğundan kişiye özel tasarımlardır. Markayı kurarken de 
beni en heyecanlandıran konulardan birisi de buydu. En çok 
karşılaştığım durumlardan biri, önceden ürün almış olan bir 
çok kullanıcımın almış olduğu ürünü ya da setleri çoğaltmak 
için geri dönüş sağlamaları fakat onlara özel yapmış olduğum 
ürünün birebir aynısını tekrar onlar için üretmek bile imkansız 
diyebilirim. Her ne kadar tek seferde aynı iki ürün üretimden 
birlikte çıksa bile hepsi kendine özgü oluyor. Bu doğrultuda da 
üretilen her ürün kullanıcıya özel oluyor. Kullanıcıların istekleri 
ve zevkleri doğrultusunda birlikte hareket ederek tasarladığımız 
ürünlerde oluyor.

İleriye yönelik atacağınız adımlar ve projeler var 
mı?
Yakın tarih için bu yönde bir kaç yeni planım var ve bunlar için 
ilk adımlar atıldı diyebilirim. Evler ve ofisler ile birlikte İrm Art 
Studio ürünlerini kafe, restoran, otel ve yatlarda da kullanıma 
sunacağım. Müşterilerimizin özel alanlarında kullanımına 
sunduğum ürünleri, sosyal yaşantılarında  da beğenilerine 
sunmayı amaçlıyorum. Bunun yanı sıra atölyemde workshoplar 
düzenleyeceğim. İleriye yönelik projelerimde İrm Art Studio 
markasını daha da geliştirerek iç mimarlık projeleriyle birlikte 
hem mekân tasarımı hem dekorasyonu bir bütün olarak 
müşterilerime sunmayı hedefledim. 



eline Architects’in sunduğu hizmetlerden 
ve bugüne kadar gerçekleştirdiği 
projelerden bahsedebilir misiniz?
Biz mimarlık ve iç mimarlık hizmetleri veriyoruz. 
Bir yapı yapacaksanız, bir restoran açacaksanız, 
evinizi yenilemek istiyorsanız hizmetlerimizden 
yararlanabilirsiniz. Yaptırmak istenilen büyük veya 

küçük bir hacim olsun bütün müşterilerimize aynı özen ve ilgiyle 
yaklaşıyoruz.

Projelerinizdeki tasarım kimliğinizi nasıl 
tanımlarsınız?
Tasarımlarımızı modern olarak yorumlayabiliriz. Fakat bu 
müşteriyle de alakalı olarak değişebilir. Müşterimiz ne tarz ve stili 
benimsemişse onun paralelinde gideriz.

S
Sıra dıșı mimari anlayıșı ve kaliteli ișçiliği ile kișiye özgün tasarımlara imza atan 

Seline Architects’in Kurucusu Mimar Selin İpekçi, mimari kimliği ve projelerindeki 
öncelikleri hakkında merak edilenleri anlatıyor...

Seline Architects
Kalitenin Modern Yorumu

dekorasyon

Bir projeyi gerçekleştirirken öncelikleriniz neler 
oluyor?
İlk olarak keşfe çıkarız, ölçümlerimizi yapar, fiziksel verilerimizi 
toplarız. Sonraki aşama ise müşterilerimizin isteklerini not etmek 
beraber beğenebilecekleri malzemeleri bulmak ve araştırmaktır. 
Daha sonra bu veriler eşliğinde projelendirmemizi yapıyoruz. 
Projelerimiz onaylandıktan sonra da imalat aşamasına geçiyoruz.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım 
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı 
nedir?
Kullanıcının isteklerine kulak vermek en önemli şeydir. Çünkü 
sürekli kullanacak ve görecek olan kişi o. Tasarımlarımız genelde 
kişiye özgün oluyor. Eskimeyecek projeler yaratmak ise malzeme 
kalitesi, işçilik ve tasarımın detaylı olmasına bağlı bir olaydır. 

SELİN İPEKÇİ

Önceliğimiz ișlevsellik oluyor. 
Bir yapının ișlevini oturttuktan sonra 

estetiğini düșünüyoruz.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunmak noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Önceliğimiz işlevsellik oluyor. Bir yapının işlevini oturttuktan 
sonra estetiğini düşünüyoruz.

Yakın dönemde gerçekleştireceğiniz 
projelerinizden ve ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Aslında elimizde çok çeşitli ve geniş bir yelpaze var. Villa 
projelerimiz bu dönemde ağırlıkta, pandeminin getirdiği 
kapanmayla doğaya dönüş isteğinden kaynaklanan bir şey. 
Bunun yanı sıra yine pandemiden dolayı insanlar evlerinde 
kaldıkları için daha çok değiştirmek istiyorlar ve bundan 
dolayı ev tadilatı işlerimiz de yoğunlukta. İleriye dönük 
hedeflerimizde herkese hitap etmek ve herkes için mimarlık var.

Herkes için mimarlık dediniz. Bunu biraz daha 
açıklayabilir misiniz?
Tabii ki. Tecrübe ettiğim zamanlarda insanların mimar ve 
mimarlık hakkındaki fikirlerinin yaptığımız işten biraz daha 
farklı bir yönde olduğunu gördüm. Mimarlar sadece çok lüks 
yerleri tasarlarlar veya çok para isterler diye bir düşüncenin 
varlığını gördüm halbuki bu tür şeyler tamamen müşteriye 
bağlıdır. Bütçesi ve isteği doğrultusunda projeler yaparız. Büyük 
veya küçük alan gözetmeksizin, herkes için buradayız.  
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izi ve ekibinizi tanıyabilir miyiz? 
Firmamız butik bir iç mimarlık şirketidir. Kurucusu 
olarak ben ve iki çalışanım Trabzon şehrinde olmakla 
birlikte tüm Türkiye’ye hatta dünyaya, sınır tanımayan 
bir biçimde hizmet vermekteyiz. Eğitim hayatımı 2005 
yılında KTÜ İç Mimarlık bölümünde tamamladıktan 

sonra aynı yıl KTÜ İç Mimarlık ana bilim dalında yüksek lisans 
hakkı kazanarak 2006 - 2009 yılları arasında master eğitimimi 
tamamladım. Bu eğitimin yanı sıra bireysel iç mekân projeleri 
ile özel sektörde de iç mimarlık mesleğine emek vererek çeşitli 
tecrübeler edinmeye özen gösterdim. Bu süreç devam ederken 
2008 yılında  KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ana bilim dalında 
doktora hakkı kazanıp eğitim hayatımı devam ettirirken 2010 
yılında KTÜ İç Mimarlık Bölümü bünyesinde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladım. 2017 yılında ise bu görevimden 
ayrılarak kişisel ofisimi açma fikriyle kendimi serbest piyasada 
buldum. Ekibimde bulunan çalışma arkadaşlarım  Kreatif Direktör 
ve Görsel Tasarımcı Aybüke Kolot şirketin kurulumundan bu yana 
benimle birlikte iken İç Mimar Derya Mersinli ise ikinci yılımızda 
bize katılmıştır. 

Geçmiş projelerinizden örnekler paylaşabilir 
misiniz? Favori projeniz hangisi? 
2018 yılından beri yaklaşık doksan proje hayata geçirdik. Bu 
projelerin birçoğu konut olmakla birlikte, otel restoranı ve lobisi, 
kurumsal mağaza, dermatolog, psikiyatri, kadın doğum klinikleri, 

hukuk bürosu ve kafe gibi birçok farklı mekâna yaratıcılık yaptık 
diyebiliriz. Favori olarak adlandırmak aslında çok güç, bunun 
nedeni her bir proje kendi hikâyesiyle ve oluşumuyla bizlere 
geliyor. Her birinin dokusu, heyecanı çok başka. Her projede 
kullanılan malzeme hatta mekânın bizden istedikleri bile farklı. 
O nedenle favori projemiz diyemem belki ama beni ve ekibimi 
tarihi açısıdan 200 yıllık bir konutun tasarım süreci etkilemişti 
diyebiliriz. 

Tasarım tarzınızı ve stilinizi anlatabilir misiniz?
Aslında bu sorunun cevabı zaman kavramıyla birlikte 
değişmektedir. Dünyanın tarzı ve stili her gün değişiyor ve biz 
tasarımcılar kendimizi geliştirmek adına tek bir tarza bağlı 
kalmadan ilerlemek durumundayız. Kişisel tercihlerimde 
dahi farklılıkları harmanlamayı severim bu nedenledir ki 
tasarımlarımda da oldukça zıt noktaları sade bir şekilde bir araya 
getirmekten hoşlanıyorum. 

Projelerinizi gerçekleştirirken nelerden ilham 
alıyorsunuz? 
Hayattan, doğadan, ilişkilerden ve alışkanlıklardan ilham alıyoruz.

Tasarımlarınızda mobilya ve doku seçiminde nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Kreatif, özgün ama en önlemlisi işlevsel olmasına dikkat ediyorum. 
Unutmayalım ki biçim, işlevi izler.

S

Klasik tarzın vazgeçilmez öğelerini, modern 
ve teknik stillerle sentezleyerek ișlevsel ve 

evrensel mekânlar tasarlayan 
Mekan by Kod’un Kurucusu Yüksek İç Mimar 
Kübra Özlü Değer, hayata geçirdiği projelerin 

kreatif, özgün ve ișlevsel olmasına
özen gösteriyor...

Mekan by Kod 
İşlevsel ve 
Evrensel

dekorasyon

KÜBRA ÖZLÜ DEĞER

Farklı stilleri bir mekân içerisinde nasıl kullanabilir 
ve uyum yaratabiliriz?
Tamamen aynı stil ile devam etmek, kendi tasarım kararlarım 
çerçevesinde bana durağan ve tekdüze gelmekte. Bana göre örneğin 
modern stildeki neo klasik bir obje o mekâna nefestir. Art deco ile 
art nouveau oranlı harmanlandığında başka bir aura oluşturur. 
Bana göre bu bir tılsımdır. 

Trendleri yakından takip ediyor musunuz? 2021 
yılında iç mimaride nasıl tasarımlar ile karşılaşacağız?
Moda kavramının, trendlerin dikte ettiği olaylar bana sınırlı ve 
standart geliyor. Benim için mekânda en yükselen trend her zaman 
zamansız olmaktır. 
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İnșaat, gayrimenkul ve otomotiv alanında öz verili çalıșmaları ile sektöründe 
nitelikli hizmet veren İnan Group’un faaliyet alanları, hizmetleri ve bașarılı projeleri 

hakkında firmanın kurucusu İnan Köksal ile gerçekleștirdiğimiz 
keyifl i röportajımız sizlerle...

Yüksek Kalite Güçlü Yatırım
İnan Group

dekorasyon

İNAN KÖKSAL
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İNAN KÖKSAL

nan Group olarak faaliyet alanlarınızdan 
bahseder misiniz?
İnan Group olarak inşaat, akaryakıt, gayrimenkul 
ve otomotiv alanlarında faaliyetlerimize devam 
etmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve son bir yıldır 
etkisini hissettiğimiz pandemi sürecinde de zaman 
zaman ticari kaygıların yaşandığı özellikle inşaat, 

gayrimenkul ve otomotiv alanlarında bile ciddi bir ticari hacmin 
içerisinde bulunmaktayız. Akaryakıt sektöründe ise pandemiden 
kaynaklı kısıtlamalar neticesinde azalan satış rakamlarının 
2021 ilk çeyreğine müteakip kademeli şekilde artacağını 
değerlendirmekteyiz.

Gayrimenkul alanında sadece kendinize ait olan 
konut ve alanları mı satıyorsunuz yoksa yeni arsa ve 
konut alımı yapıyor musunuz?
Gayrimenkul alanında şirketimize ait olan konut ve arsalarla 
birlikte profesyonel bir ekip ile yeni arsa ve konut alım satımları 
da yapıyoruz. Gayrimenkul satış sektöründe döviz ve altın 
yatırımlarının konut yatırımlarına döndüğü süreci yaşamaktayız. 
Özellikle 2021 yaz aylarında gayrimenkul yatırımlarına giden bir 
istatistiki verinin olduğunu söyleyebiliriz. 

İ
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İnşaat projeleriniz var mı? Proje süreçleriniz 
nasıl işliyor?
2021 yılı içerisinde şirketimize ait olan iki inşaat projemiz 
bulunmakta olup 2021 Aralık itibari ile inşaatlarımızı 
tamamlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Ümitköy, 
Beytepe ve İncek’te diğer inşaat firmalarına ait olan konut 
ve ticari alanların satış ofislerini uzman ekibimiz vasıtasıyla 
devam ettirmekteyiz. 

İnşaat alanında gelecek dönem planlarınız ya da 
projeleriniz var mı? 
2021 yılı içerisinde ticari ve konut projemizin çalışmaları 
devam etmektedir. 2021 yılından beklentimiz özellikle 
konut ve ticari projelerde doğru rakam ve lokasyonda faaliyet 
gösteren inşaat firmalarının yüksek satış rakamlarına 
ulaşmasıdır. İnşaat sektöründe konut maksatlı kullanılan 
yapıların pandemi etkisi ile villa projelerinde ağırlık 
göstereceğini öngörmekteyiz.

2021 yılından beklentimiz özellikle 
konut ve ticari projelerde doğru rakam 
ve lokasyonda faaliyet gösteren inșaat 
firmalarının yüksek satıș rakamlarına 

ulașmasıdır.



Otomotiv sektörünün de içindesiniz. Bu alandaki 
çalışmalarınız neler?
Yaklaşık on yıldır otomotiv sektöründe hizmet vermekteyiz. 
Ana hedefimiz müşterilerimize bu alanda doğru rakamlar 
ile hizmet vermektir. Otomotiv alım satım haricinde araç 
zırhlandırma sistemlerinde de çalışmalarımız devam 
etmektedir. Otomotiv sektöründe alınan tedbirler neticesinde 
profesyonel firmalar yapılacak satışların en doğru piyasa 
satış değerlerinde canlanacağını değerlendirmektedir. 

Otomotiv sektöründe alım satım mı 
yapıyorsunuz yoksa araç kiralama gibi 
hizmetlerinizde var mı?
Otomotiv sektöründe şu an alım satım faaliyetimiz devam 
etmekte olup 2022 yılı itibari ile kiralama hizmetine de 
başlamayı hedeflemekteyiz. 

Gayrimenkul satıș sektöründe 
döviz ve altın yatırımlarının konut 

yatırımlarına döndüğü süreci 
yașamaktayız. 



şık ve Rengin Uyumu
Sıfırdan bir yapı tasarlıyorsak evimizin küçüklüğü ve 
büyüklüğü önemli değildir. Evin havasını değiştirecek 
ve gün ışığını içeriye alacak büyük ebatlı pencerelerin 
seçilmesi ev ortamının daha geniş hissedilmesini 
sağlayacaktır. İçeriye bol miktarda ışığın girmesi elzem 
bir konudur. Adeta nehir edasıyla içeriye huzme huzme 

girmeli. Eğer bol ışık alan bir mekân yaratabilirsek içeride koyu 
renk seçme özgürlüğü elde etmiş oluruz. Artık açık veya koyu renk 
tercihi bizim elimizde. Peki gelelim yapı karakterinden dolayı az 
ve küçük pencereler yapmamız gerekirse, tabii ki de bu bir tercih 
meselesi. Bu durumda koyu renk tercih etmenizi önermiyorum. 

Mis kokulu çiçekler
Müstakil evimizde pencereler sadece bir ışık kaynağı değil 

aynı zamanda iç mekânınızın bir parçasıdır. Bununla beraber 
pencerelerin bahçeye olan uyumu adeta dans eden bir çift gibi 
olmalı. İçeriden  dışarıya baktığınızda kendinizi bahçede hissetmeli 
ve pencereyi açtığınızda bahçeden hanımeli, lavanta, gül gibi 
mis kokulu çiçekleri içinize çekmeli, kuş sesleri siz kahvenizi 
yudumlarken evinizin içine dolmalı. 

Azdan çok olur
Peki gelelim eşyalara, müstakil evimizde eşya seçimini nasıl 
yapmalıyız? Eşya seçimini yaparken kullanmayacağımız veya 
daha sonra kullanırım diyerek eşya seçimi yapmamanızı öneririm. 
Daha sonra ise bu fazlalık eşyalar başımıza iş açabilir. Seçimlerinizi 
minimal düzeyde tutarak daha açık soft ve ferah mekânlar 
yaratabilirsiniz. Renk seçimine gelirsek, tabii ki de renkler ve 
zevkler tartışılmaz ama bize danışacak olursanız, evimizin küçük 

I
Sizlere müstakil evlerle ilgili bazı anekdotlar aktaracağım. Bu anekdotların bazıları 

ufak detaylar olsa da büyük fark yaratacak konular içermektedir.

Sıcak, Davetkâr ve Havadar 

Cahit Göbekli
cahitgobekli@goarchen.com

dekorasyon

veya büyük göstermesi sizin elinizde, geniş alan etkisi için açık 
ve soğuk duvar tonları tercih edilirken, zeminin rengi ise  açık, 
tek renk ve desensiz ama aynı zamanda duvarların renginden 
farklı olmalıdır. Ve evimizin gözdesi mobilyalar, açık ton kuralı 
mobilyalar içinde geçerlidir. Evet gerisi sizlerin o engin hayal 
gücüyle açığa çıkacaktır.

Çalışma üçgeni
Mutfağın ergonomisinden bahsedelim. Her şeyden önce 
mutfağımız cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin çalışma üçgeni 
kuralını unutmayalım. Çalışma üçgenimizi pişirme, hazırlama 
ve saklama alanı olarak düşünebiliriz. Böyle bir üçgende her 
zaman en kısa yoldan hareket edeceği ve bununla birlikte 
zamandan ve emekten tasarruf edeceğinizin sonu ortaya 
çıkmaktadır. En önemlisi modern bir evdeki mutfak diğer 
odalardan daha az bazen de daha önemli bir rol oynamaktadır. 
Mutfak ünitesi seçerken sadece güzel görünmesi için 
düşünmeyelim. Aynı zaman da pratiklik ve güvenliği düşünmek 
de önemlidir. Hele bir de müstakil evlerde mutfağınızın balkon 
kapısı bahçeye çıkıyorsa daha ne isteyelim ki!

Herkes yatak odasının özel olmasını ister 
Rahat bir uyku için ne yapmalıyız? Günümüzün en büyük 
problemlerinden biri bu aslında. Kaliteli bir uyku için en elzem 
konu gürültü... Bu nedenle yatak odamızın ses izolasyonu iyi 
şekilde çözmeli ve de akustiğini çok iyi ayarlamalıyız. Yatak 
odamıza diğer odalardan temaslı duvarlara televizyon gibi ses 
kaynaklarını koymamalıyız. Gelelim ışık sorununa, çok can 
alıcı bir doğa manzarası, deniz, orman vs. var ise büyük pencere 
öneriyoruz. Yok ise araba ışığı, sokak ışığı gibi kirli ışıkları en aza 
indirgemeliyiz. Her ne kadar perde olsa da bir şekilde içeriye 
girecek ışık, uyku kalitenizi bozacaktır. Yerinde ve minimal 
şekilde çözülmüş pencereler tercih etmeliyiz. Son olarak da ısı 
problemlerine önlem olarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz. Oda 
mobilyalarının da ise renk seçimi sizin zevkinize kalmış bir şey 
ama benden size tavsiye açık ve soft renkler her zaman insanın 
sabahları daha enerjik ve mutlu uyanmasını sağlayacaktır.  
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irmanızın bugüne kadar gerçekleş tirdiğ i 
projelerden ve faaliyet alanlarından 
bahsedebilir misiniz? 
2019 yılı itibari ile Design Lab by Gaye Ekş ioğ lu olarak 
gücünü mekân ve insan iliş kisinden alan iç mekân 
tasarımı, endüstriyel tasarım, kentsel tasarım ve peyzaj 

tasarımı üzerine modern, minimal ve teknolojiyi içinde barındıran 
multidisipliner projeler gerçekleş tirmekteyiz. 

Sizi diğ er firmalardan ayıran özellikler nelerdir? 
Design Lab, teknoloji ile mekânı birleş tirmeyi hedeflemektedir. 
Tasarımlarımızı teknolojik yenilikler ile entegre edip daha akıllı, 
sürdürülebilir ve minimal mekân yaratmaya çalış ıyoruz. 

Projelerinizdeki tasarım anlayış ınızı ve çizginizi nasıl 
yorumlarsınız? 
Estetik ve fonksiyonelliğ i birleş tiren minimalizm odaklı 
İ skandinav tasarım kültüründen esinlenen bir tasarım anlayış ımız 
var. Zamansız ve estetik tasarımlar yaratmak önceliğ imiz. Mekânda 
kullanacağ ımız mobilyaları minimumda ve fonksiyonel ölçekte 
tutup soyut sanat eserleri ve ş ık aksesuarlarla destekliyoruz. Bize 
göre yarattığ ımız mekânlar ş ık, minimal ve modern olduğ u kadar 
enerjiyi verimli kullanabilen teknoloji alt tabanlı olmalıdır. Bu 
nedenle mekândaki teknolojik düzen ve iş leyiş  tasarımlarımızın 
ayrılmazıdır. 

Tasarımlarınızın geneline hakim olan bir tema 
olduğ unu düş ünüyor musunuz?  
İ skandinav tasarım kültürünün gerektirdiğ i gibi ferah, açık tonlu, 
temiz, sade, minimal, biraz soğ uk ve ciddi ama ahş ap ve taş  gibi 
doğ al malzemelerle destekleyip istediğ imiz sıcak ve samimi havayı 
sağ lamaya çalış ıyoruz. Desing Lab olarak yarattığ ımız mekânın 
fonksiyonelliğ ini ön planda tutarak tasarımımızı minimal ve 
modern çizgilerde sürdürmeyi hedefliyoruz. Mekân içerisinde ön 
plana çıkarmak istediğ imiz mobilya ve dekoratif objeleri, ferah 
atmosferimizin içerisinde genel renk tonlarından daha dinamik ve 
baskın malzemelerle ayrış tırarak tezatlık katıyor ve mekanımıza 
hareket katıyoruz. 

Bir projeyi iç mimaride baş arılı kılan kıstaslar 
nelerdir? 
Mekânın kullanıcılarını iyi tanıyıp, temel ihtiyaç ve isteklerine tam 
anlamıyla cevap verebilmek ve güncel modayı içinde barındıran 
fakat zamansız aynı zamanda güçlü tasarımlar yaratılması bizim 
için bir projeyi baş arılı kılacak kıstaslardandır. 

Müş terilerinizin ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari 
bakış  açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz? 
Müş terilerimiz öncelikle bizim tasarımlarımızı kendi ilgi 
alanlarına yakın buldukları için bizimle çalış mayı tercih ediyorlar. 
Projeye baş lamadan hemen önce onlarla sosyalleş meyi tercih 

F

Design Lab’ın Kurucusu 
İç Mimar Gaye Ekșioğlu, İskandinav 

tasarım kültüründen esinlenerek hayata 
geçirdiği projelerini teknolojik yenilikler 

ile entegre ederek șık, minimal ve 
zamansız tasarımlar ortaya çıkarıyor.

Design Lab
Teknoloji 

Tabanlı 
Mimari

dekorasyon
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Bize göre yarattığ ımız mekânlar ș ık, 
minimal ve modern olduğ u kadar 

enerjiyi verimli kullanabilen teknoloji alt 
tabanlı olmalıdır.

ediyoruz ki tam anlamıyla onları hem özel hayatlarında hem de 
sosyal hayatlarında tanıyıp, kendi hayat tarzlarını birebir yaş ayıp 
nasıl bir mekânda, nasıl bir atmosfer ile yaş amak istediklerini 
anlamaya çalış ıyoruz. Her müş terinin karakteri, hobisi ve ruh hali 
farklıdır. Bu sebeple bizim için mekân ve insan iliş kisi her ş eyden 
önce geliyor. Onları tanıdıktan sonraki süreçte ise adeta müş terimizin 
ruh haline bürünüp, empati yaparak onların gözünden görmeye 
çalış tığ ımız mekânı, kendileri tasarlıyormuş  gibi tasarımlarımızı 
gerçekleş tiriyoruz. 

2021 yılının dekorasyon ve mimari trendleri neler? 
İ çinde bulunduğ umuz zorlu pandemi dönemi insanların evlerine, 
ofislerine ve uzun süreli zaman geçirdikleri alanlara verdiğ i önemin 
yön değ iş tirmesine yardımcı oldu. Pandemi öncesi yaş am alanlarında 
çok zaman geçirmeyen insanlar artık daha uzun süreli olarak kapalı 
alanlarda kaldıkları için mekândan istekleri ve beklentileri değ iş ti. 
2021’de hayatımızın yeni gerçeğ i pandemi sebebi ile artık daha insan 
odaklı fonksiyonel ve ergonomik mekânlar görüyoruz. Doğ adan uzak 
kalmak zorunda kaldığ ımız bu dönemde yaş am alanlarımızda özlem 
duyduğ umuz yeş il doku ve form iç mekânlarımıza giriyor. Bu yıl 
doğ adan ilham alan daha yeş il, doğ al dokulu ürünlerle dekore edilen, 
kullanıcının ruhuna hitap eden, sakin, ferah ve hijyenik mekânlar 
bizi bekliyor.   



Klasik mobilya çizgisinden çıkarak el emeği ile masif ürünleri modernize eden 
etawood Handmade Furniture’ın Kurucusu Serhan Sezer, 

ahșabın doğallığını ve sıcaklığını yașam alanlarına dahil ediyor...

etawood 
Handmade Furniture

Masifi n Doğallığı

SERHAN SEZER
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Hedefimiz ve önceliğimiz, masif 
ürünlerimiz ile doğallığı ve ahșabın 

sıcaklığını yeni nesil yașam alanlarına 
ulaștırabilmektir.

etawoodKaracakaya Cad.No:153 Siteler-Altındağ-Ankara 

ize markanızın kuruluş hikayesinden ve 
faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?
2011 yılında Akdeniz Bölgesi’nde hizmet vermek üzere 
Antalya’da kurulan Parke Atölyesi adlı firmamız ile 
bugüne kadar bilinirliği ve kalitesi ile üst segment 
işletmelerin tüm yapısal ahşap ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere faaliyet göstermekteyiz. Ahşap konusundaki 

tecrübelerimizi iş ortaklarımızla paylaşırken ilk olarak kendi 
evlerimize yaptığımız mobilya tasarımlarımızı, taşınabilir mobilya 
alanına farklı bir tarz katarak hayata geçirebileceğimizi düşündük ve 
etawood markasını yarattık.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Tasarımlarınızda 
önceliğiniz nelerdir?
Tarzımız değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere klasik 
ve hazır mobilya çizgisinden çıkarak, el emeği ile yapılan 
modernize edilmiş masif ürünler üzerine kurulmuştur. 
Hedefimiz ve önceliğimiz, masif ürünlerimiz ile doğallığı ve 
ahşabın sıcaklığını yeni nesil yaşam alanlarına ulaştırabilmektir. 
Ürünlerimizde tamamen doğal ve zararsız materyalleri kullanarak 
doğallıktan uzaklaşan yaşam tarzımız içerisine doğallığı ön plana 
çıkarabilmektir.

Modelleme aşamasında motifleri ve şekilleri seçerken 
nelerden ilham alıyorsunuz?
Kullandığımız motif ve dokular ahşaba dair alışılmış çizgilerin 
dışına çıkmaktadır. Tasarımını yaptığımız ürünleri malzeme olarak 
daha küçük masif parçalarla ortaya çıkardığımız ve çok farklı 
şekillerde kullanabildiğimiz için beğeni topluyoruz. 

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikleri neler?
Malzeme bilgisi ve ahşap özellikleri konusunda sektörel olarak 
söz sahibiyiz. Hammadde ve tedarik anlamında seçici olmamız, 
yarattığımız ürünleri de son derece benzersiz ve dayanaklı 
kılmaktadır.

Müşterilerinizin taleplerini kendi tasarımlarınız ile 
nasıl bir araya getiriyorsunuz? 
Kendi özel tasarımlarımız dışında müşterilerimizin istediği ya da 
mimarların tasarlayabildiği her alana, yarattığımız masif dokuları 
uygulayabiliyoruz. Dış mekân ahşap deneyimimiz, sınırlarımızı 
mobilyanın ötesine taşıyabiliyor. 

İleride markalaşmaya yönelik atacağınız adımlar ve 
projeler var mı?
Etawood olarak öncelikle Türkiye’ye markamızı tanıtarak, birçok 
şehirde Ankara mağazamız gibi mağazalar açacak girişimcilerle 
çalışmayı planlamaktayız. Vizyon ve misyonumuz ise ahşabı 
modernize ederek yeniden hayatın içine sokmak ve bu sayede 
şehir hayatından biraz sıyrılarak doğallığı hayatımızın içinde 
hissettirmektir. 

B



ncelikle bize kendinizden ve firmanızın 
faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?
Sinop doğumluyum. Küçük yaşlardan beri sanata 
ilgisi olan bir çocuktum. Hayallerimde ki meslek 
bir tasarımcı olmaktı. Hayallerim doğrultusunda 
amacımdan hiç vazgeçmeden yoluma devam ettim. 
Bu süreçte aldığım eğitimler doğrultusunda Maltepe 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nü kazandım. 
Eğitim hayatımda birçok seminere ve kurslara katılım gösterdim. 
Gelişen teknoloji ve çağı güncel bir şekilde takip etmek beni 
her zaman mutlu etmiştir. Hayallerimdeki mesleğin akademik 

sürecini başarıyla tamamlayıp bitirdikten sonra home ofis olarak 
hizmet vermeye başladım. Günümüzdeki pandemi sürecinden 
kaynaklı kendi web sitemi oluşturup daha fazla insana hizmet 
vermek için online iç mimari hizmet paketleri oluşturdum. Yeni 
normal dönemimizde evlerimizde geçirdiğimiz süre daha da 
fazlalaştı. Bu süreçte evlerimizin tasarımları da psikolojik olarak 
bizleri etkilemeye başladı. Çünkü iç mimari ruha hitap ettiği için 
psikolojimiz üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Bu düşünceler 
doğrultusunda online iç mimari hizmet vererek mesafeli tasarımlar 
oluşturuyoruz. Yeni normal döneminde müşterilerime önerim iç ve 
dış mekânlar arasına daha belirgin sınırlar çizmektir. 

Ö

Doğanın güzelliklerinden yararlanarak yaratıcı projelere imza atan 
İç Mimar Gülfem Açıköz’ün gerçekleștirdiği projelerden mimari kimliğine, ilham 

kaynaklarından tasarım așamasında dikkat ettiği unsurlara kadar pek çok konuda 
sorduğumuz soruları yanıtladığı keyifl i röportajımız sizlerle...

dekorasyon

Çağdaş ve Yaratıcı
Gülfem Açıköz
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Çağdaş ve Yaratıcı
Gülfem Açıköz

Yaratıcı dokunușların tasarımın kalbini 
olușturduğuna inanıyorum.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Her yaptığımız işi önce işlevselliği ile değerlendirip sonra estetik 
bakış açımızı katarak tasarımlarımızı şekillendiriyoruz. Web 
sitemde ki online iç mimari hizmetlerimizle de bu algoritmadan 
yararlanıyoruz. Tasarım paketlerimizde oluşturduğumuz projeler ile 
birçok müşteri kitlesine hizmet vermekteyiz. Amacımız iç mimari 
projeler aracılığıyla yaratıcı ve doğadan izler taşıyan tasarımlara 
imza atmaktır. 

Tasarım ve mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımı oluştururken mimari mekânın işlevselliği ve 
ergonomik olması benim için çok önemlidir. Proje başlangıcında 
detaylıca analiz ettiğimiz kullanıcıya önce ihtiyaç ve beklentilerini 
en nitelikli şekilde karşılayabileceği sonra da hayat akışında yeni ve 
farklı şekilde deneyimleyebileceği bir mekân sunmaya çalışıyorum. 
Mimari ve tasarıma bakışım tek bir öğeye, biçime, malzemeye ve 
fikre odaklı değil. Kimliğim ve mimariye bakış açımın en temel 
direği özgün olmaktır.

Projelendirme aşamasında nelerden ilham 
alıyorsunuz? Odak noktalarınız neler?
Projelerimde ki en büyük ilham kaynağım doğanın güzellerinden 
esinlenmektir. Doğa - insan, insan - mekân ilişkisini irdeleyerek 
kullanışlı mekânlar ortaya çıkarıyorum. Bu doğrultuda 
esinlendiğim ve tasarımlardan örnek aldığım ünlü mimar Federico 
Delrosso’nun bana ilham veren en önemli cümlesi şudur; “Mimarlık, 
yerlerin ruhunu korumak için doğal veya kentsel gerçekliği ve 
bağlamı içermelidir. Bu cümle aynı zamanda tasarımlarımın kilit 
noktasıdır. “

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi 
tasarımlarınızla harmanlarken en çok hangi noktalara 
dikkat ediyorsunuz?
Herkesin içinde bulunmaktan mutluluk duyacağı, yaşayan 
mekânlar tasarlama gayreti içinde olmuşumdur. Yaptığım 
tasarımlarda çizim aşamasından öte müşterilerimin nasıl bir 
tasarım istediğini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışırım. Bir projenin 
hayata geçmesinde insan faktörü büyük önem taşır. Dolayısıyla 
insana ulaşmayan bir tasarım amacına da ulaşamaz. Bir yapının 
dış ve iç mimari özellikleri, ona kattığı ruh, mekânın atmosferi, 
tercih edilen renkler ve dekorasyon incelikleri tasarımın 
bütününü oluşturur. Bu bağlamda tasarımlarımı oluştururken 
bu parametreleri göz önünde bulundururum. Projelerimde bu 
parametrelerin uyumuna özellikle dikkat ederim.

Bize gelecek planlarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Yaratıcı dokunuşların tasarımın kalbini oluşturduğuna inanıyorum. 
Bu bağlamda farklı bakış açılarının harmanlanmasıyla ortaya çıkan 
projelerin daha başarılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ekibimi 
bu doğrultuda büyütüp istikrarlı bir ilerleme kaydetmeyi istiyorum. 
Bu çerçevede online iç mimari hizmetlerini daha yaygın bir hale 
getirmeyi tasarım paketlerini detaylandırıp çoğaltmayı ve bu 
sektöre özgün bir değer katmayı hedefliyorum. 



irmanızdan ve faaliyet alanlarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
2016 yılında kurulan firmamız, iç mimarlık ve 
uygulama hizmeti vermektedir. Hızla gelişen ve 
değişen yeni tasarım metotları ve güncel malzeme 
bilgisini; inşaat ekonomisi ile estetik ve fonksiyonellik 
bağlamında birleştiren ve gelecek vizyonu ile 

harmanlayan bir tasarım sürecini benimsedik. Bu fikirden yola 
çıkarak birbiri ile oldukça ilişkili olan mimari, iç mimari ve inşaat 
mühendisliğini bünyesinde toplayarak tasarım, danışmanlık, proje 
geliştirme ve yönetimi, uygulama, kontrol ve taahhüt hizmetleri 
vererek hem yurt içi hem de yurt dışında farklı büyüklük ve 
çeşitlilikte projeler gerçekleştiriyoruz. Amacımız yalnızca yaratıcı 
ve özgün bir mimari değer oluşturmak değil aynı zamanda 
işverenin yatırım ekonomisinin, tasarımın getirdiği katma değer ile 
optimizasyonunun sağlanmasıdır.

Firmanızın verdiği hizmetlerden söz edebilir 
misiniz? 
Mimari tasarım, proje ve uygulama hizmetleri, iç mimari tasarım, 
proje ve uygulama hizmetleri, mimari ve iç mimari danışmanlık 
hizmetleri, anahtar teslim projeler, proje yönetimi ve yönetim 
danışmanlığı, uygulama kontrolörlüğü ve uygulama yönetimi, 

konut, villa, ofis, klinik, otel, okul, kafe, restoran, mağaza ve 
showroom iç mekân projeleri gerçekleştiriyoruz.

Hem Türkiye hem de Amerika’da hizmet 
veriyorsunuz. Hayata geçirdiğiniz projelerinizden 
bahsedebilir misiniz? 
İlk olarak şunu belirtmeliyim ki ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, 
Bodrum, Çeşme ve Zonguldak’da projelerimiz bulunmaktadır. 
Projelerimizde içerik olarak anahtar teslim, belediye, İstanbul 
mağaza ve showroom uygulama projeleri ile birçok gayrimenkul 
alım satımları ve kentsel tasarım projeleri yapmaktayız. Aynı 
zamanda Dubai merkezli iç mimari otel projeleri tasarım ve 
uygulamalarımız da bulunmaktadır. Ayrıca disiplinler arası 
çalışmalarımızdan bahsetmek gerekirse, Amerika’da yatırım 
danışmanlığı yaparak eski taşınmazların yenilenme sürecinde 
bulunup açık arttırma ile Open House’a sundum.

Mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun oldum. Hem yurt içi hem de 
yurt dışında aldığım workshop eğitimlerim ile kendimi geliştirme 
imkânı buldum. Mimarlığa sadece görsel açıdan bakmak yerine 
ekonomi ve optimizasyonu ele alarak bakmak mimari kimliğimi 
oluştururken alışılagelmişin dışında farklı bir bakış açısı sağladı. 

F

Güncel tasarım metotlarını estetik ve 
fonksiyonellik ile birleștirerek alıșılmıșın 
ötesinde özgün tasarımlara imza atan 

Öztürk Group’un Kurucusu 
Mimar Arda İlker Öztürk, yurt içi ve yurt 

dıșında hayata geçirdiği projeleri, mimari 
kimliği, sektörde kendisini farklı kılan 

özelliklerini ve ilham kaynaklarını 
MAG Okurları ile paylașıyor...

Öztürk Group 
Başarılı Çizgiler, 
Özgün Projeler

dekorasyon

ARDA İLKER ÖZTÜRK

ardailkerozturkwww.ozturksirketlergrubu.com

Son beş yıldır aktif olarak mimarlık sektörünün içerisindeyim. Ana 
yerleşkem İstanbul olup Türkiye’nin bir çok bölgesinde aktif olarak 
hizmet vermekteyim. Bunların yanında Amerika’nın Los Angeles 
bölgesinde “Business Admiger” kimliğim ile iş geliştirme üzerine 
birçok deneyimim olmuştur.

Mimarlık kariyerinizde bu başarıyı yakalamanızda size 
en çok hangi kişisel özelliğiniz yarar sağladı?
İyi bir sözlü iletişim, mimarlar için anahtardır bir beceridir. Sorunlar 
ortaya çıktığında herhangi bir sorunu çözmek için ekibimle nasıl 
iletişim kuracağımı bilmek ve projenin tamamlanması için kontrolü 
sağlamak çok önemlidir. Yaratıcılık ve iletişim becerilerinin 
yanı sıra organizasyon becerilerim her projenin birçok detayını 
gözlemlememi ve değerlendirmeme fayda sağlamaktadır. 

Projelerinizin tasarım süreci hakkında bilgi verir 
misiniz? 
İç mimari projenin ilk etapta hangi amaçla, kimler için yapılacağı, 
kullanım ihtiyaçları, kaç kişi tarafından dizayn edileceği, ne 
kadar depolama alanı ile hangi işlevler tarafından kullanılacağı 
belirlenir. Mekân ve çevre ilişkisi araştırılır daha sonrasında renk 
doku malzeme form ve bütçe belirlenir. Bu süreçte bizim ekip olarak 
en önem verdiğimiz şey disiplin ve özveridir. Proje başlangıcında 
toplanan verilerin doğru kullanılması ortaya maksimum 
memnuniyeti çıkarır bu da bizim sektörde devamlılığımızı oluşturur. 
Yaptığım en önemli şey, ekibimi tanımak oldu. Bu, her takım 
üyesinin güçlü yönlerine göre görevleri devretmemi sağlarken, 
herhangi bir zayıflığın etkisini en aza indirmemi sağladı. 

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham alıyorsunuz?
Bu oldukça derin bir konu olmakla birlikte ilk olarak proje 
alanının ve kullanıcının isteklerinin iyi benimsenmesi 
gerekmektedir. Bunların yanında oldukça başarılı ve destekleyici 
ekibim de bana ilham kaynağı olmaktadır ve mimarlar olarak 
müşterilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine göre kullanmaları için 
işlevsel binalar yaratmaktayız. Müşterilerimizi anlamak olmazsa 
olmazdır ve nihayetinde kullanıcıların memnuniyeti ve bu alana 
olan tutkumu besliyor. 

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Şu an gerçekleştirmekte olduğum ve beni en çok mutlu eden 
proje kentsel tasarım projesidir. Bu proje ile Zonguldak Kilimli 
Belediyesi’nin önemli bir eksikliğini gidermiş olup aynı zamanda 
Türkiye’de modern şehirler yaratmayı hedeflemekteyim. 
Bunların yanı sıra Bodrum, İstanbul, Urla, Alaçatı ve birçok 
şehrinde inşaatlarımız devam etmektedir. İlerleyen dönemlerdeki 
hedeflerim arasında modern dünyanın izlerini taşıyan lüks 
yapılar oluşturmak ve bu alanda uluslararası markalaşma 
sağlamak vardır.

Peki son günlerde konteyner ev tiny house rekabeti 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
2008 yılında Amerika’da özellikle küresel ekonomik krizi 
döneminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından 
batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak bir sektör haline gelmeye 
başlamıştır. Bu akım Türkiye ekonomisi ve yerleşkesinde oluşan 
imar durumlarından ötürü ticari ve yaşam projeleri oluşumuna 
dönüştü. Zevkinize uygun küçük evi kolaylıkla tasarlanıp 
uygulamaya dönüştürmekteyiz, bu yapılar kendinize ait imarlı, 
imarsız arsa ya da bahçede yaşayabilme imkanı sunmaktadır. 
Yaşam alanı olan taşınmazda ihtiyaç olan konuttaki her imkanı 
sunup müşterinin kaliteli istediği hayali yaratmaktır.  
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toplanan verilerin doğru kullanılması ortaya maksimum 
memnuniyeti çıkarır bu da bizim sektörde devamlılığımızı oluşturur. 
Yaptığım en önemli şey, ekibimi tanımak oldu. Bu, her takım 
üyesinin güçlü yönlerine göre görevleri devretmemi sağlarken, 
herhangi bir zayıflığın etkisini en aza indirmemi sağladı. 

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham alıyorsunuz?
Bu oldukça derin bir konu olmakla birlikte ilk olarak proje 
alanının ve kullanıcının isteklerinin iyi benimsenmesi 
gerekmektedir. Bunların yanında oldukça başarılı ve destekleyici 
ekibim de bana ilham kaynağı olmaktadır ve mimarlar olarak 
müşterilerin değişen ihtiyaç ve isteklerine göre kullanmaları için 
işlevsel binalar yaratmaktayız. Müşterilerimizi anlamak olmazsa 
olmazdır ve nihayetinde kullanıcıların memnuniyeti ve bu alana 
olan tutkumu besliyor. 

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Şu an gerçekleştirmekte olduğum ve beni en çok mutlu eden 
proje kentsel tasarım projesidir. Bu proje ile Zonguldak Kilimli 
Belediyesi’nin önemli bir eksikliğini gidermiş olup aynı zamanda 
Türkiye’de modern şehirler yaratmayı hedeflemekteyim. 
Bunların yanı sıra Bodrum, İstanbul, Urla, Alaçatı ve birçok 
şehrinde inşaatlarımız devam etmektedir. İlerleyen dönemlerdeki 
hedeflerim arasında modern dünyanın izlerini taşıyan lüks 
yapılar oluşturmak ve bu alanda uluslararası markalaşma 
sağlamak vardır.

Peki son günlerde konteyner ev tiny house rekabeti 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
2008 yılında Amerika’da özellikle küresel ekonomik krizi 
döneminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından 
batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak bir sektör haline gelmeye 
başlamıştır. Bu akım Türkiye ekonomisi ve yerleşkesinde oluşan 
imar durumlarından ötürü ticari ve yaşam projeleri oluşumuna 
dönüştü. Zevkinize uygun küçük evi kolaylıkla tasarlanıp 
uygulamaya dönüştürmekteyiz, bu yapılar kendinize ait imarlı, 
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Kapadokya’nın eșsiz doğal ve yapılı dokusunu bozmadan 
yeni tasarım ve eski eser restorasyon  çalıșmaları 

gerçekleștiren FCA Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Fatih Çekiç, 
yapı ve çevre ilișkisini göz önünde bulundurarak insan odaklı 

ve sürdürülebilir projeler hayata geçiriyor...

FCA Mimarlık 
Kentsel Tasarım

dekorasyon
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ize firmanızdan bahsedebilir misiniz? 
2015 yılından beri Kapadokya’da faaliyet gösteren 
bir firmayız. Yeni yapı tasarımı ve eski eser 
restorasyonu üzerine çalışmalar yürütüyoruz. 
Sekiz kişiden oluşan ekibimizde restorasyon 
uzmanları, modelleme ve görselleştirme ekibi ile 
uygulama ve detay çalışmalarını yürüten arkadaşlar 

bulunuyor. Çalışmalarımızın büyük çoğunluğu butik otel ve 
nitelikli müstakil evlerden oluşuyor. Kurulduğumuz günden 
beri yaptığımız her projede yapı - çevre ilişkisini göz önünde 
bulundurarak oluşturduğumuz eserin Kapadokya’nın eşsiz 
doğal ve yapılı dokusunu bozmadan kendine yer edinmesini 
amaçlıyoruz.

Kapadokya bölgesi öncelikli olmak üzere mimari 
projeler yapıyorsunuz. Kapadokya bölgesinde proje 
yapmanın zorlukları nelerdir?
Bölgede çok sayıda tescilli kültür varlığı bulunması ve bu 
yapıların yakın çevresinde yapılaşmak insanı tedirgin eden bir 
durum çünkü yaptığımız yapının çevresiyle ilişkisi ve görsel bağı 
son derece öneme sahip. Bu sebeple tek bir projeyi yaparken bile 
bütün sokağı irdelemek gerekliliği doğuyor. Bu durum keyifli 
olduğu kadar tasarım ve imalat sürecinde de son derece dikkat 
gerektiriyor.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler hakkında bilgi 
verir misiniz? Projelerinizde en çok önem verdiğiniz 
detaylar nedir?
Kapadokya’nın birçok lokasyonunda devam eden projelerimiz 
var. Bunlar arasında özellikle bahsetmek istediğim iki projeden 
biri Uçhisar da yerel bir yatırımcı için hazırladığımız Bloom 
Hotel Cappadocia projesi. Dört ayrı bloktan oluşan yapı kotlu 
araziye yerleşerek kendi içerisinde bir dokuya sahip ve her 
adımda farklı perspektifler sunarak görsel olarak tatminkâr 
bir yapı topluluğu oluşturuyor. Diğer bahsetmek istediğim 
proje ise Göreme’de henüz bitirmiş olduğumuz Arinna Hotel,  
Göreme’de yüksek bir tepeye konumlanmış eski bir evi butik otele 
dönüştürdüğümüz bu projede bütün misafir odalarını manzaraya 
dönük olarak tasarlayarak konaklayanların muhteşem Kapadokya 
manzarasından en üst düzeyde yararlanmasını amaçladık.  
Bunların dışında Ürgüp, Mustafapaşa ve Çavuşin ’de de devam 
eden çok sayıda projemiz mevcut.

Tasarım ve proje süreçlerinizden bahseder misiniz? 
Tasarım anlayışınızı ve tarzınızı tanımlar mısınız?
Tasarım süreci, yapının kaderini belirleyen en önemli süreç. 
Burada işverenin ne istediğini bilmesi bizim için kolaylık sağlıyor 
ancak yapının tescilli kültür varlıkları içerisinde kalması 
işverenin isteklerini törpülememizi sebep oluyor ve tasarımda 
bir orta yol bulunuyor. Plan düzleminde yapının işlevsel olduğu 
kadar kütlesel anlamda da zarif bir görüntüye sahip olmasını 
benimseyen bir tasarım anlayışımız var. Tasarladığımız yapının 
bulunduğu ortama ve ihtiyaca uyum sağlamasına son derece özen 
gösteriyoruz bu sayede yapının uzun yıllar boyunca değişiklik 
gerektirmeden kullanılabilmesini amaçlıyoruz. 

B



ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
1991 Denizli doğumluyum. TED Ankara Koleji’nde 
eğitimimi tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İç 
Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. 
Çeşitli projelerde yer aldıktan sonra 2018 yılı itibari ile 
kendi firmam olan Studio 26’yı kurdum. Profesyonel 
ekiplerle iç mimari ve dekorasyon danışmanlığı 

alanında hizmet veriyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden ve 
tasarımlarınızdaki mimari çizginizden bahsedebilir 
misiniz?
Ben çizgisel maskulen hatları, feminen detaylarla birleştirmeyi 
seviyorum. Açıkçası belli bir mimari akım ya da tarza bağlı kalmak 
beni korkutur. Tasarımlar içinde yaşayanları yansıttığı sürece 

başarılıdır. Her ailemiz birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden de 
mimari çizgim çok değişkendir.
 
Bir mimarlık şirketi olarak danışanlarınıza en 
temel adımdan son dokunuşlara kadar yardımcı 
oluyorsunuz. Bu süreçte danışanlarınız ne gibi 
hizmetlerden faydalanıyor?
Danışanlarımızla aramızda her şeyden önce bir dostluk oluşuyor. 
Ailelerimizin günlük rutinine ne kadar dahil olursak proje 
sonunda onları o kadar mutlu ve tatmin olmuş görüyoruz. 
Beğenileri, seçimleri, temel alışkanlıkları, hobilerine ve en 
önemlisi hayallerine dayanarak; kişiye özel tasarım yaşam alanları 
oluşturuyoruz. İç mimari projelendirme, uygulama, tasarım ve 
dekorasyon danışmanlığı alanlarında profesyonel ekiplerle anahtar 
teslim çalışıyoruz.    

B
Tasarımın, tüm elemanları ile bir bütün olması gerektiğine dikkat çeken 

Studio 26’nın Kurucusu İç Mimar Tuğçe Bakkal Safi, hayata geçirdiği eșsiz 
projelerinde kullanıcı tarzını kendi tarzı ile birleștirerek șık ve zamansız 

tasarımlara imza atıyor...

Studio 26
Zamansız Şıklık

dekorasyon

TUĞÇE BAKKAL SAFİ
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Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve mekânı daha 
verimli kullanabilmek için yapılabilecek en kolay 
mimari değişiklikler neler?
Bu konuda benim karşılaştığım en büyük problem fazla eşyalar 
ya da mekândaki eksik gün ışığı sorunu oluyor. Bu noktada 
benim önerim, mahremiyet gerektirmeyen mekânlarda tüm 
duvarları ortadan kaldırarak gün ışığından maksimum derecede 
faydalanmamızı sağlayacak şeffaf alanlar oluşturmak olur. Diğer 
bir önerim ise fazla eşyalardan kurtularak doğru depolama 
sistemlerini şık detaylarla birleştirerek mekâna entegre etmek olur. 
Ferah bir ortam mutlu bir his sağlayacaktır.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Bu konuda en net olduğumuz nokta, proje sahibinin gerçekten 
ne istediğini anlamak ve ona bunu anlatmak oluyor. İnsanlar her 
beğendiği tarzı kendi tarzı olarak düşünüyor. Halbuki göze güzel 
gelen her şey kendi ruhumuzu yansıtmaz. Bu nedenle biz devreye 
giriyor ve danışanımızın tarzını anlayarak onu en mutlu edecek 
olana yönlendiriyoruz. Tasarımın, tüm elemanları ile bir bütün 
olması gerektiğini vurguluyoruz. Mekân bir bütün olmalı, aynı 
dili konuşmalıdır. Önceliğim; projede yakalanmak istenen tarzı, 
kendi tarzımla birleştirerek kullanışlı, şık ve zamansız tasarımlar 
yaratmak oluyor.

Tarzınızı ortaya koyarken kendi alanınızdaki 
trendlerden mi yoksa alanınız dışından mı daha çok 
ilham alıyorsunuz?
Projeye göre çok değişiyor. Dekorasyon ve mimarinin de en önemli 
noktası, kişiye özel olmasıdır. Özenle yapılıp teslim edilmiş bir 
projeyi  houte-couture bir elbiseye benzetirim. Ben de yarattığım 
mekânlarda en çok buna dikkat ediyorum. İnsanlar evdeki 
her detayda hem ev sahibini hem Studio26 tarzını bir arada 
hissedebilmeli. Bu aralar beni en çok heyecanlandıran aslında 
alışılmışın dışında gelen istekler oluyor. Spa merkezi ya da özel 
kahveler hazırlayan butik bir kafe şu an tasarlamak istediğim 
projelerin başında yer alıyor. 



Tarihten ve doğadan esinlenerek Türk kültürünün bir parçası olan cam kandilleri 
modern, özgün ve dekoratif olarak yeniden tasarlayan Quem markasının 
kurucusu Kübra Kısa’nın ürün çeșitliliği, tasarımdaki öncelikleri ve ilham 

kaynaklarına ilișkin geniș yelpazede sorduğumuz soruları yanıtladığı 
keyifl i röportajımız sizlerle...

Cam Sanatının En Şık Hali
Quem
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izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
1988 İstanbul doğumluyum. Küçük yaşlardan beri 
çizim yapmayı, tasarlamayı ve üretmeyi seviyorum. 
Hayalim moda tasarımcısı olmaktı ancak tesadüf 
eseri cam sektörü üzerinde yoğunlaştım. Öncelikle 
her kadın gibi ben de evimde mum kullanmayı 
seviyorum fakat mumların zaman içinde renkleri 

sararıyor ve eriyerek görüntüleri bozuluyordu. Çoğu zaman 
dekoratif işlevselliğini yitireceği için kullanamıyordum. Bu 
nedenle kadın girişimci olarak 2017 yılında cam kandil üzerine 
yoğunlaşarak hayalim olan ‘’Quem’’ markasını kurdum. Kandil 
yüzyıllardır kültürümüzde olan ancak çağın gelişmesi sonucu 
unutulmaya yüz tutmuş bir aydınlatma aracıydı. Bu sebeple 
firma olarak kandili modern, özgün ve dekoratif olarak yeniden 
tasarlamaya başladık. Reklam ve tanıtım çalışmalarımız 
sonucunda tasarım tescilli ürünlerimiz birçok kadın programı 
ve dizilerde kullanılmaktadır. Ayrıca sosyal medya üzerinden 
Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada bir akım oluşturduk ve 
ürünlerimiz yüksek talep görmeye başladı.

S



dekorasyon

Tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl tanımlar 
mısınız?
Bir ürün tasarlarken mutlaka iki özelliğinin olmasına dikkat 
ederim. İlk özellik kullanım alanı ve işlevselliği ikincisi 
ise dekoratif ve şık olmasıdır. Bir kadın olarak o ürünü 
kullanmadığım zamanlarda bile göz zevkime hitap etmesi 
ve kullanırken keyif vermesi benim için çok önemlidir. 
Tasarladığım ürünlerde önceliğim her zaman zarifliğinin 
yanı sıra kalitesidir.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ürün gruplarımızda dekoratif cam kandil tasarımlarımız 
başta olmak üzere sanatsal ve mimari çalışmalarımız, 
dekoratif karaf setlerimiz ve bardak gibi sofra grubunda 
yer alan modern ve şık tasarımlarımıza yer vermekteyiz. 
Gelecekte ürün gruplarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.

Standart ürünleriniz haricinde kişiye özel 
tasarımlar yapıyor musunuz?
Standart üretimlerimiz dışında sektöre veya kişiye özel 
tasarımlar yapmaktayız. Türkiye’nin önde gelen saygın 
isimleri ve şirketleri ile istekleri doğrultusunda özel 
çalışmalarımız bulunmaktadır. 

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Genel olarak tarihten ve doğadan esinleniyorum. Elbette doğadan 
daha üstün bir tasarım yoktur. Bu nedenle tüm tasarımlarımda 
en büyük ilham kaynağım doğanın eşsiz güzellikleri olmuştur. 
Doğanın güzelliklerini ve tarihi hayal gücüm ile birleştirerek 
tasarımlarımı cam sanatına uygun olarak gerçekleştiriyorum. 
Ancak her şey tasarımlarıma ilham kaynağı olabiliyor ve her an 
aklımda farklı şekiller ve tasarımlar belirebiliyor.

Gelecek dönemde hangi tür ürünler ön plana 
çıkacak?
İlk günümüzde olduğu gibi gelecekte de fütüristik ürünler 
tasarlayıp geliştirmeyi planlamaktayız. Kandillerimiz için son bir 
yıldır gerçekleştirdiğimiz ar-ge çalışmalarımız doğrultusunda 
yakın zamanda Türkiye’de ilk defa kokulu kandil yağlarımızı ürün 
grubumuza ekleyeceğiz. Kokulu kandillerimiz ön planda olacaktır. 
Bunun yanı sıra dekoratif sofra ve mutfak aksesuarları üzerindeki 
çalışmalarımızın ön planda olacağını düşünüyoruz. 

Doğanın güzelliklerini ve tarihi hayal 
gücüm ile birleștirerek tasarımlarımı 

cam sanatına uygun olarak 
gerçekleștiriyorum.
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izi tanıyabilir miyiz?
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde doğup büyüdüm. 
Üniversite yıllarına kadar Antalya’da yaşadım. 
İstanbul Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Antalya’ya geri döndüm. Belli 
bir süre çalışma hayatımdan sonra kendi ofisimi 
açarak çalışmaya devam ettim. Bu sırada Antalya 

Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım. Tasarım  
ve uygulama yapan bir mimar olarak asıl amacım, uygulanabilir 
tasarımlar yapmak. Yani ne çiziyorsak onu uyguluyoruz Ya da 
başka bir değişle ne uygulamak istiyorsak onu çiziyoruz. Benim 
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S

Döșemealtı Mimarlık’ın Kurucusu 
Y. Mimar Fatma Toran ile mevcut 
tasarım akımlarını yansıtarak imza 

attığı fonksiyonel projeleri ve 
bu projelerinin hayata geçirilme 
süreçleriyle ilgili keyifl i bir röportaj 

gerçekleștirdik.

Döşemealtı 
Mimarlık

Ayrıcalıklı 
Tasarımlar
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Projelerimde ana amacım uygulanabilir 
tasarımlar yapmak, ne çiziyorsam onu 

uygulamak istiyorum. 

dosemealtimimarlik

tercih edilen malzemeleri yakından takip ediyoruz. Her binanın bizim 
bir imzamız, her cephenin de bir kartvizitimiz olduğunu unutmadan 
özenle çalışıyoruz. Tasarımlarımız her ne kadar müşteri odaklı olsa 
da mutlaka kendimizden bir parça katıyoruz. Bazen binanın bir 
cephesinde bazen içinde bir köşede kendimizden bir iz bırakıyoruz. 
Kendine özgü, modern hatlara sahip, sade ve şık binalar her zaman 
beni cezbetmiştir. Projelerimde ana amacım uygulanabilir tasarımlar 
yapmak, ne çiziyorsam onu uygulamak istiyorum. 

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Estetik ve fonksiyonellik tasarımlarımız da birbirinden ayırmamamız 
gereken iki başlık. Tabii ki tasarım yaparken estetik olarak göze hitap 
etmesini isteriz ancak yapılan bir tasarım fonksiyonel olmadıktan sonra 
estetik olsa da daha sonra da kullanılmayacak bir tasarımdan başka 
bir şey değildir. Basit bir örnek ile anlatayım, bir sandalye düşünün 
mağazada görür görmez beğendiniz hemen aldınız ama evde uzun 
süre üzerine oturup yemek yiyemiyorsunuz, sizi rahatsız ediyor. Ne 
yapıyorsunuz hemen bir kenara atıp başka bir sandalyeye oturuyoruz. 
Binalar da böyle aslında. Biz konut projelerinde aile yaşantısına göre 
hangi mekânlara ne kadar ihtiyaç duyuluyor? ya da hangi mekânlarda 
hangi eşyalar olacak ve nasıl kullanılacak? bunları düşünerek tasarım 
yapıyoruz. Tasarımlarıma estetik anlayışla başlamıyorum, başlangıç 
noktam fonksiyonel tasarımı estetik tasarımla birleştirmek ya da 
fonksiyonel tasarımı estetik göstermekte diyebiliriz. 



İç mekân tasarımında ișlevselliğe ve fonksiyonelliğe önem verdiğini belirten 
İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Nurgül Güngör Doğan, projelerinde az eșya ve 

doğal aksesuar kullanarak minimalist yașam alanları tasarlıyor...

Minimalist ve Doğal 
Mekânlar
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Projelerimde en çok önem 
verdiğim detaylar arasında 
ișlevsellik ve fonksiyonellik 

geliyor. Mekânları mümkün 
olduğunca ișlevsel olacak 

șekilde tasarlayabilmek benim 
için çok önemli.

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hangi 
kollarda, ne gibi hizmetler vermektesiniz?
1995 yılında Ereğli’de doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimimi Ereğli’de, lisans eğitimimi Ankara Başkent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 
tamamladım. 2019 yılında profesyonel anlamda meslek 

hayatıma giriş yaptım. 2019 yılından beri aktif olarak iç mimarlık 
alanında çalışıyorum. Aynı zamanda dijital platformlarda özellikle 
Instagram üzerinden kendi sayfam aracılığı ile kitleme bilgilerimi 
paylaşıyorum. Mesleki anlamda kendime bir şeyler katacak 
içerikler üretiyorum. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
İşim gereği birçok farklı stilde çalışıyorum ama konuya şahsi olarak 
yaklaşmam gerekirse minimal tarzı daha çok benimsediğimi 
söyleyebilirim. Az eşya çokça huzur. Geniş, doğal aydınlatmalar 
(güneş) ile aydınlatılmış alanları daha çok seviyorum. İç mekânda 
bitki kullanımına oldukça önem veriyorum. Ham ahşap ve çelik 
malzemeleri kullanmayı seviyorum. Oturma gruplarını seçerken 
yerden yüksek olmasına dikkat ediyorum. Dekorasyon konusunda 
mum, tablo, tütsü, ayna, vazo, seramik tabak, makrome duvar 

süsü, masaüstü şömine ve pampas otu gibi bitkiler kullanmayı 
tercih ediyorum. Cephe tasarımlarında çıta kullanımını çok 
beğeniyorum. Gerek baza başlığı yerine gerekse yatak odasında 
baza başlığının arkasında, koridorlarda, televizyon ünitesi 
tasarımlarında veya vitrin üzeri duvar tasarımlarında bu tarz 
çalışmaları oldukça başarılı buluyorum. 

Projelerinizde en çok önem verdiğiniz detaylar 
nedir?
Projelerimde en çok önem verdiğim detaylar arasında işlevsellik 
ve fonksiyonellik geliyor. Mekânları mümkün olduğunca işlevsel 
olacak şekilde tasarlayabilmek benim için çok önemli. Bir şeyi sırf 
trend olduğu için veya kullanıcı çok beğendiği için işlevsiz olacak 
şekilde bir mekâna entegre etmem söz konusu olamaz. Çünkü 
her zaman benimsediğim bir görüş vardır. Bir derslik tasarlarken 
müdür değil öğrenci olarak, bir restoran tasarımı yaparken 
sahibinden ziyade o mekâna gelen müşteri olarak düşünmeye 
çalışırım. Elbette özel yaptığım işlerde kullanıcının istekleri 
doğrultusunda bir şema belirliyoruz. Fakat yaptığım işin içime 
sinmesi adına kullanıcılarla daima fikir alışverişinde bulunurum. 
En doğru ve güzel kararların kullanıcının gereksinimleri 
doğrultusunda ortaya çıktığına inanıyorum. 

Ö
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Dekorasyon trendlerini takip ediyor musunuz? En çok 
nelerden ilham alıyorsunuz?
Trendleri takip ediyorum. Bir şeyi her yerde görmeye başladıysam eğer 
çabuk sıkılabiliyorum. Henüz çok keşfedilmemiş veya sıklıkla görmeye 
alışık olmadığımız malzemeleri veya uygulamaları daha çok seviyorum. 
Bir şeylerden ilham alarak beğendiğim tasarımı kendi zevkime 
göre dönüştürmekten keyif alıyorum. Bunun için en çok çağımızın 
gereksinimi olan interneti aktif kullanıyorum. Bu konuda en başarılı 
bulduğum ve bana gerçekten bir şeyler katan sosyal medya platformu 
ise Pinterest. İlham perim diyebilirim. Tasarım, sınırları olmayan bir 
konu. Önemli olan onu hayatınıza nasıl ve ne şekilde empoze ettiğiniz. 
Bir yerde görüp beğendiğiniz bir objeyi veya bir uygulamayı alıp 
kopyalamak bana göre doğru değil. Esinlenmek bambaşka bir şey. Ama 
o obje veya uygulama sizin yaşam alanınızda ne kadar sürdürülebilir 
olacak mesele bu. 

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler hakkında bilgi verir 
misiniz?
Şu an bir oyuncak evi ve atölyesi üzerinde çalışmalarım devam ediyor. 
Çok keyif alarak hazırladığım bir proje oluyor. Konsept bakımından çok 
farklı bir proje. Dünyanın birçok yerinde oyuncak müzeleri bulunmakta. 
Ben de yaşadığım kente böyle bir proje kazandırmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. 

İleride gerçekleştirmek istediğiniz yeni projeler, atılmak 
istediğiniz yeni faaliyet alanları var mı?
Geleceğe dönük hedeflerim arasında ofis, kafe tarzı bir çalışma yapmak 
istiyorum. Üst katımı ofis, bahçe katını ise butik bir işletme olarak 
kullanmak istiyorum. Bunun yanı sıra bir veteriner kliniği devralıp, 
kendi adıma işlettirmek istiyorum. Örnek teşkil edecek bir hayvan 
hastanesi ve oteli yapmak istiyorum.  

İç mekânda bitki 
kullanımına oldukça 

önem veriyorum. 
Ham ahșap ve çelik 

malzemeleri kullanmayı 
seviyorum. Oturma 
gruplarını seçerken 

yerden yüksek olmasına 
dikkat ediyorum.
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Bu yıl dekorasyonda çiçeklerin, 
canlı renklerin ve motifl erin hakim 

olduğu birbirinden gösterișli 
mobilyalar ile salonunuza

renk katın.
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1992 yılında Kayseri’de doğdum. 2014 yılı Selçuk 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü’nden mezun olup aynı yıl Kayseri’de 
mesleki faaliyetlerime başladım. Aktif olarak yurt içi 
ve yurt dışında birçok iç mimari projede yer aldım. 

Ayşegül Bakar İç Mimarlık ve Tasarım’ın kuruluş 
hikayesinden ve sunduğu hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Mezun olduğum ilk günden itibaren planlamakta olduğum 
ofis açma fikrimi 2017 yılında faaliyete geçirdim. Ofisimde iç 
mimarlık üzerine proje, danışmanlık ve uygulama hizmetleri 
vermekteyim.

Bugüne kadar hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
Bugüne kadar konut, düğün salonu, kafe, restoran, kuaför 
salonu, butik, idari bina ve yönetici ofisi olmak üzere birçok proje 
gerçekleştirdim.

Ö
Ayșegül Bakar İç Mimarlık ve Tasarım’ın Kurucusu İç Mimar Ayșegül Bakar, 

müșteri memnuniyetini ön planda tutarak yurt içi ve yurt dıșında hayata geçirdiği 
projelerinde ișlevsellik ve estetiği bir arada sunmaya özen gösteriyor. 

Ayşegül Bakar
Estetik ve Fonksiyonel

Üretim sürecinde müşterilerinizle iletişiminizi 
nasıl yürütüyorsunuz, sizden ne gibi talepleri 
oluyor?
Müşterilerimle iletişimimiz tamamen samimiyete dayalı 
sonucunda güzel dostluklar kurduğumuz uzun ve keyifli bir 
süreç oluyor. Kendileri için yorucu ve stresli geçen bu süreci 
birlikte daha keyifli hale getiriyoruz. Müşteriyi en iyi şekilde 
anlamak ve onu tasarım konusunda doğru yönlendirmek en 
büyük amacımız. Bizim için müşterilerimizin mutluluğu ve 
memnuniyeti her zaman ön plandadır. 

Dünya dijitalleşiyor ve meslekler de bu 
dönüşümden nasibini alıyor. Tasarım ve yapım 
aşamasında teknolojik ilerleme mesleğinize neler 
katıyor?
Yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan sektörlerden birinde yer 
almaktayız. Teknolojinin sunduğu imkanlar ile her geçen 
gün yenilenen materyal ve donatılar bizlere geniş bir yelpaze 
sunmaktayız.

dekorasyon

Biz sanatsal yaratıcılığımızı kullanarak 
mekanlarda hem estetiği hem de 

ișlevselliği bir arada sunuyoruz.

Tasarımlarınızı yaparken estetik ve işlevsellik 
arasında tercihinizi ne yönde kullanıyorsunuz. 
İkisini bir arada sunmakta zorlanıyor musunuz?
Öncelikle işlevsellik tercihim olmakla birlikte tasarım ile entegre 
olmasına özen gösteriyorum. İşlevsel olmayan bir şey estetik 
olamaz. Biz sanatsal yaratıcılığımızı kullanarak mekanlarda hem 
estetiği hem de işlevselliği bir arada sunuyoruz.

İç mimaride en yeni trendler neler? Sizin de 
takip ettiğiniz ve bu alanda tasarımlarınızı hayata 
geçirmek için sabırsızlandığınız uygulamalar var mı?
İç mekân trendleri her yıl değişmektedir. Bizlerde bu 
değişikliklere ayak uydurarak en güncel tasarımları kullanıcılarla 
buluşturuyoruz. Bu süreçte insanlar sağlıklı ve ferah yaşam 
alanlarını tercih etmeye başladı. Bizde bu noktada mimari 
hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaya devam ediyoruz. 
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Biz sanatsal yaratıcılığımızı kullanarak 
mekanlarda hem estetiği hem de 

ișlevselliği bir arada sunuyoruz.

Tasarımlarınızı yaparken estetik ve işlevsellik 
arasında tercihinizi ne yönde kullanıyorsunuz. 
İkisini bir arada sunmakta zorlanıyor musunuz?
Öncelikle işlevsellik tercihim olmakla birlikte tasarım ile entegre 
olmasına özen gösteriyorum. İşlevsel olmayan bir şey estetik 
olamaz. Biz sanatsal yaratıcılığımızı kullanarak mekanlarda hem 
estetiği hem de işlevselliği bir arada sunuyoruz.

İç mimaride en yeni trendler neler? Sizin de 
takip ettiğiniz ve bu alanda tasarımlarınızı hayata 
geçirmek için sabırsızlandığınız uygulamalar var mı?
İç mekân trendleri her yıl değişmektedir. Bizlerde bu 
değişikliklere ayak uydurarak en güncel tasarımları kullanıcılarla 
buluşturuyoruz. Bu süreçte insanlar sağlıklı ve ferah yaşam 
alanlarını tercih etmeye başladı. Bizde bu noktada mimari 
hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaya devam ediyoruz. 



ita Mermer Granit’in faaliyetleri ve 
ürünleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yita Mermer olarak yaşam alanlarınıza bütün 
mermer, granit ve quartz uygulamalarını yapıyoruz. 
Bunların yanında kamu binalarının mermer ve granit 
uygulamaları konusunda da tecrübeliyiz. Mutfak 
tezgâhı, merdiven basamak kaplamaları, mermer 

televizyon ünite kaplamaları, mermer şömine kaplamaları, mermer 
sehpa ve masalar tasarlıyoruz.

Birbirinden şık ürünlerin hakim olduğu mutfak 
tezgâhları yapıyorsunuz. Hangi tezgâh çeşitleriniz 
bulunmaktadır?
Genel olarak mutfak tezgahlarında quartz ve granit kullanıyoruz. 
Birinci sınıf ve yüksek kalitedeki ürünleri özenle seçerek 
müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Ülkemizde üretilen 

mermer ve granitlerinin yanı sıra aynı zamanda ithal ürünlere de 
firmamızda yer veriyoruz. 

En kullanışlı mutfak tezgâhı hangisi?
Şu an için en kullanışlı ürünler quartz ürünler. Bu ürünler 
ülkemizde bulunan yüksek teknolojiye sahip fabrikalarda 
üretilmekte olup ısıya dayanıklı, anti bakteriyel bir yapıya sahiptir. 
Kolay temizlenebildikleri ve çok sayıda renk seçeneği olduğu için 
son derece kullanışlılardır. Bizim kullandığımız markalar on beş yıl 
ürün garantisine sahiptir.

Kullanıcılar tezgâh seçiminde nelere dikkat 
etmeliler?
Ürün seçerken fayda sağlamaya odaklanıp, birinci sınıf ve güvenilir 
markaları tercih etmeye dikkat etmeleri gerekir. Bizim yaptığımız 
uygulamalar uzun yıllar kullanılabilen ve dayanıklı ürünlerdir. 

Y

Mermer, granit ve quartzın șıklığını bașta mutfak tezgahları olmak üzere yașam 
alanlarına dahil ederek doğal ve kaliteli dokunușlar yapan Yita Mermer’in 

Kurucusu Tufan Șengül, gerçekleștirdikleri çalıșmaları, ürün çeșitliliği ve tezgâh 
yapımında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor...

Yita Mermer
Mermerin İhtişamı

TUFAN ȘENGÜL

dekorasyon
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Birinci sınıf ve yüksek 
kalitedeki ürünleri özenle 
seçerek müșterilerimizin 
kullanımına sunuyoruz.

Bizce sadece fiyatı baz alarak ürün seçimi yanlış ve istenmeyen 
sonuçlar doğurabilir.

Mermer ile granit tezgâh arasındaki farkı 
öğrenebilir miyiz?
Mutfak tezgahlarında artık pek mermer kullanmıyoruz. 
Genellikle granit ve quartz ürünler kullanıyoruz. 
Uygulamalarımızda Türkiye’de üretilen Belenco marka 
ürünleri tercih ediyoruz. Hem kalite olarak hem de renk 
seçeneği açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğu için 
müşterilerimizde memnun kalıyorlar.

Tezgah yapımının dışında hangi alanlarda 
çalışmalarınız mevcut?
Mermer sehpa, mermer masa, mermer televizyon ünitesi ve 
şömine işlerinin yanında merdiven basamaklarının zemin 
döşemelerini de yapıyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti 
yaptığımız işin üstündedir. Bizim için önemli olan 
müşterilerimizin mutluluğu çünkü insanların yaşam alanlarına 
değer katma hedefi ile işimizi yapıyoruz. 



ubilay Sakarya Design’ın kuruluş 
hikâyesinden ve çalışma sahalarından 
bahsedebilir misiniz?
Kubilay Sakarya Design 2018 yılında kuruldu. 
2017 yılında Bilkent İç Mimarlık Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra on yıla yaklaşan bloggerlık 
serüvenimde biriktirdiğim seyahatlerim ve 

gözlemlerimi tasarımsal alana da taşıma kararı aldım. Bu 
kapsamda yaklaşık üç yıldır konut, iş yeri, kafe ve vitrin tasarımı 
gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz. 

K
Kendi ismiyle kurduğu mimarlık șirketinin sahibi İç Mimar Kubilay Sakarya, 

organik formları, toprak tonlarını ve dekoratif sanat eserlerini tercih ederek iç 
mekân tasarımını gerçekleștirdiği projelerinde estetik ve fonksiyonelliği 

bir arada sunarak zamansız tasarımlar ortaya çıkarıyor...

Kubilay Sakarya Design 
Karakteristik Dokunuşlar

KUBİLAY SAKARYA 

dekorasyon

Gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Otel, kafe ve ağırlıklı olarak konut projeleri üzerine tasarımlar 
gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi süreci ile birlikte ev 
projelerimiz hız kazandı. İnsanlar artık evlerinin ve yaşam alanlarının 
kıymetini çok daha iyi biliyor ve bu noktada eksiklerini belirleyip 
onları iyileştirme adına daha bilinçli adımlar atıyorlar. Şu an devam 
eden projelerimizde değişen ve yenilenen trendleri yakından takip 
ediyoruz. Organik formları, doğal malzemeleri ve sakinlik veren 
toprak tonlarını tercih ettiğimiz iç mekân çalışmalarımız ön planda. 
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Özellikle dekorasyonda sanat eserlerine yer 
vermek bizim için bir mekânı yașanır kılan, ona 
karakteristik özellik katan en önemli dokunuș.

Projelerinizin tasarım ve uygulama süreci nasıl işliyor?
Aslında tasarım süreci, yapacağımız mekânın hangi amaca hizmet 
edeceğine göre değişiyor. Konut projelerinde ev sahiplerinin zevklerini 
dikkate alarak onların beğenilerini doğru seçimlerle yaşanılır mekânlar 
haline dönüştürüyoruz. Bu kapsamda tasarımda nihai kararların 
alınmasının ardından uygulama sürecimiz başlıyor. 

İç mimari projelerinizde firmanızın karakteristik çizgisini 
yansıtan özellikler nelerdir? 
Biz ekip olarak genç tasarımcılardan oluşuyoruz. Projelerde tasarım ve 
fonksiyonelliği bir arada sunabileceğimiz rahat, sakin, zamansız alanlar 
yaratmak önceliğimiz. Özellikle dekorasyonda sanat eserlerine yer vermek 
bizim için bir mekânı yaşanır kılan, ona karakteristik özellik katan en 
önemli dokunuş. Müzayedeleri takip ediyor, her fiyattan müşterimizin 
projesine uyacak seçimleri yapıp onların alınması için teşvik ediyoruz.

Tarzını beğendiğiniz, severek takip ettiğiniz iç mimarlar 
var mı?
Tabii ki hem yurt içi hem yurt dışında sektörde beğendiğim pek çok iç 
mimar var. Yurt içinde tasarımlarında geçmişi günümüzle harmanlayan, 
rafine çizgisini çok zamansız bulduğum Hakan Helvacıoğlu yurt 
dışında Kelly Wearstler , Kelly Hopter gibi severek takip ettiğim 
tasarım stüdyoları var. Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur ‘un camın 
sağlamlığına meydan okuduğu mobilya tasarımları bana çok ilham 
veriyor. 

Sizin uygulamakta olduğunuz en yeni trendler ve sektörü 
yakın gelecekte bekleyen yenilikler nelerdir?
Havlu kumaş, organik formlu koltuklar bu ara çok popüler hale geldi. 
Heykelsi dekoratif ürünleri mekânları kütlesel olarak doldurmaları ve 
güçlü durmaları adına beğeniyoruz. Evlerde artık “zen” odaları dediğimiz 
meditasyona özel alanlar belirleniyor, toprak tonları ve yeşil bitkiler de 
pandemide bir kez daha gündeme gelen dekoratif dokunuşlar arasında. 

Yakın zamanda “Yaşayan Mekanlar” isminde bir televizyon 
programınız başladı. Programın içeriğinden bahsedebilir 
misiniz?
Evet yakın zamanda Youtube kanalımda yaptığım ev turları Coşkun 
Aral’ın kurucusu olduğu Habitat TV’de “Kubilay Sakarya ile Yaşayan 
Mekânlar” isminde bir televizyon programına dönüştü. İç mimar 
kimliğimle farklı yaşam alanlarını keşfettiğim, ev sahipleri veya 
mimarlarla tasarım, sanat, kültür üzerine sohbetler ettiğimiz güzel bir 
proje oldu. Tivibu’da 2. ve 100. kanalda Habitat TV’den programımı takip 
edebilirsiniz.

Blogunuzun ve Influencerlık kariyerinizin onuncu yılını 
kutlarken neler söylemek istersiniz?
Ankara’lı bir Influencer ve eski bir MAG dergi yazarı olarak sektörde on 
yılı doldurmak benim için çok özel ve anlamlı. Influencerlık kariyerimi, 
iç mimari çalışmalarım ve televizyon programım ile devam ettirirken 
böyle özel bir zamanda bana göre Türkiye’nin en zamansız, en saygın 
yayınlarından biri olan MAG dergi okuyucularıyla buluştuğum için çok 
şanslı ve mutluyum. 



İç mekândan dıșarıya akan tasarımlar, yenilebilir bahçeler, doğal malzemeler, dıș 
mekân mutfaklar ve yașamı açık alanlara yönelten özgürlük hissi. Çizgisel trendler 

bir yana yașam alanlarımızda asıl üzerinde durulmaya bașlanan kavramsal bir 
trend ön plana çıktı; o da kendi alanlarımızda “özgürlük”... Aslında bu yılın tüm 

çizgisel trendlerinin bu çerçeve etrafında toplandığını söylemek mümkün.

Özgürleştiren 
Tasarımlar

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

dekorasyon

MANUTTI
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MANUTTI

ış mekân mutfak tasarımlarındaki estetik 
ve işlevsel zenginlik önceki yıllarla 
kıyaslanamaz bir noktaya geldi.
Teraslar, bahçeler, balkonlar hepsi pandemi 
döneminde amacından çok daha fazla anlam taşır 
hale geldi ve hatta her biri önemli birer ihtiyaç 

oldular. Hep üstünde durduğum sürdürebilirlik konusu bu 
alanda da benim vazgeçilmezim. Sürdürülebilirliği olan küçük 
bir botanik alanı bugün en minimal evlerde bile sağlamak 
mümkün. Daha geniş alanlara taşınıldığı zaman yenilebilir bir 
bahçe, bahçeden koparıp barbekünüzde pişirdikleriniz ve bu 
özel anları arkadaşlarınızla paylaşmanın keyfini başka pek az 
şey verebilir. Bir yandan da dış mekân mutfak tasarımlarındaki 
estetik ve işlevsel zenginlik önceki yıllarla kıyaslanamaz bir 
noktaya geldi. Barbeküler, pizza fırınları, geniş tezgâh alanları 
ve modüler mutfak gereçleri derken amatör şeflere profesyonel 
mutfak deneyimi yaşatan alanlar oldular. Dış mekân şömineleri, 
ateş çukurları, ısı lambaları özel alanlarımızı ve çekirdek 
sosyalleşme olanaklarını maksimum seviyeye çıkardı. Dış 
mekânlarda sürdürülebilir lüks için kişiselleştirilmiş sauna 
ve spa deneyimleri, özel tasarım küvetler, açık bar modülleri 
ve niceleriyle özel zevklerimizi kendi alanlarımızda yaşama 
imkânımız doğuyor.

D
MANUTTI

MANUTTI

PALAZZETTI



dekorasyon

Pandemi koşulları bizleri açık hava yaşam 
alanlarımıza yatırım yapmaya yöneltti.
Yaşam alanlarımızın daha fazla tadını çıkarmaya sevk eden 
pandemi koşulları bizleri açık hava yaşam alanlarımıza yatırım 
yapmaya yöneltti. İlham veren ofis alanları, happy- hour meraklıları, 
spor düşkünleri derken alışkanlıklarımızdaki değişkenlerle birlikte 
dış mekân mobilyaya olan merak da arttırdı. Pandemiyle bir süre 
daha hasbihal içinde olacağımızı öngördüğümüz bugünlerde bahçe 
ve balkonlarda sıcak havalarda olduğu gibi soğuk kış günleri için 
de açık alanları yaşanılabilir kılan dış mekân ürünlere daha fazla 
yatırım bekleniyor. 

Yașam alanlarımızın daha fazla tadını 
çıkarmaya sevk eden pandemi koșulları 

bizleri açık hava yașam alanlarımıza 
yatırım yapmaya yöneltti.

DFN

MANUTTI

VARASCHIN
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İç ve dış mekân mobilyalarının her noktasına 
entegre edilebilen yeni ve davetkar renk 
paletlerini sıklıkla göreceğiz. 
Verandalarda sıklıkla iç mekândan dışarıya akan 
tasarımlar, kilimler, minderler, bitki ve kanepeler göreceğiz. 
Dış mekân mobilyada uzun yıllardır popüler olan 
minimalizm ve temiz modern çizgileri vurgulayan metal 
ve plastik malzemeler yerini çevre bilincinin de artmasıyla 
birlikte organik pamuk, yün, hasır, rattan  taş ve seramik 
gibi doğal malzemelere bırakıyor. Her şeyde olduğu 
gibi iyi bakıldığı sürece endüstriyel malzemeler kadar 
sağlam kalacaklarına da şüphe yok. 2021 renk trendlerine 
geldiğimizde griler, buzul maviler yerini sıcak renk 
yoğunluğunun yüksek olduğu kahve, altın sarısı, turuncu 
ve zeytin yeşili gibi toprak renklerine bırakıyor. Soğuk 
renkler her ne kadar sakinleştirici bir etkiye sahip olsalar 
da misafirperver ve samimi hissettirmediklerini kabul 
etmek lazım. Beyazdan vazgeçmek bu sezonda söz konusu 
değil ancak iç ve dış mekan mobilyalarının her noktasına 
entegre edilebilen yeni ve davetkar renk paletlerini sıklıkla 
göreceğiz.  

VARASCHIN

EMILGROUP

VARASCHIN



izi tanıyabilir miyiz?
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 
pazarlama alanında yirmi yıl yöneticilik tecrübem 
var. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Fransa’da Grenoble Ecole de 
Management Üniversitesi’nde dijital iş stratejisi eğitimi 
aldım. Profesyonel kariyerime Mercedes-Benz Türk’te 

başladıktan sonra Turkcell’e geçtim ve yaklaşık yedi yıl pazarlama 
fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik yaptım. Ardından 
Hepsiburada’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve 
İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendim. Akabinde aynı unvanla 
Media Markt bünyesinde, şirketin marka ve dijital dönüşümünde 
görev aldım. 2015 yılında Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü 
olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom’da görev aldım ve 
2017 yılında kurucu ortak olarak bir danışmanlık şirketi kurdum. 
Geçtiğimiz temmuz ayından beri Pazarlama ve Marka Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı olarak Boyner’deki görevime başladım. 
Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde fiziksel mağazacılık ve 
online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerini 
ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre 
yönetimine liderlik ediyorum. 

Pandemi sürecinin pazarlama sektörüne değişim ve 
dönüşüm açısından ne gibi etkileri oldu?
Tüketicilerin alışveriş davranışı on belki on beş yıldır radikal bir 
değişimden geçiyor. Biz de pazarlama profesyonelleri olarak bu 
değişimleri yakından takip ederek ve okuyarak stratejilerimize 
yön veriyoruz. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi tüm ezberleri bozdu, bizlere inanılmaz 
bir çeviklik ve deneyim kazandırdı. Bu dönemde yaşanan 
değişimi psikoloji, sosyoloji, pazarlama, iş dünyası, ekonomi, 
teknoloji boyutlarıyla bütünsel ele almanın ve doğru anlamanın 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş dünyası liderleri olarak 
resmi her zaman olduğundan hızlı okumak, belirsizlik ortamında 
olabildiğince hızlı ve doğru kararlar almak ve bu kararlara 
paralel olarak hızlı şekilde aksiyona geçmek ciddi bir yetkinlik ve 
dayanıklılık gerektirdi. Pandemi ve post-pandemi döneminin iş 
dünyası liderleri adına öne çıkan iki özelliği cesaret ve dayanıklılık 
oldu. Döneme özel hizmetler, yenilikçi projeler ve hızlı adaptasyon 
ise markalar için vazgeçilmez nitelikler olarak öne çıktı. Bu dönemi 
en az hasarla en az sarsılarak atlatan şirketlerin ortak özellikleriydi 
bunlar. Yine tüm operasyonlarını hızla dijitalleştirebilen, 
teknolojiye pandemi öncesinde ve süresince yatırım yapan şirketler 
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izi tanıyabilir miyiz?
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 
pazarlama alanında yirmi yıl yöneticilik tecrübem 
var. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra Fransa’da Grenoble Ecole de 
Management Üniversitesi’nde dijital iş stratejisi eğitimi 
aldım. Profesyonel kariyerime Mercedes-Benz Türk’te 

başladıktan sonra Turkcell’e geçtim ve yaklaşık yedi yıl pazarlama 
fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik yaptım. Ardından 
Hepsiburada’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve 
İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendim. Akabinde aynı unvanla 
Media Markt bünyesinde, şirketin marka ve dijital dönüşümünde 
görev aldım. 2015 yılında Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü 
olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom’da görev aldım ve 
2017 yılında kurucu ortak olarak bir danışmanlık şirketi kurdum. 
Geçtiğimiz temmuz ayından beri Pazarlama ve Marka Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı olarak Boyner’deki görevime başladım. 
Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde fiziksel mağazacılık ve 
online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerini 
ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre 
yönetimine liderlik ediyorum. 

Pandemi sürecinin pazarlama sektörüne değişim ve 
dönüşüm açısından ne gibi etkileri oldu?
Tüketicilerin alışveriş davranışı on belki on beş yıldır radikal bir 
değişimden geçiyor. Biz de pazarlama profesyonelleri olarak bu 
değişimleri yakından takip ederek ve okuyarak stratejilerimize 
yön veriyoruz. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren ve tüm dünyayı 
etkisi altına alan pandemi tüm ezberleri bozdu, bizlere inanılmaz 
bir çeviklik ve deneyim kazandırdı. Bu dönemde yaşanan 
değişimi psikoloji, sosyoloji, pazarlama, iş dünyası, ekonomi, 
teknoloji boyutlarıyla bütünsel ele almanın ve doğru anlamanın 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş dünyası liderleri olarak 
resmi her zaman olduğundan hızlı okumak, belirsizlik ortamında 
olabildiğince hızlı ve doğru kararlar almak ve bu kararlara 
paralel olarak hızlı şekilde aksiyona geçmek ciddi bir yetkinlik ve 
dayanıklılık gerektirdi. Pandemi ve post-pandemi döneminin iş 
dünyası liderleri adına öne çıkan iki özelliği cesaret ve dayanıklılık 
oldu. Döneme özel hizmetler, yenilikçi projeler ve hızlı adaptasyon 
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Boyner bugün bir perakende șirketi olsa 
da beș yıl içinde bir teknoloji șirketi olacak 

șekilde çalıșıyor ve tüm adımlarımızı bu 
hedefe doğru atıyoruz.

geleceğe yön verenler olacak. Yani teknoloji ve dijital dönüşüm 
önemli konu başlıklarımızdı. 

Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olan 
Boyner’in pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme 
sürecini ve bu alandaki faaliyetlerini anlatır mısınız?
Biz aslında uzunca bir süredir All-line adını verdiğimiz bir 
stratejiyle, bütünsel bir yaklaşımla müşteri odaklı ve çok 
kanallı bir mağazacılık anlayışı üzerine çalışıyorduk. Pandemi 
bu süreci hızlandırmış oldu. Pandemi öncesinde ve sırasında 
yaptığımız pazar araştırmaları gösteriyor ki perakende artık 
tek tip bir segmentasyon içinde değil. Müşterilerimizi daha iyi 
tanımanın verdiği güvenle onlarla olan iletişimimizi ve iletişim 
kanallarımızı da daha etkili ve aktif kullanmaya başladık. Hala 
yoğun olarak çalıştığımız bir alan olsa da onlara farklı kanallardan 
tutkularına, kişisel değerlerine, ilgi alanlarına, hobilerine uygun 
çözümler sunmaya çalışıyoruz ve pandemi öncesine göre ciddi 
bir mesafe kaydettiğimizi biliyoruz. Grup şirketlerimizden Hopi 
de hem fiziksel hem online kanalda müşterilerimizin ihtiyaç 
ve alışveriş davranışlarına paralel özel faydalar sunduğumuz 
önemli bir iş ortağımız. Hopi aracılığıyla müşterilerimizin 
alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerle iletişime 
geçiyoruz. Dijitalleşmenin daha da hızlandığı bu dönemde sesli 
kitap, online yoga- pilates dersi gibi ürünleri de satışa sunmaya 
başladık. Aynı zamanda pandemi diğer tüm markaları olduğu 
gibi bizi de daha yenilikçi ve daha dinamik bir marka olma 
yolunda teşvik etti, projelerimizi de hızlandırdı. Bu dönemde 
müşterilerimizin iç görülerinden hareketle birçok yeni proje 
hayata geçirdik. Örneğin sektörde bir ilk olan internetten yapılan 
alışverişlerde AVM otoparkında arabaya teslimat hizmetini 
devreye aldık. Ayrıca online alışverişte internet üzerinden ödeme 
yapmayı tercih etmeyen tüketicilerimiz için kapıda nakit ödeme 
hizmetini başlattık. Müşterilerimize hayatı kolaylaştıran, tek 
lokasyondan farklı ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayan 
servisler de sunmaya başladık. Kuru temizleme, ütü, sneaker 
temizliği gibi bu hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından 
büyük bir ilgi gördü. Bu dönem de bizi en çok heyecanlandıran 
projelerimizden biri de Boyner Express oldu. Pandemi döneminde 
e-ticaret sektörünün yaşadığı teslimat sorunu bir süredir iş 
planımızda olan teslimat işimizi hızlandırmamıza neden oldu 
ve iş ortağımız kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek 
olarak kendi dağıtım ağımız Boyner Express’i hayata geçirdik. 
Boyner Express ile boyner.com.tr ve Morhipo müşterilerinin 
siparişten teslimat anına kadar alışveriş deneyimini geliştirip 
zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı gün teslimat, randevulu 
teslimat, akşam saatlerinde ya da pazar dahil hafta sonu teslimat, 
kapıda ödeme, kolay iade gibi seçenekler günlük hayatın yoğun 
temposunda müşterilere kolaylık sağlayacak. Müşteriler dilerse 
daha önceden belirlenen teslimat adresini, saatini veya gününü 
değiştirebileceği gibi teslimatın temassız olmasını da tercih 
edebilecek. Yeni dağıtım operasyonumuzun dikkat çeken en 
önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. 
Boyner Express depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az 
yüzde altmış kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, 
kuryeler ve depo çalışanlarıyla lojistik ve teslimat işine kadın 
çalışan istihdamı ve hizmet yaklaşımı ile farklı bir bakış açısı 
getireceğiz. Bu süre sadece hizmet değil ürün anlamında da bizlere 
ilham verdi. All-line stratejimiz ile kanal bağımsız, zengin ve 
farklı müşteri deneyimi ve mutluluğunu hedefliyoruz. Bu hedef 
ve yaklaşımla tüm süreçlerimizi yeniden ele aldık ve elimizdeki 
en değerli kaynak insan kaynağı olduğu için Boyner IQ’yu hayata 
geçirdik. Teknoloji hedef ve vizyonumuzun yanında teknoloji 

alanında uzmanlaşmış insan kaynağına yatırım ve bu kıvılcımla 
başlayacak bir bütünsel teknolojik dönüşüm sürecindeyiz. Boyner 
bugün bir perakende şirketi olsa da beş yıl içinde bir teknoloji 
şirketi olacak şekilde çalışıyor ve tüm adımlarımızı bu hedefe doğru 
atıyoruz. Şu ana kadar perakende sektöründe hep öncü olduk, örnek 
alınan işler yaptık, bundan sonra da teknoloji vizyonumuzla hayata 
geçireceğimiz yeni projelerle sektörün teknoloji önderlerinden 
biri olacağız. Bu süreçte de her zaman olduğu gibi odağımızda 
müşterilerimiz ve onların mutluluğu olacak. Veri ve veri analizi, 
makine öğrenmesi, yapay zeka, nesnelerin interneti müşteri 
mutluluğu ve deneyimi, stratejimizin merkezindeki konular 
olacak. Boyner IQ geliştirdiği çözümlerle perakende sektörünü 
dönüştürecek yeniliklerin merkezi haline gelecek. İçinden pek çok 
yeni liderin yetişeceği bir inovasyon ve teknoloji okulu olacak.

Son olarak gerçekleştirdiğiniz projelerinizi ve ileriye 
dönük hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 
Sanal bot ve canlı kişisel asistanların devreye alınması, online stil 
danışmanları gibi hizmetlerin çok hızlı bir biçimde yaygınlaşması 
beklentilerimiz arasında. Kişiselleştirme tüm dünyada öne 
çıkan trendlerden biri. Müşterilerin yüzde seksen üçü alışveriş 
deneyimlerinin kişiselleştirilmesini istediklerini söylüyor. 
Araştırmalar etkili kişiselleştirmenin mağaza gelirlerini yüzde 
yirmi ile otuz oranında artırabileceğini gösteriyor. Perakendede 
nesnelerin internetinde erken hareket edenlerin yüzde yetmiş 
yedisi, müşterilere ürün ve hizmet sunmada yeni ortaklarla daha 
iyi iş birliği yapma fırsatları yaratıyor. Biz de teknoloji ve müşteri 
mutluluğu odağımızla yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Boyner olarak sürdürülebilirlik konusunu da oldukça önemsiyoruz. 
Sürdürülebilir moda segmentini genişleten önemli projeler hayata 
geçirdik ve bu alanda yeni projeler planlamaya devam ediyoruz. 
Bunlardan birini denim markası Lee Cooper ile gerçekleştirdik. 
Plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen repreve 
iplikleri, Lee Cooper’ın Boyner için hazırladığı doğa dostu kapsül 
koleksiyonda yeniden hayat buldu. DNA’mızda yer alan “İyi yaşa, 
iyiliği yay” temasıyla Boyner LiveWell platformunu hayata geçirdik. 
İyiliğin ve doğaya saygılı yaklaşımın yayılması için, LiveWell çatısı 
altında organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde 
test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu sürdürülebilir 
ürünlere yaşama değer katacak birçok ürünü müşterileri ile 
buluşturmaya başladık. Aynı şekilde “İyiliğe Dönüştür” projemiz var 
ve 2014 yılından beri çok yönlü bir yaklaşımla daha sürdürülebilir 
ve sosyal fayda sağlayan bir marka olmak için samimi bir çaba 
içindeyiz. Geri dönüşüm odaklı bu proje ile kullanılmayan tekstil 
ürünlerinin Boyner mağazalarında bulunan atık kutularında 
toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasını bu yolla karbon 
ayak izinin azaltılmasını, ekonomik kalkınmanın desteklenmesini 
ve toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Topluma ve 
müşterilerimize değer katmayı önemsiyoruz, iyiliği yaymak ve 
çoğaltmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 



Lüksün; șıklık ve zarafetle buluștuğu, tarz dokunușları ile özgün 
bir kimlik yarattığı Polar Moda’nın Kurucusu 

Sevim Uyar, dünyaca ünlü giyim markalarını bünyesinde 
barındırdığı mağazasının kurulușundan tasarımlarındaki moda 
çizgisine, ilham kaynaklarından yeni sezon moda trendlerine 
kadar merak edilen her șeyi MAG Okurları ile paylașıyor...
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Bünyesinde dünya markalarını 
barındıran Polar Moda, her türlü davet 

ve etkinlik için zaten çok özel olan kadın 
müș terilerimize daha da eșsiz olma 

fırsatı sunmaktadır.

olar Moda’nın doğ uş  hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz? 
Eskiden beri dönemsel trendleri yakından takip 
eden biriyimdir. Yirmi sene önce, çocuklarım 
da büyüdükten sonra hobi olarak küçük bir 
mağ aza açtım ve ardından Chloe’den gelen teklif 

ile yeni bir giriş imim oldu ve profesyonel hayata ilk adımımı 
atmış  bulundum. Maçka’da açtığım Chloe mağazasında 
deneyimlediğim iki seneden sonra ise yeni bir proje olarak 
moda perspektifimi daha özgür yansıtabileceğim bir 
multibrand mağ aza olan Polar Moda’yı kurdum. 

Markanızın tarzını ve çizgisini nasıl 
tanımlarsınız? 
Bünyesinde dünya markalarını barındıran Polar Moda, 
her türlü davet ve etkinlik için zaten çok özel olan kadın 
müş terilerimize daha da eşsiz olma fırsatı sunmaktadır. 
Daima her zevke ve her tür davete uygun klas ve şık bir 
çizgi doğ rultusunda seçimler yapıyoruz ve bu yönde 
müş terilerimize hizmet ve styling önerileri veriyoruz. 
Senelerdir partnerliğimizi sürdürdüğümüz Oscar De La Renta, 
Giambattista Valli, Ermanno Scervino, Alessandra Rich ve 
Erdem ve daha birçok marka ile seçkin müş terilerimize özel 
bir hizmet sunmaktayız. 

İ lham kaynaklarınız neler? En etkilendiğ iniz 
modacılar hangileri? 
Katılım sağladığım moda showlarının atmosferi, yenilik ve 
heyecan benim için her zaman seçim yapmamda büyük 
bir ilham kaynağ ı olmuştur. Maalesef pandemi sebebi ile 
artık fiziken katılım sağlayamasam da geliş miş  teknoloji 
sayesinde nerede olursam olayım aynı atmosferi ve heyecanı 
deneyimleme şansım oluyor. Tasarımcılar her sezon farklı 
konsept ve tasarımlar ile öne çıktıkları için seçimim 
değişiklik gösterebiliyor. Bu sezon için en beğ endiğ im 
tasarımcı Ermanno Scervino diyebilirim. 

Yeni sezonda bizleri ne gibi tasarımlar bekliyor? 
Trendleri takip ediyor musunuz? 
Trendleri her zaman yakından takip ederim ve yenilikten 
çok hoşlanırım. Tüm dünyanın yaşamış  olduğ u pandemi 
sebebi ile tasarımcıların çizgileri az da olsa casual wear’dan 
ilham aldı. Yeni sezonda bizleri her zamanki gibi çok özel, şık 
ve güçlü hissedeceğ imiz parçalar bekliyor. Cesur fakat bir o 
kadar da günlük aktivitelere de uygun rengarenk parçalar 
yeni sezonda bizlere eşlik edecektir. 

Sizce Türk kadınları modayı yakın takip ediyor 
mu? Türk kadınlarının sokak stillerini ve giyim 
tarzlarını baş arılı buluyor musunuz? 
Türk kadınlarının giyim tarzlarını başarılı buluyorum. Her 
zaman bakımlı ve şık seçimler yaptıklarını düşünüyorum. 
Türk kadınları artık dünya medyası tarafından da çok 
yakından takip edilyor ve tarzlarından ilham alınıyor. 

Gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz? 
Çok yakın bir zamanda Türkiye’de moda ve lüks dünyasının 
yeni adresi olmaya hazırlanan ve sizleri sevindirecek projemizi 
sizlere yakın zamanda duyuracağız.   

P



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

röportajlarımız sizlerle...
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                          Pasteur Enstitüsü
1887 yılında Louis Pasteur tarafından kurulan Pasteur Enstitüsü dünyanın en büyük mikrobiyoloji 

laboratuvarı olarak bilinmektedir. 1983 yılında AIDS rahatsızlığına neden olan HIV virüsünü ilk kez izole 
eden merkez olarak da bilinen Pasteur Enstitüsü uzun yıllardır difteri, tetenos, tüberküloz, çocuk felci, 

grip, sarıhurma ve veba gibi bazı öldürücü olan hastalıkları kontrol etmek için tıp bilimindeki araştırma ve 
keşiflerden sorumlu olarak çalışmalar sürdürmüştür. Pasteur Enstitü’sü dünyada mikrobiyoloji alanından 

en büyük onay merkezi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en büyük mikrobiyoloji bilim laboratuvarı 
olma özelliğine de sahip olan Pasteur, dünyada önder olarak kabul edilmektedir. 

Hayatınızı kötü etkileyen virüs, bakteri, sigara dumanı,
toz, egzoz gibi hava kirleticileri ortadan kaldırır.

Sağlıklı ve temiz nefes almanızı sağlar.
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irmanızın kısa tarihçesinden bahsedebilir 
misiniz?
MediGROSS yirmi yıllık tecrübelerini birleştiren 
Labor Medikal Tekstil ve Medikal Park şirketlerinin 
önderliğinde kurulmuştur. Yaklaşık yirmi bin kalem 
ürün ile Eskişehir yolunda hizmet veren mağazamız 
2.000 m2 alanda hem kendi üretimi olan ürünleri hem 

de sektörün önde gelen markalarını tek çatı altında toplayarak 
misafirlerine en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlara sunmayı 
hedeflemektedir.

Böyle bir yeri kurmak nerden aklınıza geldi?
MediGROSS Türkiye’nin ilk ve tek sağlık marketi. Türkiye’nin her 
yerinde medikal mağazalar belli bir bölgede toplanmıştır fakat tek 
çatı altında aradığınız her ürünü bulabileceğiniz bir yer yok. Biz 
burada misafirlerimize sadece medikal değil sağlık ve güzellikle 

de ilgili aradıkları her ürünü tek çatı altında bulabilme konforunu 
sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz gibi 
bu sektörde Dünyada da sayılı firmalar arasındayız.

Verdiğiniz hizmetler arasında neler yer alıyor?
Biz misafirlerimize sağlık adına aradıkları her ürünü sunabiliyoruz. 
Örneğin hastane yatağı almak istiyorsunuz bunun hem satışı hem 
kiralamasını yapıyoruz veya diş kliniği açmak istiyorsunuz, diş 
ünitesinden eldiven ve şırıngaya kadar farklı fiyat aralıklarında 
sizlere hizmet sunabiliyoruz.

Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?
Tıbbi sarf malzeme, medikal tekstil, ortopedik ayakkabı ve terlik, 
dental ürünler, veteriner ürünleri, dermokozmetik, hasta bakım 
ürünleri, güzellik ve sağlık malzemelerini bünyesinde barındıran 
bir ürün çeşitliliğimiz var.

F
Sağlık alanında birçok farklı ürünü en hızlı ve güvenilir șekilde kullanıcıya ulaștıran 

MediGROSS’un kurucuları Kerem Tulu ve Mahmut Ejder, firmalarının kuruluș 
hikâyesi, ürün çeșitliliği, sağladığı hizmetleri ve dijitalleșmenin 

sağlık alanına etkilerini ele alıyor...

Sağlığınız İçin Güvenilir Hizmet
MediGROSS

sağlık ve güzellik

MAHMUT EJDER, KEREM TULU



irmanızın kısa tarihçesinden bahsedebilir 
misiniz?
MediGROSS yirmi yıllık tecrübelerini birleştiren 
Labor Medikal Tekstil ve Medikal Park şirketlerinin 
önderliğinde kurulmuştur. Yaklaşık yirmi bin kalem 
ürün ile Eskişehir yolunda hizmet veren mağazamız 
2.000 m2 alanda hem kendi üretimi olan ürünleri hem 

de sektörün önde gelen markalarını tek çatı altında toplayarak 
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Böyle bir yeri kurmak nerden aklınıza geldi?
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burada misafirlerimize sadece medikal değil sağlık ve güzellikle 

de ilgili aradıkları her ürünü tek çatı altında bulabilme konforunu 
sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğimiz gibi 
bu sektörde Dünyada da sayılı firmalar arasındayız.

Verdiğiniz hizmetler arasında neler yer alıyor?
Biz misafirlerimize sağlık adına aradıkları her ürünü sunabiliyoruz. 
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de ilgili aradıkları her ürünü tek çatı 
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Sizce dijitalleşmenin medikal markete ne gibi etkileri 
oldu?
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Dijitalleşmenin artmasıyla satışlarınızda bir 
değişiklik oldu mu? Bu konudan memnun musunuz?
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Dijitalleşen yeni dünyada artık insanlar mağazalara markete 
gitmeden bir tıkla istedikleri ürünü online olarak alabilmekte. 
Özellikle MediGROSS gibi geniş ürün yelpazesi olan mağazalar çok 
daha avantajlı duruma geldi. Çünkü tek kargoyla sadece bir firma 
ile muhatap olarak bütün alışverişlerini yapabiliyorlar.

Gelecekte bünyenize katmak istediğiniz ürünler ya 
da hizmetler var mı?
MediGROSS olarak devamlı değişim ve gelişime açık, günümüz 
ihtiyaçlarının farkında ve gerekli tüm donanıma sahip olarak 
ilerlemekte ve sizlere kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktayız. 
Sürekli güncellenen stoklarımız ve internet sitemiz üzerinden 
her zaman güncel ve yeni ürünler sunmaya ayrıca diğer illerde de 
şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. 



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Dermatoloji uzmanıyım. Uzun yıllar GATA’da 
çalıştıktan sonra kozmetik dermatoloji ağırlıklı 
çalışmak üzere kendi isteğimle emekli oldum. Uzun 
süredir kendi kliniğimde kozmetik dermatoloji estetik 
yapmaktayım. 

Son yıllarda kadınlar tarafından çok fazla rağbet 
gören sizin de çok sık uyguladığınız dudak 
dolgunlaştırma işlemi hakkında bizler bilgilendirir 
misiniz?
Herkese dudak dolgusu yapmıyoruz. Belli bir yaş ile beraber 
uygun olabiliyor. Dudak dolgunluğunun kaybı ve yaşlanmaya 
bağlı nemsizlik gibi durumlarda dudak dolgusu yapıyoruz ama 
genele baktığımızda hoş olmayan işler yapıldığını görüyoruz. Ben 
doğallıktan yanayım. Doğallığın içinde kalmak benim için esastır. 
Danışanlarım iki cc istedikleri zaman ben bire indirmeye çalışırım. 
Onlar çok ister ben az olana ikna etmeye çalışırım. Çünkü işlemi 
yaptığım zaman benim eserim olduğu için danışanıma olumsuz 
dönüşler gelsin istemem. Ben mesela bir tüp yapıyorum ama iki, 
üç tüp dolgu yapanlar görüyorum. Onların komplikasyonlarını 
da görüyorum. Neticede bunlar tamamen komplikasyonsuz, 
sorunsuz şeyler değil sorun da yaşatabiliyor. Mesela merdiven altı 
çalışmalar yaptıran ve bana düzeltmek üzere gelmiş vakaların da 
sayısı oldukça fazla. Ben de daha doğru ürün ve teknik kullanarak 
düzeltmeye çalışıyorum. Böyle olunca da sonuç tabii ki güzel oluyor 
hem danışan hem ben mutlu oluyorum. 

Ö

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Koç, 
daha parlak bir cilde ve doğal bir güzelliğe 

sahip olmak isteyenler için kozmetik 
dermatolojide en sık tercih edilen etkili 

uygulama yöntemlerinden bahsediyor...

Doğal 
Güzelliği 
Yakalayın

sağlık ve güzellik

Doktor Ziyareti doktorziyareti

Gençlik aşısı yaptırmayı düşününler için tavsiyeleriniz 
neler? 
Gençlik aşısı mükemmel bir uygulama. Doğal ve zararı yok. Mesela 
dolgu birtakım zararları ve komplikasyonları içinde barındırırken 
gençlik aşısının hiçbir zararı yok. İçindeki etken madde, saf 
hyaluronik asit ve çapraz bağsız. Gençlik aşısı; cilde nem, enerji, 
parlaklık ve ferahlık veriyor. Aşı denildiğinde yanlış anlaşılmasın 
yüze küçük küçük iğne ile uygulanan bir yöntem. Hiç can yakmıyor 
ama biz yine de danışanımızın yüzüne krem sürerek uyuşturuyor 
sonrasında uygulamaya geçiyoruz. Çok etkili bir yöntem. Bu işlemi 
yaptığım tüm danışanlarımdan hep olumlu sonuçlar aldım. Hiç 
“hocam bana olmadı, keşke şöyle yapsaydık” diye bir geri dönüş 
almadım. 

Ameliyatsız burun estetiği nedir? Kimlere uygulanıyor? 
Nasıl sonuçlar veriyor?
Bazı burunlar sadece ameliyatsız burun estetiği ile düzelebilirken 
bazı burunlar özellikle rinoplasti ameliyatı istiyor. Ameliyatsız 
burun estetiği, dolgu ve botoks yöntemleri ile yapılan küçük ve 
kolay bir uygulamadır. Bu bölgede sinirler fazla olduğu için biraz 
can yakabiliyor bu nedenle anestezi ve krem ile uyuşturuyoruz. 
Sonrasında burnun durumu ve şekline göre yarım ya da bir cc dolgu 
ve biraz da botoks takviyesi ile burundaki kırışıklık ve düzensizlikleri 
gideriyoruz. Kullandığımız ürünlere göre bir veya iki yıl içerisinde 
burun toparlanmış oluyor. Bu işlemi genelde burnunda şekil 
düzensizliği olan ama ameliyat gerektirmeyen kişilere ya da ameliyat 
sonrası kalan deformasyonları gidermek isteyenlere uyguluyoruz.  

PROF. DR. EROL KOÇ, SERKAN KIZILBAYIR

Videoyu izlemek 
için okutunuz.206
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O noktası büyütme ișlemi sırasında ilk 
olarak genellikle danıșanın kolundaki 
bir damardan kan alınır. Sonrasında 

alınan kan santrifüje edilerek trombosit 
hücreleri ayrıștırılır.

 noktası büyütme ve G Shot orgazm 
aşıları nedir?
G noktası büyütme işlemi (G Shot) kadınlarda 
cinsel hazzı artırmak için yapılan bir uygulamadır. 
Son zamanlar da kadınların kendileri ile ilgili 
farkındalığının artması, cinselliği keşfetmesi ve 
bunları konuşabilecek ortamların artmasıyla 
beraber talep artmıştır. Artık kadınlar orgazm 

olamama, boşalamama ve cinsel isteksizlik gibi şikayetler ile 
tedavi almaktadır. Evet bu bir rahatsızlık değildir. Kadında cinsel 
problemlerin altında esas yatan neden bilinç altındaki yanlış 
inanışlar ve öğretilmiş alışkanlıklar olsa da artık biz kadınlar bunun 
bilincine varmış bulunmaktayız. Vajinusmus gibi psikoterapi 
yaklaşımları ile çözümlenebilse de buna ek tıbbi müdahaleler ile 
de kadındaki boşalamama, orgazm olamama sorunları çözülüyor. 
G noktası büyütme ameliyatı, kadındaki cinsel problemleri çözmek 
amacıyla uygulanan bir işlemdir.

Peki bu G noktası nerede? 
İki parmağınızı vajinaya dört, beş cm ilerlettiğinizde ön tarafa doğru 
bastırın. Doku olarak daha kalın ama daha hassas ve haz veren bölge 
G noktasıdır ya da idrar hissi varken yani mesaneniz hafif dolu iken 
ilişkiye girerseniz G noktasının nerede olduğunu daha iyi anlarsınız.

G noktası büyütme (G Shot) işlemi nasıl yapılır?
G noktası büyütme işlemi muayenehane ortamında yapılabilen 
ağrısız ve kolay bir uygulamadır. Yüz ve dudak için kullanılan dolgu 
materyali G Shot için de kullanılır. Kullanılan malzeme içeriğinde 
vücudumuzda en çok ihtiyaç uyduğumuz ve çok kıymetli olan 
hyaluronik asit içerir. Buna alternatif olarak yağ enjeksiyonu ile G 
noktası büyütülerek de işlem gerçekleştirilir. G noktası aşısı lokal 
anestezi altında uygulanır ve yaklaşık on beş dakika sürer. Bu 
işlemde esas püf nokta doğru yere dolgu materyalini vermektir. G 
noktası gözle görülebilen bir yer değildir. Fakat G noktası bilinen 
anatomik yapı ile vajina girişinin dört, beş cm iç kısmında ve üst 
vajinada bulunur. Dolgu materyali veya yağ dokusu bu bölgeye 
verilir. G noktası büyütme ameliyatının etkisi hemen ertesi gün 
başlar ve altı ile sekiz ay etkisi devam eder. G noktası aşısının etki 
alanını ve süresini belirleyen en önemli faktör dolgu maddesinin 
yapısı, kalitesi ve yapılan miktarıdır.

Kadınlara özel dokunuş O-Shot nedir?
O noktası büyütme kadınlarda cinsel haz, orgazm ve idrar kaçırma 
gibi problemlerin çözülmesinde uygulanan bir tekniktir. Yaşa ve 
yapılan doğum sayısına bağlı olarak genital bölgeniz de oluşan 
deformasyonlardan kaynaklanır. Bu deformasyonlar ile birlikte 
cinsel haz azalabilir, orgazm yaşama güçlükleriyle karşılaşılabiliriz. 
O noktası büyütme işlemi sayesinde deforme olmuş bu vajinal 
yapının toparlanarak eski formunu ve performansını alması 
sağlanır. O noktası büyütme işlemi, kişinin kendi kanından 
elde edilen hücreler kullanılarak gerçekleştirilir. İşlem sırasında 
bu hücreler, klitoris ve vajina içindeki belirli bölgelere enjekte 
edilir. Bu sayede gerçekleştirilen PRP enjeksiyonu ile vajinal yapı 
gençleştirilerek, alınan cinsel hazzın artması sağlanır.

O noktası büyütme nasıl yapılır?
O noktası büyütme işlemi sırasında ilk olarak genellikle danışanın 
kolundaki bir damardan kan alınır. Sonrasında alınan kan 
santrifüje edilerek trombosit hücreleri ayrıştırılır. Elde edilen PRP 
plazması ince bir iğne yardımıyla klitoris ve vajinaya enjekte edilir. 
Bu sayede kadınlarda cinsel haz artarak orgazm olmak kolaylaşır. 
Bir seans uygulamanın etkisi on iki ile on sekiz ay devam eder. 

G

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

Genital bölgenin yenilenmesini hedefleyen bu yöntemin 
çalışma prensibi, uygulanan bölgede kan dolaşımının 
artması, dokunun yenilenmesi için gerekli reaksiyonlarının 
başlatılması, renk koyuluklarının açılması, dokunun 
sıkılaşması ile birlikte duyarlılığın artması hedeflenir. Her iki 
uygulamada da temel amaç, cinsel hazzın artırılmasıdır. Ancak 
uygulamaların enjeksiyon bölgeleri farklıdır. G shot işleminde, 
vajina ön duvarındaki G noktasına enjeksiyon gerçekleştirilir. 
O shot işleminde ise enjeksiyon, klitoris ve vajina girişi gibi 
bölgelere yapılmaktadır.  



ncelikle bize kendinizden ve uzmanlık 
alanınızdan bahsedebilir misiniz?
2014 yılında Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
2016 yılında Başkent Üniversitesi’nde, Odyoloji 
ve Konuşma-Ses Bozuklukları üzerine yüksek 
lisans eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimim 

süresince Başkent Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi’nde 
ortopediden nörolojiye pek çok danışan grubuyla çalıştım. Yüksek 
lisans eğitimim boyunca ve sonrasında Başkent Üniversitesi 
Hastanesi KBB Kliniği ve başka merkezlerde işitme, konuşma 
ve denge problemlerine yönelik tanı ve değerlendirme üzerine 
staj ve gözlemlerde bulundum. 2019-2020 eğitim öğretim güz 
yarıyılında Ankara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Bölümü’nde 
ikinci yüksek lisans programına başladım. Geçtiğimiz eylül 
ayından beri ise kendi merkezim olan Serap Sezer Dil, Konuşma 
ve Gelişim Merkezi’nde erken müdahale kapsamında dil ve 
konuşma terapisiyle birlikte ergoterapi-duyu bütünleme, oyun 
terapisi, gelişim değerlendirmesi, takip ve aile danışmanlığı 
alanında ekip arkadaşlarımla birlikte hizmet vermeye başladım. 
Her gün mesleğim ve merkezim adına kendimi yenilemeye, güncel 
eğitim programlarına dahil olarak kendimi geliştirmeye gayret 
ediyorum. Merkezimizde yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar 
her yaş grubundan bireylerle çalışıyor ve bireyler arası iletişim 

bozuklukları, sorunları genel geçerliliği olan değerlendirme ve 
terapi programlarıyla interdisipliner şekilde bireyi bir bütün olarak 
ele alıyoruz.
 
Ebeveynler çocukların konuşma aşamasında nelere 
dikkat etmeliler? Bu noktada yetişkinlere neler 
önerebilirsiniz?
Ebeveynlere öncelikle bebeklik dönemi itibariyle yüz yüze ve bol 
bol göz teması kurarak, ona sıkı sıkı sarılarak, jest ve mimikleri 
yoğun şekilde kullanarak iletişim kurmalarını öneriyorum. 
Çocuklarının en etkili oyuncağının kendileri olduğunu 
hatırlatmak isterim. Oyun sırasında onları kendi dünyamıza 
değil bizim onların dünyasına girerek çocuğun ilgisinde, liderliği 
takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çocukla çocuk olup 
göz temasını kaybetmeden iletişim sırasında mutlaka onların 
göz hizasına inilmeli, sürekli “bu nedir?” gibi sorgulayıcı iletişim 
tarzında bulunulmamalıdır. Sürekli sormak yerine sözcükler 
genişletmeli, basit bir dille açıklanmalı ve yorum yapılmalıdır. 
Bebekle iletişim kurarken arada birkaç saniye esler vermeli, 
ebeveynin söylediklerini beyninde çözümleyebilmesi için ona 
zaman verilmelidir. Çocuğunuzla daha iyi etkileşim kurabilmek 
için ise onun davranışlarını taklit edin, bekleyin, gözlemleyin. 
Ebeveynlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de çocuğun 
işaretle anlatmaya çalıştığı her şeyi anlayıp doğru uyaranı 

Ö
Serap Sezer Dil, Konușma ve Gelișim Merkezi’nin Kurucusu Serap Sezer, 

çocuklarda görülen konușma bozukluklarını ve ebeveynlerin bu noktada dikkat 
etmeleri gereken unsurları tüm detayları ile ele alıyor...
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ncelikle bize kendinizden ve uzmanlık 
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sağlayamamaktır. Tam tersi işaretle anlatmaya çalıştığı şeylere 
karşılık seçenekler sunularak, ulaşılamaz hale getirerek konuşma 
için uygun ortam sağlanmalıdır. Günümüz çağının en büyük 
sorunlarından biri olan 3T(telefon-tablet-televizyon) maruziyetine 
de değinmeden geçemeyeceğim. Literatüre göre sıfır-üç yaş fakat 
bana göre sıfır-üç yaş döneminde sadece dil - konuşma gelişimi 
değil, bilişsel gelişim ve dikkat gibi pek çok alanı olumsuz 
etkileyeceğinden dolayı 3T kullanımının sıfır olması gerektiğini 
buradan tüm ailelere bildirmek isterim.

Gecikmiş konuşma nedir? Ailelere bu durumda ne 
önerirsiniz? 
Ülkemizde dil ve konuşma sorunları çok fazla 
önemsenmemektedir. Dil ve konuşma gecikmesi çocuğun 
beklenen yaşta ve beklenen şekilde dil ve konuşma becerilerini 
gösterememesidir. Dil gelişiminde rol oynayan etmenler ise genetik, 
fizyoloji, algısal, bilişsel ve nörolojik gelişim, fiziksel ve ruhsal 
durum, anne-bebek etkileşimi, sosyal çevre, cinsiyet, aile yapısı, 
sosyokültürel ve sosyoekonomik etkenler olarak sıralanabilir. 
Gecikmiş konuşma şikâyeti olan ailelerin ilk yapmaları gereken 
şey en erken dönemde işitme testi, nörolojik muayene ve 
gelişim değerlendirmesiyle birlikte dil ve konuşma uzmanına 
başvurmalarıdır. Böylece erken dönemde ev içi düzenlemeler, 
konuşmaya uygun bir ortam hazırlama ve ebeveyn etkileşimli 
oyun stratejileriyle süreç daha doğru yönetilecektir.

Dil ve konuşma bozuklukları denildiğinde akla 
kekemelik ve artikülasyon bozuklukları gelmektedir. 
Bu bozukluklardan biraz bahsedebilir misiniz?
“Ben–ben-geldim”, “bak-bak–anne” tarzında tek heceli sözcük 
tekrarı, “t-t-top” şeklinde ses-hece tekrarı, “aaaaanne” şeklinde 
uzatma, “k…apı” gibi seslerde sıkışma veya vücudundaki ikincil 
davranışlarla karakterize olan kekemeliğin nedeninin altında 
genetik ve nörolojik faktörler veya dil ve iletişim, psikolojik, 
konuşma motoru ve ç evresel faktö rler, hastalığ ın baş langıcını, 
geliş imini, ş iddetini ve zaman iç indeki etkisini etkiler. Genellikle 
iki ile beş yaş aralığında dil gelişiminin çok hızlı olduğu 
dönemde başlayan kekemeliğin yüzde yetmiş beşi kendiliğinden 
iyileşmektedir. En erken dönemde takılmaları başlayan bir çocuk, 
dil ve konuşma uzmanı tarafından değerlendirilmeli, kekemeliğin 
kalıcı olma riskini artıracak faktörler belirlenmeli ve okul öncesi 
dönemde mutlaka müdahale programları oluşturulmalıdır. 
Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar kalıcı olma riskinin 
azaltacağı unutulmamalıdır. Konuşma sesi bozukluklarından 
biri olan artikülasyon (sesletim) bozukluğu ise bireylerin sesleri 
doğru şekilde üretememesi, yani dilini ağız içerisinde doğru 
şekilde konumlandıramaması sonucu seslerin hatalı olarak 
üretilmesidir. Dört yaşında bir çocuğun “r” sesi hariç tüm sesleri 
doğru üretebilmesi beklenir. Çocukların okul öncesi dönemde 
ses hataları önemsenmediğinde ise okul döneminde özgün dil 
bozuklukları, ileriki yıllarda okuma-yazma, kelime dağarcığı, dil 
bilgisi, sözel ifade, işitsel algı ve betimleme gibi pek çok alanda da 
riskli grup arasında olabileceği unutulmamalıdır. Kısacası birinci 
sınıfa başlayan bir çocuğun söyleyemediği bir harf kalmamalıdır.

Okul çağına gelen ve hala bazı harflerin, kelimelerin 
telaffuzunda zorlanan çocukların nasıl bir yol 
izlemelerini önerirsiniz? 
Eğer bir çocuğun konuşması dört yaşında hem kendi ailesi ve 
çevresi tarafından yüzde yüz anlaşılır değilse hala “su” yerine 
“fu”, “kuş” sözcüğüne “tuş”, “şeker” sözcüğüne “seker”, “kitap” 
yerine “kipat”, “limon” yerine “yimon” gibi sesi yanlış telaffuz 

etme, sesi düşürme gibi durumlar gözlemleniyorsa mutlaka 
okul öncesi dönemde bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir. Geç müdahale edildiğinde ve harf 
hatalarına fonolojik bozukluk da eşlik ediyorsa terapi sürecinin de 
uzayabileceğini belirtmek isterim. Son olarak çocuğun sevimli gelen 
konuşması pekiştirilmemeli doğru rol model olunmalıdır.

Bu sıkıntıları yaşayan çocuklar ne zaman dil ve 
konuşma terapisi almalı?
Aslında bu sorunun cevabını belirli bir kalıba sokmak istemiyorum. 
Eğer bir anne veya baba çocuğunun dil ve konuşma gelişiminin 
akranlarına göre geride olduğunu gözlemliyorsa ve bu durum 
çocuğunun sosyo-duygusal gelişimini de olumsuz yönde etkiliyorsa 
“babası da amcası da geç konuşmuş, erkek çocuk geç konuşur, 
bekleyelim kreşe başlasın konuşur” gibi yanlış algıları bir kenara 
bırakıp en kısa sürede bir uzmana başvurulmalıdır. Bana danışan 
pek çok ailemin dile getirdiği şey “hocam doktoruna götürdük 
bu yaşta konuşamaması normal, dört yaşına gelsin bekleyin 
konuşur” şeklinde ifadeler. Buradan belirtmek isterim ki her 
çocuğun gelişimi farklıdır ve gelişim bir bütündür. İki yaşında 
resimleri hala işaret edemiyorsa, en az yirmi beş kelimesi yoksa ve 
hala beden diliyle iletişim kuruyorsa, “anne al, baba gel” gibi ikili 
ifadeler kullanamıyorsa, üç yaşında  edat ve yüklemleri anlayamıyor, 
ikili yönergeleri yerine getiremiyorsa ve en az iki yüz kelimesi 
yoksa, ifadeleri tekrar ederek (ekolali) cevap veriyorsa, üç yaşında 
üç kelimelik cümleler kuramıyor, “Ne? Nerede? Kim? sorularına 
cevap veremiyorsa, diğer çocuklarla iletişim kuramıyor, onlarla 
oyun oynayamıyorsa, dört ile beş yaşında hala kelime dağarcığında 
sınırlılık varsa ve konuşması hala anlaşılır değilse en kısa sürede bir 
uzmana başvurulmalıdır. 
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COVID-19 dahil olmak üzere bütün bakteri ve 
virüsleri öldürme özelliğine sahip olan 

Aeriashield by Moskito Free, Türkiye pazarına girdi.

Aeriashield By Moskito Free 
Türkiye’de 

sağlık ve güzellik

Sahip olduğu patentli teknolojisi 
ile dünyada birçok ülkede 

kullanılan Aeriashield by Moskito 
Free, LoncaMed güvencesi ile 

artık Türkiye’de yerini aldı. 

üz otuz yedi yıllık yıllık dünyanın en gelişmiş 
mikrobiyoloji laboratuvarlarına sahip olan Pasteur 
Enstitüsü onayını almış tek ürün olan Aeriashield, 
havadaki ve yüzeydeki korona virüsü yüzde doksan 
dokuz oranında öldürüyor. Piyasada muadili olarak 
adlandırılan birçok üründen daha büyük etki alanına 
sahip olmasının yanı sıra, hiçbir kimyasal ve zararlı 

madde içermemektedir. Yaymış olduğu patentli geliştirilmiş negatif 
iyonlar sayesinde yalnızca korona virüsten değil aynı zamanda grip, 
influenza, rota virüs gibi virüslerin de havadan ve yüzden bulaşmasını 
engellemektedir. Ayrıca negatif iyon teknolojisi, stresi azaltması, 
insanların yaşam kalitesinin arttırması ile de dikkat çekmektedir. 
Sahip olduğu patentli teknolojisi ile dünyada birçok ülkede kullanılan 
Aeriashield by Moskito Free, LoncaMed güvencesi ile artık Türkiye’de 
yerini aldı. 

Virüsleri öldürmesinin yanı sıra kronik astım ve toz 
alerjisinde de etkili çözümler sunuyor
Havada ve yüzeyde bulunan mikropları öldüren Aeriashield , bulaşıcı 
hastalık taşıyan bakteri, virüs, sivrisinek ve haşerelerden de koruması 
özelliği ile dikkat çekiyor. Yaydığı negatif iyonlar ile stres ve strese 
bağlı rahatsızlıklara da iyi geldiği tespit edilen ürün, içerisinde hiçbir 
kimyasal ve zararlı madde bulundurmuyor. Aeriashield, ortam havasını 
temizlemesinin yanı sıra, kötü kokuları da engelliyor ve solunum yolu 
rahatsızlıklarına, kronik astım ve toz alerjisine de iyi geliyor. 

Aeriashield’in etki alanları nelerdir? 
Negatif iyon salınımı ile mikropların havada ve yüzeyde etki alanını 
yok eden cihaz, iki ayrı boyutu ile özellikle kapalı alanlarda temiz hava 
ve temiz yüzey etkisi yaratmaktadır.  Seyahat boyu olarak adlandırılan 
boyunda veya yakanızda taşınabilir Aeriashield, 5 m2 alan içerisinde 
temiz hava ve temiz yüzey etkisi sağlamaktadır. Aile boyu olarak 
kullanılan cihaz ise 15 m2 alan içerisinde etkilidir. Çocuk odalarında 
kullanılabilen negatif iyon teknolojisi aynı zamanda hamilelerin ve 
yaşlıların da kullanımı için uygundur. Kimyasal kalıntı oluşturmayan 
cihaz, bir elektrotun ortamdaki oksijene etki etmesi ve kontrollü elektrik 
voltajını sağlaması ile çalışıyor. Bu şekilde negatif iyon üreterek de 
antiviral ve antibakteriyel etkiye sahip oluyor. Aeriashield’in havaya 
ilettiği negatif iyonlar, pozitif iyona sahip bakteri ve virüslerin yağ 
katmanını parçalayarak öldürmektedir.  

Pasteur Enstitüsü nedir?
1887 yılında Louis Pasteur tarafından kurulan Pasteur Enstitüsü 
dünyanın en büyük mikrobiyoloji laboratuvarı olarak bilinmektedir. 
1983 yılında AIDS rahatsızlığına neden olan HIV virüsünü ilk kez 
izole eden merkez olarak da bilinen Pasteur Enstitüsü uzun yıllardır 
difteri, tetenos, tüberküloz, çocuk felci, grip, sarıhurma ve veba gibi 
bazı öldürücü olan hastalıkları kontrol etmek için tıp bilimindeki 
araştırma ve keşiflerden sorumlu olarak çalışmalar sürdürmüştür. 1908 
yılından bu yana sekiz Pasteur Enstitüsü araştırmacısı bilim adamı 
çalışmalarıyla Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü kazanmıştır. Pasteur 
Enstitü’sü dünyada mikrobiyoloji alanından en büyük onay merkezi 
olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en büyük mikrobiyoloji bilim 
laboratuvarı olma özelliğine de sahip olan Pasteur, dünyada önder 
olarak kabul edilmektedir.  
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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 kuru öksürüğün bastırılmasına 
yardımcı olur. 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 da karşılar.

Granny’s nedir?
Hap yutamayan ve günlük hayatın yoğunluğunda bağışıklığını 
güçlü tutmak isteyen kişilerin sürekli ve düzenli günlük C vitamini 
ve çinko ihtiyacının karşılanmasına yardımcı bir vitamin türevidir. 
Belirtiler kendini gösterdiği zaman alınması tavsiye edilir. Zaman 

G

Güçlü Bağışıklığın Formülü; 
Granny’s

Bağıșıklığımızı yüksek tutmak amacıyla her sezon severek kullandığımız ancak 
pandemi nedeniyle daha sık tercih etmeye bașladığımız pastil grubuna katılan 
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kaybetmeden kullanılırsa belirtiler yoğunlaşmadan 
sorunun önüne geçebilir. Belirtiler ve ağrılar çoktan 
başlamışsa da kullanılabilir. Bu durumda sürecin daha 
rahat geçirilmesine fırsat sağlar.

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.
▪ Soğuk algınlığı, halsizlik vb. belirtileri hafifleterek 
kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. 



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 kuru öksürüğün bastırılmasına 
yardımcı olur. 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 da karşılar.

Granny’s nedir?
Hap yutamayan ve günlük hayatın yoğunluğunda bağışıklığını 
güçlü tutmak isteyen kişilerin sürekli ve düzenli günlük C vitamini 
ve çinko ihtiyacının karşılanmasına yardımcı bir vitamin türevidir. 
Belirtiler kendini gösterdiği zaman alınması tavsiye edilir. Zaman 

G

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.

sağlık ve güzellik

kaybetmeden kullanılırsa belirtiler yoğunlaşmadan 
sorunun önüne geçebilir. Belirtiler ve ağrılar çoktan 
başlamışsa da kullanılabilir. Bu durumda sürecin daha 
rahat geçirilmesine fırsat sağlar.

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.
▪ Soğuk algınlığı, halsizlik vb. belirtileri hafifleterek 
kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. 



216 magdergi.com.tr

iziksel yaşlanma; durdurulabilen, yavaşlatılabilen 
hatta tersine çevrilebilen bir rahatsızlıktır. Her daim 
sağlıklı ve genç bir cilt için cilt kalitesini artırmak ilk 
amacımız olmalıdır. Hayat hepimize bir kez sunulan 
bir hediye ise yaşadığımız her an değerli. Fiziksel 
yaşlanma da dış faktörlere bağlı hücresel yıpranma 
ve hızlanan hücre ölümünün sonucu ve temelde 

serbest radikal teorisi ile açıklanıyor. Özetle; UV, sigara, sağlıksız 
beslenme, alkol, hava kirliliği ve radyasyona maruz kalmak gibi 
dışsal faktörler ile fiziksel egzersizden uzak, stresli bir yaşam, tek 
tek hücresel düzeyde iyileşme-onarma mekanizmalarını bozuyor 
ve serbest radikallerin artışına yol açıyor. Serbest radikaller ise hücre 
çekirdeğinde bulunan DNA’da bozulmaya ve erken hücre ölümüne 
yol açıyor. Hücre ölümünün artıp, yeni sağlıklı hücre yapımının 
azalmasına yaşlanma diyoruz. Yaşlanma sürecinin aynası olan 
cildimizi bu süreçte korumamız, özel birtakım uygulamalarla 
güçlendirmemiz gerekiyor. 

Korunma Önerileri
Yoğun güneş maruziyetinden kaçının: Cilt yaşlanmasının yüzde doksan 
sebebi UV ise en iyi anti aging doğru güneşten korunmadır. Teninizi 
sevip, güneşten koruyun ve bronzlaşmayın. Böylece her daim genç, 
parlak, sıkı ve lekesiz bir cilde sahip olun.

Kızarmayın: Saat 10.30-16.00 saatleri arasında güneşin altında 
yatmayın. Kızarıklık, aslında birinci derece güneş yanığıdır. Güneş 
yanıkları leke ve cilt kanserleri için en önemli risk faktörüdür.

Gölgede ve serin yerlerde bulunun: Güneş kaynaklı kızılötesi ışınlar 
dokularda ısı etkisiyle ciltte elastikiyet kaybı, damarsal hastalıkların 
artmasına yol açıyor.

Her gün güneş koruyucu kreminizi dört saat arayla en az iki kez sürün: 
Güneş lekelerinin oluşumunu engelleyin. Sabah 09.30’a kadar, 
öğleden sonra 18.00’den sonra güneş koruyucu sürmeden güneş 
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Cildimizin genç ve ıșıltılı kalmasında özel uygulama ve korunma yöntemleri ile 
birlikte beslenmemizin de büyük önem tașıdığını belirten Dermatoloji Uzmanı 

Dr. Özge Banu Öztürk, sağlıklı, genç ve güzel bir cilde sahip 
olmanın sırlarını anlattı.

Cilt Kalitemi Artırıyor ve 
Gençleşiyorum
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banyosu yapmanız D vitamini eksikliğini de önleyecektir. 
Aldığımız her yüksek doz UV, en büyük organımız olan 
cildimizde milyonlarca hücrenin serbest radikal teorisi ile 
erken ölümünü başlatıyor. Cilt hücreleri ölürken yeni sağlıklı 
hücre yapımını da önleniyor. Ayrıca cildimiz en büyük 
bağışıklık sistem organımız ve sağlam bağışıklık hücrelerinin 
de azalması, genel bağışıklığı baskılıyor. Genel bağışıklık 
baskılanması ise tüm sistem hastalıklarına davetiye çıkarıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü verem gibi bazı sorunlar ile kanserin 
sık görülmeye başlamasını, küresel ısınmaya bağlı ozon 
tabakasındaki incelme ve UV maruziyetinin artışı sonucu genel 
bağışıklığın baskılanmasına bağlıyor.

Sağlıklı beslenin, Bol su tüketin, Detoks yapın: Doğal 
antioksidanlardan ve vitaminlerden zengin, düşük glisemik 
indeksli sağlıklı beslenme alışkanlığı yaşlanmayı yavaşlatıyor 
ve kanser, diyabet, yüksek tansiyon, kalp, deri ve depresyon 
gibi sorunların görülme sıklığını azaltıyor. Fazla şeker, hücresel 
düzeyde proteinlerle birleşip glikoproteinlere, yağlarla birleşip 
glikolipidlere dönüşür ve birikim yapabilir. Örneğin gözde 
birikerek katarakt, damarlarda birikerek damar sertliğine, 
ciltte biriktiğinde ise mantar rahatsızlıklarının oluşmasına 
yol açabilir. Antioksidanlar, serbest radikallerin oluşumunun 
hücresel düzeyde önleyen ve hücreyi koruyan bazı mineral, 
protein ve vitaminlerdir. C, E, A, D ve B vitaminleri, likopen, 
çinko, bakır, selenyum, alfa lipoik asit, ko-enzim Q10, 
resveratrol, flavonoidler, yeşil çay popüler ve iyi bilinen 
antioksidanlardır. Pek çok taze sebze, meyve ve kabuklu 
yemişler bu doğal antioksidanların kaynağıdır.

Sağlıklı beslenme; cilt yaşlanmasını engelleyecek, kılcal damar, 
varis, selülit, sarkma, akne, kırışıklık, leke, çatlak, saç dökülmesi 
gibi birçok cilt probleminin görülmesini azaltacaktır. 

Sigaradan uzak durun: Sigara sadece cildimizde değil tüm 
doku ve organlarımız üzerinde oksijenlenmeyi azaltır, serbest 
radikal oluşumunu artırır. Yaşlanma sürecinde hücresel hasarı 
hızlandırır

Gençlik iksirleri, nutrikozmetiklere dikkat edin: Dermakozmetikleri 
uzun yıllardır biliyor ve kullanıyorken, nutrikozmetik kavramı 
hayatımıza son yıllarda girdi. Güçlü antioksidan ve probleme 
yönelik doğal etken maddeler içeren nutrikozmetikleri, bitkisel 
besin takviyesi olarak tanımlanabilirler. Leke, sivilce, selülit, 
çatlak, kuruluk, kırışıklık ve bölgesel yağlanma vb. probleme 
yönelik yoğunlaştırılmış dozlarda vitamin, mineral, bitkisel 
antioksidanlar içerirler. Herhangi bir cilt probleminiz için 
nutrikozmetikleri alırken, dermatoloğunuza danışın ve Sağlık 
Bakanlığı ruhsatlı olup olmamasına dikkat edin.

Egzersiz yapın: Fiziksel egzersiz, kardio, pilates, yoga, bisiklet, 
yürüyüş, yüzme ve her türüyle dokularda sağlıklı dolaşımın 
sağlanması, hücresel onarımın hızlanması, metabolizmanın 
düzenlenmesi, beden ve ruh sağlığının korunması dolayısıyla 
her daim gençliğin sırrı… Ancak bazı özel yöntemler örneğin 
power plate özellikle cilt gençliği üzerinde çok etkili. Yüz 
bölgesinde mimik kırışıklıkları yaşımızı belli ederken, 
boyunda, iç kol ve bacakta sarkma, ellerde lekeler, gövdesel 
yağlanma ve alt bedende selülit, beden yaşımızı söylüyor. 
Yüzümüz için pek çok medikal estetik uygulama ile yaşımızı 
gizlerken diğer bölgelerde gençleşmenin en kolay yolu belki de 
fiziksel egzersiz.

Modern antiaging uygulamaları takip edin: Altın iğne 
uygulamalarının en yenisinden bahsetmek istiyorum.

Yeni Scarlet X: Cildin kalitesini artıran, gözenek daraltan, 
yağ salgısını optimize eden, kollajeni yenileyen ve 
fotoyaşlanmayı hafifleten popüler ameliyatsız yüz gençleştirme 
uygulamalarından birisidir. 

Scarlet X hem sıcak hem de soğuk modda çalışan yenilenen 
teknolojisiyle farklı derinlik ve enerji yoğunluğu ile cildin farklı 
tabakalarını iyileştirebilir. Üst deri hedeflendiğinde düzensiz cilt 
tonu ve yaşa bağlı cilt lekelerinde azalma sağlar. Yüzeyel orta 
deri hedeflendiğinde yağ salgısı azaltılır, gözenekler daraltılır ve 
kızarıklık baskılanır. Derin dermis hedeflendiğinde ise 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 ışıl ışıl, parlak, 
pürüzsüz cilt görünümü ile bütüncül bir gençleşme elde edilir. 
Boyun, dekolte, dudak üstü ve el gibi cildin ince olduğu alanlara 
ya da sivilce izleri ve cilt çatlaklarına da etkili olur. Medikal 
estetikte popüler bir cilt gençleştirme yöntemi olan altın iğnenin 
tek dezavantajı işlemin biraz ağrılı oluşudur. Ancak Scarlet X’in 
bu yeni versiyonunda ağrı hissi güçlenen etkisine rağmen azalmış. 
Ağrı hissini azaltmak amacıyla lokal anestezik krem uygulaması 
ve sonrasında da soğuk maske  uygulaması yapıyoruz. Ciltte 
yaratılan ısı artışıma bağlı kızarıklık da en fazla 24 saat sürüyor. 
Rozasea, aktif akne varlığı da altın iğne uygulaması için bir 
engel değil. Melasma rahatsızlığı olanlar doğru ve dikkatli 
dozlar ile altın iğne uygulamasından fayda görebilirler. Ancak 
fotohassasiyeti olan kişiler yine bu işlemi yaptırmamalılar.

Scarlet X’i hangi durumlarda tercih ediyoruz ?
▪ Cilt yenileme ve cilt gençleştirme
▪ Cilt germe ve lifting
▪ Cilt sıkılaştırma 
▪ Çene hattı ve yüz hatlarının belirginleşmesi
▪ Gıdı toparlama
▪ Boyun toparlama
▪ Yüzdeki ince kırışıklıkların uygulaması
▪ Skar uygulaması
▪ Akne uygulaması (İnflamatuar)
▪ Genişlemiş gözenek tedavisi
▪ Cilt tonu düzenleme
▪ Leke uygulaması
•Cilt çatlaklarının uygulaması 
▪ Vücut sıkılaştırma
▪ Kol sarkmalarının düzeltilmesi

Uygulama sonrasında yan etki oluşur mu?
Uygulama sırasında ve sonrasında yan etki oluşmuyor. Bu 
sebeple oldukça güvenli bir uygulama. Şoksuz iğne teknolojisine 
sahip olup uygulama sonrasında kanama, morarma ve iğne izi 
görmüyoruz.

Kimlere uyguluyoruz?
Scarlet X’i hem erkek hem de kadınlar için her yaşta uygulanabilir.

Kaç seans uyguluyoruz?
Üç ile dört hafta arayla üç, dört seans uygulama ideal seans 
süredir. Bu süre genel ortalama olarak belirlenmiş olup cildin 
ihtiyacına göre hekim tarafından farklı seanslar belirlenebilir. 



Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın en önemli unsuru egzersizlerin hakim olduğu 
aktif bir yașamdır. Günde otuz dakika egzersiz yapmak birçok rahatsızlığın riskini 

azaltırken kaliteli yașamı da beraberinde getiriyor. Konuya ilișkin olarak 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tarık Yazar, her gün düzenli olarak 

yapılan tempolu yürüyüșün sağlığımız üzerindeki faydaları hakkında 
önemli bilgiler verdi.

Sağlıklı Vücut 
Egzersizlerinden Biri; 

Yürüyüş

sağlık ve güzellik
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Kalbimiz dinlenme sırasında 
dakikada beș litre kan pompalarken, 
spor yaptığımız sıra ise bir dakikada 

yirmi beș litre kan pompalamak 
zorunda kalır.

ürüyüşün yaptıkları kadar yapmadıkları da 
önemlidir. Risk açısından en güvenilir yan etkisi 
en düşük egzersiz şeklidir. Düzenli bir yürüyüş 
programı sonucunda istirahattaki hem kalp hızı hem 
de kan basıncı azalır. Kan basıncı düzenleyici rol 
oynar, egzersiz ve stres durumunda kan basıncında 
oluşan yükselme azalır. Dolaşımı düzenler ve yeni 

kılcal damar oluşumunu sağlayarak birçok damar hastalığı 
riskini azaltır. Aerobik bir egzersiz olarak kalbi, akciğerleri ve 
dolaşımı güçlendirir. Kalp kası ve diğer kasları kuvvetlendirerek, 
daha etkin çalışmalarını sağlar. İnsan sağlığına yirmi dört farklı 
başlıkta önemli katkıları vardır.

Spor Ciddi Bir İşdir
Kalbimiz dinlenme sırasında dakikada beş litre kan pompalarken, 
spor yaptığımız sıra ise bir dakikada yirmi beş litre kan 
pompalamak zorunda kalır. Bu durum kalbe önemli bir 
yüklenme demektir. O yüzden kalbimizi de düşünmek gereklidir. 
Spor yaparken diğer organların kalpten dakikada kaç litre kan 
istediklerini bilmekte yarar var. Kalbin kendisi de istirahattekinin 
dakikada beş katı fazla kan kullanır. Kaslar büyük kütleleri ile 
dinlenme halinden yirmi kat fazla kan isterler. Kemiklerde kan 
kullanımı egzersizde azalır ve kan diğer organlara verilir.

Kalp, durmaksızın çalışan bir organdır ki onun da dinlenmesi 
gerekir. Bu nedenle spor doğru yapılmalıdır. Doğru sporun 
olağanüstü yararları bulunduğu gibi gereğinden fazlası da geri 
dönüşü olmayan zararlar verebilir. Düşük aktiviteli yaşam, 
sigaradan daha fazla ölüm riski taşımaktadır. Bunu önlemek 
için de spor şart. “Hayat hareket, hareket hayattır” prensibini 
unutmamak gerekir. Doğadaki en sağlam yapı küredir. Taş kemer 
yapı binlerce yıl depremlere dayandı. Kemikteki yapısal mimari 
de buna benzer. Sağlıklı olmayan kemikteki mimari yapıda kemer 
ve küre hakim geometridir. Dayanıklılık açısından bu geometrik 
şekil önemli avantajlar getirir. Sağlıklı kemikte kompresyon kırığı 
olması için 350 kg gerekir. Porotik kemikte ise 170 kg kırık olması 
yeterlidir.  

Y
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Youtube kanalı Yogadayoga üzerinden özel eğitimler veren 
Yoga Eğitmeni Zeynep Șensoy’un, bu alana yönelme serüveni, 
markasının kuruluș hikâyesi ve yoganın insan hayatına etkilerini 

tüm detayları ile ele aldığı samimi röportajımız sizlerle...

Ruhun ve Bedenin Şifası
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ncelikle bize kendinizden ve kariyer 
serüveninizden bahsedebilir misiniz? 
Aslında ekonomistim. Kurumsal bir firmada 
ekonomist olarak kredi değerlendirme yapıyordum ama 
çocukluğumdan beri spor hayatımda vardı. Çocukken 
karateciydim. Spor akademisine gitmek isterken bir 
anda kendimi ekonomi okurken buldum. Kurumsal 

hayatın kendimde çok deformasyonunu görünce “ne yapabilirim?” 
diye düşünürken diksiyon kursuna gitmiştim. Diksiyon hocamın 
yönlendirmesi ile karşıma yüz yogası çıktı. Yüz yogası çıkınca ona 
yöneldim. Pratikleşmeye başlayınca aslında yüz yogası hocamın çok 
iyi bir yoga hocası olduğunu keşfettim. Böyle olunca hem yoga hem de 
yüz yogası hayatıma girdi. Yogaya ilk başladığımda küçüklükten beri 
spor yapan biri olarak daha önce hiç bedenimin hareket etmediğini 
hissetmiştim.

2014’te kurduğunuz Yogadayoga markanız ile Türkiye’de 
workshoplar düzenleyip özel dersler veriyorsunuz. Yoga 
sizin için ne ifade ediyor?
2014 yılında kurdum ama onu öncesinde iki buçuk sene boyunca hem 
yüz yogası hem de Hatha yogasını pratiklendiriyordum. Yogadayoga’yı 
kurunca kurumsal hayattan tamamen ayrılmış oldum. Yaklaşık altı 
buçuk senedir aktif olarak eğitmenlik yapmaya çalışıyorum. Benim için 
de inanılmaz bir yolculuk.

Yogaya nasıl yöneldiniz? Sizin için bir tutku muydu?
Birkaç cümle ile anlatması çok zor ama yoga, her şeyden önce 
bedenimi tanımaya çalıştığım bunula birlikte nefesi ve zihnide bu 
işin parçasına dahil etmeye çalıştığım muhteşem bir yolculuk. Hiç 
bitmeyen bir yolculuk bu ve bitmesini de hiç istemiyorum. Ömür boyu 
beni her açıdan beslemesini ve şifalandırmasını diliyorum. Benim 
yoga yolculuğum ilk olarak yüz yogası ile başladı. Kurumsal hayattan 
ayrılmak, masa başı işten sıyrılmak ve işin içinde güzellik ve kadın 
olsun diye düşünürken yogaya yöneldim. Yüz yogasının sadece estetik 
kaygı ile yapılmasından ziyade yüzdeki kaslarla ilgilenince bütün 
bedene şifa verdiğini kendimde keşfetmiş oldum. Bu nedenle yüz yogası 
ben de bir tutku haline dönüştü. Türkiye’nin ilk sertifikalı eğitmeni 
olmaktan çok gurur duyuyorum. Bugün hem yoga hem de bütün 
oyuncu camiasında yüz yogası önemli bir yer aldı. Herkes bir şekilde 
yönelmeye başladı. İnsanlara ilham vermek, ışık olabilmek, verdiğim 
eğitimler sayesinde insanların hem dış görünüşlerine hem de ruhlarına 
ucundan da olsa dokunabilmek beni çok mutlu ediyor.

Verdiğiniz eğitimlerden detaylıca bahsedebilir misiniz? 
Özellikle yüz, hatha ve hamile yogasına yönelmenizin 
sebebi nedir?
Hamile yogasına eğilmemdeki en büyük neden, eğitimini alırken 
hamilelik düşünmüyor olsam da bir kadın olarak bedenimi tanımak 
istedim. Eğitime dişiliğin daha fazla anlatıldığı, doğum ve hamilelik 
sürecinin daha çok üstünde durulduğu bir süreç olması açısından 
katılmıştım. Daha sonra bir baktım ki vücut inanılmaz bir sistem 
harika bir matematik ve bu sistemin içine girdikçe parçaları keşfederek 
bu parçalardan sifa bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden hamile yogası da 
hayatıma girdi. Ancak hamile yogası dersi yerine daha çok yüz yogası ve 
Hatha yogası dersleri veriyorum. 

Her yaşta genç kalmanın sırrı olan yüz yogası hakkında 
bizleri bilgilendirir misiniz?
Yüz yogası her yaşta genç kalmak demek doğru mu bilemiyorum. Her 
yaşın kendi dinamiği, kendi mutlu ifadesi olması diye adlandırıyorum 
ben çünkü her yaşta genç kalmak dediğimizde biraz umut tacirliği 
oluyor. Kırk yaşında iken yirmi yaşında olmayı hedeflemiyoruz. Yüz 

Ö

yogasında kendi yaşımızın dinamiği, kendi yaşımızın aktif 
bir yüzünü ve bunun ile beraber boyun gibi birçok yeri 
çalıştırdığımız için kendi yaşımızın dinamiğini sağlamaya 
çalışıyoruz diyelim. Sadece herkesin yüz yogası ile sınırlı 
kalmasını değil bedensel hareketlerine ve beslenmelerine çok 
fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum.

Yoganın insan hayatındaki etkilerini öğrenebilir 
miyiz? Sizce yoganın mental ve fiziksel artıları 
nelerdir?
Hem mental hem fiziksel faydaları kişiden kişiye değişir ama 
yogada her hareket bir meditasyon aslında. Hem meditasyona 
oturmak var hem de bir pozisyonda medistasyona girmek 
var. Yoga, pilates, yüzme ya da koşudan çok farklı çünkü bir 
poza girince o pozun içinde o kadar çok noktaya dikkat etmek 
gerekiyor ki o pozların içindeyken kendi bedeninizden başka 
hiçbir şey ile ilgilenemez oluyorsunuz. Bu durum ilerliyor ve 
sonunda o zorlayıcı pozların içerisinde nefesi de rahatlatmaya 
ve kontrol etmeye başlamışsınız. Nefese odaklanmaya 
öğrendikten sonra ise yavaş yavaş zihinsel olarak da pozlar 
içinde rahatlamaya başlıyorsunuz. Yoga doğru şekilde 
yapıldığı zaman gerçekten bir mucize diyebilirim. İnsanın 
kendini tanıması, ihtiyaçlarını kavrayabilmesi ve yönelmesi 
ile her yaşının hem yüz hem bedensel bende ruhsal olarak 
mutlusu oluyor.  



Ortodontist Yasemin Türkdönmez, diș bozukluklarında șeffaf, hızlı 
ve etkili bir çözüm sunarak dișleri ideal görünüme kavușturan 
Invisalign halk arasında bilinen adıyla șeffaf plak uygulaması 

hakkında merak edilenleri anlatıyor...
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YASEMİN TÜRKDÖNMEZ

sağlık ve güzellik

Șeffaf plaklar bir ya da iki haftada 
bir değiștirildiğinden, plaklarınızda 

herhangi bir așınma, renklenme 
olmadan yeni plağınıza geçiș 

sağlayabilirsiniz.

nsanlar arasındaki en hızlı iletişimin gülümseme 
olduğu senelerdir bilinen bir gerçek ama sadece 
güzel bir diş yapısına sahip olan insanlar özgürce ve 
kendine güvenen bir şekilde gülümseyebiliyor. Peki 
ya diğerleri? Çoğunlukla dişlerinin görüntüsünden 
memnun olmayan insanlar gülümseme sırasında 
dişlerini göstermemek için ya gülümsemelerini 

sınırlandırıyor ya da elleriyle, dudaklarıyla dişlerini 
kapatıyorlar. Bu durum maalesef kişinin kendine olan güvenini 
azaltarak iletişim kurmasında problem yaşamasına neden 
olabiliyor.

Peki baharın geldiği insanlara neşe katması beklenen 
bu aylarda gülümsemeye bu kadar ihtiyacımızın olduğu 
yeryüzünde gülümsememizden çok da mutlu değilsek neler 
yapabiliriz? İşte bu noktada ortodontik uygulamalar tam 
olarak bizi aradığımız çözüme götürüyor. Üstelik geleneksel 
yöntemlerin teknolojik gelişmelerle güncellenmesi ve 
kolaylaşması ile artık teller olmadan da dişlerinizin düzelmesi 
mümkün görülmektedir.

Şeffaf plakları kullanılarak gerçekleştirilen bu uygulamalarda 
artık pek çok ortodontik probleme çözüm sağlanabiliyor. 
Dışarıdan hiç anlaşılmayan ve kolaylıkla takılıp çıkarılabilen 
bu şeffaf plaklarla dişleriniz düzelirken size de hayat kaliteniz 
bozulmadan uygulamanın keyfini çıkarmak kalıyor. Bu 
konforlu yöntemle herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık olmadan 
güzel bir gülüşe sahip olma imkânı sağlanıyor.

Görünmez ortodonti olarak da adlandırılan şeffaf plak 
uygulamalarında iyileştirme planlamasının bilgisayar 
ortamında yapılıyor olması size uygulama sonucunuzu daha 
uygulamaya başlamadan görebilmenize, dişlerinizin nasıl 
hareket edeceği ya da bu sürecin ne kadar süreceğine dair en 
ince ayrıntısına kadar bilgi sunabiliyor.

Özel günlerinizde çıkarabilir ve etkinliğiniz bitiminde 
plaklarınızı tekrar takarak uygulamanıza kaldığınız yerden 
devam edebilirsiniz. Şeffaf plaklar bir ya da iki haftada 
bir değiştirildiğinden, plaklarınızda herhangi bir aşınma, 
renklenme olmadan yeni plağınıza geçiş sağlayabilirsiniz.

Arzu ettiğiniz gülüşe sahip olmak bu kadar rahat ve konforlu 
iken uygulama boyunca size düşen görev plak kullanımınızı 
çok iyi yapmanız (sadece yeme-içme ve diş fırçalamada 
çıkarma) ve plak temizliğinize önem vermeniz olacaktır.

Ortodontik uygulamalar ile gülümsemenizi güzelleştirerek 
kendinize olan güveninizi artırmak için harekete geçme 
zamanı tam da bu zamandır. Baharla birlikte yenilenme, güzel 
bir gülüş ile hayatınızı değiştirme zamanı...  
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Siberhondrik Misiniz?

iberhondrik bozukluk, somotoform bozukluklardan 
hastalık hastası olma durumu dediğimiz 
Hipokondriazis’in bir çeşididir. Siberhondrik, 
rahatsızlıkları internet ortamında bilgi, belge şeklinde 
araştırarak kendi kendisine tanı koymaya çalışmadır. 
Bu tip kişiler defalarca hastanelere giderler ama 

uygulanan tedavinin yetersiz olduğunu hatta doktorların doğru teşhiste 
bulunamadıklarını düşünerek tatmin olmazlar. Tahlil sonuçları 
normal gözükse bile buna itimat etmezler ve internette bu konuda 
kendi düşünceleri doğrultusunda fikirlerini destekleyen bilgiler 
bulmak için daha fazla araştırma yaparlar.B edenlerindeki en ufak bir 
rahatsızlığı bile abartılı bir şekilde araştırırlar. Basit bir emareyi bile çok 
ciddi bir rahatsızlığa bağlayabilirler. Doğal yollarla yapılan tedavileri 
daha çekici bulurlar. Çünkü ilaçlara güvenmezler. Bir yandan sürekli 
rahatsızlıklarla uğraşırken diğer yandan da başka rahatsızlıklara 
yakalanmamak için sürekli çeşitli vitamin, gıda takviyeleri, antioksidan 
ve ilaç kullanabilirler.

Kimler bu davranışlara daha yatkın?
Bu tip insanlar içsel ve ruhsal çatışmalar nedeniyle sürekli kendini 
korumaya çalışır. Tüm sağlık sorunlarını ve şikayetlerini çözme de 
internet ortamını ve sosyal medyayı kullanırlar.

Sürekli internetten rahatsızlık arayan insanlar nasıl bir 
kişilik ve psikoloji yapısına sahiptir?
Siberhondrik rahatsızlığı olanların öz saygıları düşüktür ve negatif 
düşünce yapısına çok yatkındırlar. Bu da vücutta enerjisi birikimine 
sebep olur. Hasta rolünü benimsemek kişiye ikincil kazançlar 
sağlayabilir. Düşük benlik saygısını toparlamak isteyen kişi, diğer 
rahatsızlığı olan kişileri model alıp sadece rahatsızlıklarını değil 
kişilikleriyle de özdeşim kurmak isteyebilir. Siberhondrik kişiler 
aslında ilgi çekmek isteyen, yardım edilmesini bekleyen hatta biraz 
pohpohlanmak için şefkat arayan birine dönüşürler. Unutulmaması 
gereken şey, siberkondrik kişiler gerçekten rahatsız olduğuna inanır. 
Kesinlikle sorunu var numarası yapmazlar. Siberhondrik kişiler 
takıntılı olarak hasta olduklarına inanırlar ve  şikayetleri hiç eksilmez. 
Genelde şikayetleri çok fazla olduğu için bunları unutmamak için not 
alırlar hatta doktora bu listeyle giderler.

Siberhondrik olmak kişiye ve psikolojisine ne gibi 
zararlar verir?
Öncelikle büyük bir zaman hırsızıdır. İnanılmaz seviyede zaman 
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Dünya, pandemi ile mücadelesinde bir yılı geride bıraktı. Bu 
süreçte her șey online olarak devam etti ve ekran bașında 

geçen süremiz inanılmaz seviyelerde arttı bu da beraberinde 
maruz kaldığımız dijital teması ve bize etkilerini en üst noktaya 

çıkardı. Salgından öncede bildiğimiz birçok dijital rahatsızlıklar artık 
literatürlerde yer almaya ve kabul görmeye bașladı. Ego sörfçüsü, 

siberhondrik, blog ifșacısı, vikipedikolik... Bunlar tıp dergisi 
New Scientist’e göre internet rahatsızlıkları. 
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harcamaya sebep olur ve bu kadar süre ekran başında durmak 
fiziki yorgunluğa ve göz problemlerine sebebiyet verir.  Sürekli 
kendini dinleyen ve araştıran birisi sosyal hayattan kopar ve 
dış dünyadan hatta gerçekte hayattan kopabilir. Bu da ciddi 
anksiyeteli ve depresif duygular yaşamasına sebebiyet verir. 
Bu kişiler çalışma hayatından da uzaklaşıp maddi problemler 
yaşayabilirler. Aileleri ve yakınları onlara yardım etmeye 
çalıştıkça ve başaramadıkça kendilerini çaresiz ve öfke dolu 
hissedebilirler. Eşleri ya da aileleri de şikayetlerinden bezginlik 
ya da bıkkınlık gösterdikçe onlarla olan paylaşımları azalır ve 
internet ortamına daha da yoğunlaşabilirler.

Siberhondrik’lik ne zaman ve nasıl tehlikeli olur?
Siberhondrik’lik, internette araştırma yapmanın günlük hayat 
kalitesini ve iletişim gücünü düşürmeye başladığı zaman 
tehlikeli boyutlara ulaşmış demektir. Rahatsızlığı araştırmak 
için işini gücünü bırakıyor, çevresiyle az görüşüyor, plan 
yapamıyor, programlarını değiştiriyor, küçücük bir belirti için 
bile internete bakmadan yapamıyorsa veya hekime sormadan 
çok fazla ilaç kullanıyorsa rahatsızlık ilerlemiştir demektir.

Siberhondriklere tavsiyeler;
▪ İnternete bakma isteği geldiğinde ötelemeye başka bir 
konuyla ilgilenmeye odaklanmaya çalışın.
▪ Dikkatinizi bedeninize değil, dış dünyaya verin. 
Arkadaşlarınızla görüşün, spor yapın, hobi edinin.
▪ Özgüveninizi artıracak telkinlerde ve davranışlarda 
bulunun.
▪ Uzmanlara güveninizi artırın hatta hekim arkadaşlarınız 
dostlarınız olursa onlara güveniniz daha artacaktır.

Siberhondri tedavisi mümkün mü?
Siberhondrik’lik TMS, bilişsel davranışçı terapi ve iç görü 
geliştirme terapisi ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi 
süresi terapilerin süresine göre değişkenlik gösterebilir. Bu 
probleme sebep olan temel travma ya da sebepleri belirleyip 
bunları bertaraf etme teknikleri ile psikodinamik yaklaşım 
zamanla düzelebilmektedir. Bu çalışmada ailenin desteği 
çok kıymetlidir. Teknoloji amaç değil araç olarak kaldıkça 
ekranlarda geçen süreyi azalttıkça hobiler edindikçe ve beyni 
boş bırakmayacak uğraşlarla düzenli bir tempoda kariyerinize 
odaklandığınızda bu konuda yol alacağınızı göreceksiniz. 





ize kendinizden ve kariyer hayatınızdan 
bahsedebilir misiniz?
Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İktisat Bölümü ile Başkent Üniversitesi 
İşletme Yüksek Lisansını bitirdikten sonra İşletme 
Doktoru unvanını aldım. 2018 yılından itibaren 
Başkent Üni¬versitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme Bölümü’nde Pazarlama Profesörü olarak 
akademik kariyerime devam ediyorum. Avrupa Birliği ile Dünya 
Bankası projeleri dâhil olmak üzere çeşitli sivil toplum ve kamu 
kuruluşlarına özel sektör odaklı projelerde danışmanlık ve eğitim 
hizmeti veriyorum. TOBB Kadın Girişimciler Danışma Kurulu, 
Ankara Kent Konseyi ve ATO Marka, Reklam, Pazar Geliştirme 
Çalışma Grubu gibi birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli 
faaliyetler de yer alıyorum. Çeşitli ulusal televizyon ve radyo 
kanallarında düzenli olarak yayınlara katılarak gündeme ilişkin 
değerlendirmeler yapıyorum. Ayrıca Kanal B’de sektörlere yönelik 
analizler gerçekleştirdiğim bir canlı programım da var. Çeşitli 
dergilerde makalelerim, sektöre hitap eden dergiler ile günlük 

gazetelerde, güncel sorunsallara ilişkin çözüm önerileri sunan 
ve tespitler yapan yazılarım ile pazarlama alanında kitaplarım 
mevcuttur. Can ve Kuzey isminde iki çocuk annesiyim.

Yakın zamanda “Gelecek Geldi” isimli bir kitap 
çıkardınız. Kitabın ortaya çıkış serüvenini anlatır 
mısınız?
“Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında, 
özlemek var, beklemek var.” demiş Ümit Yaşar Oğuzcan. Tam olarak 
böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde özlemek ve beklemek 
insanların en çok hissettiği duyguydu. Sarılmak, kavuşmak ve 
iyileşmek için bekledik. Ayrılık diye bir şey yoktu. Herkes birbirini 
bekledi ama artık “Kuzey Yıldızını Yeniden Bulmak” zorundayız. 
Tam bir sene önce küresel salgın bugünlerde hayatımıza bomba 
gibi düştü. Tüketicilerin tutumları, alışkanlıkları, eğilimleri, 
davranışları ve hatta inançları değişmek zorunda kaldı. Üreticiler 
ve satıcılar değişmek ya da yok olmak ikileminde kaldı. “Gelecek 
Geldi” adlı kitabımda hem değişen alışkanlıklarımızı hem de 
işletmelerin yeni normale uyum stratejilerini anlattım. Fakat bu 

B

Bașkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İșletme Bölümü 
Pazarlama Profesörü Feride Bahar Ișın’ın, koronavirüs salgını ile hem değișen 
alıșkanlıklarımızı hem de ișletmelerin yeni normale uyum stratejilerini biraz umut 
biraz mizah ile anlattığı ve her bölümünde yeni normale ilișkin farklı bir parçayı 

konu edindiği “Gelecek Geldi” adlı kitabının detaylarını MAG Okurları ile 
paylaștığı röportajımız sizlerle...
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değişimleri biraz umutla, coşkuyla ve mizahla renklendirdim. Bugün 
insanlığın ihtiyacı olan biraz umut, coşku ve mücadele için birlikte 
sinerjiyi yaratmak. Yeniden şekillenen dünyada uyum sağlamayı hep 
beraber başaracağız.
     
Kitabın içeriğinde neler yer alıyor? 
İlk defa tüm ülkeler ve insanlar aynı haberi bekledi, aynı duayı 
etti, aynı şehir efsanelerine inandı ve tarih bir kere daha yeniden 
yazılmaya başlandı. Kendimizi tıpkı bir bilim kurgu filminin 
içinde ya da bir romanın sayfalarında kaybolmuş gibi hissettik. 
Evden çalışmayı, sokağa çıkma yasaklarını, boş rafları, dezenfektan 
bağımlılığını tecrübe ettik. Esenlik ve sağlık temel saplantımız 
oldu. İşletmeler belirsizlik ve kriz kavramlarıyla yüzleşti. “Bu 
kitapta her bir bölüm, yeni normale ilişkin farklı bir parçayı konu 
ediyor. Tabii ki daha fazla parça var, onlar da sırayla yer bulacaktır 
ilerleyen baskılarda…” diye yazmışım ilk baskıda. Sözümü tuttum, 
bu baskıya çok önemli bir parça ekledim. Lojistik ve tedarik zinciri 
bugünün en önemli sorunsalı haline geldi. Üretmek ve doğru yerde 
ve zamanda siparişi doğru kişiye ulaştırmak nerdeyse mucize gibi 
bir şey haline geldi. Bu baskıda bir de sürdürülebilirlik bölümü 
ekledim. Tüketicinin salgınla yoldaşlığı ile başladım yazmaya. Sonra 
çalışan ve yönetici bağlamında değerlendirmeler yaptım. Çalışanlarla 
yöneticinin var olan koşullar altında sulh yapabilme adımlarından 
bahsettim. Bir adım sonra işletmelere geldim, “tüketiciyi yeniden 
ikna etmek için ne yapsın işletmeler?” bu noktalara değindim. 
Lojistik ve tedarik zincirini anlattım, biraz da sürdürülebilirlik dedim 
Küresel salgının yerel iletişim ve çözüm dilinde de dikkat çekici 
unsurlara odaklandım. Bir sonraki bölüm; kültür, cinsiyet ve toplum 
yansımaları oldu. Sektörlere de mercek tutmak önemli aslında çünkü 
önlemler aynı olsa da çözüm önerileri sektörden sektöre değişkenlik 
gösteriyor. Bu sebeple sektörler özelinde küresel salgını resmettim. Son 
bölüm ise küresel salgınla çoşku içinde kol kola yürüyen Endüstri 
4.0’ın hakkı gibi görünüyor. 

Kitabınızda yer alan “yeni normal” kavramını açıklar 
mısınız? 
Küresel salgın; yeni alışkanlıklarla, değişen algılarla, farklı 
beklentilerle hayatımıza girdi. Eski hayatımız uzak bir geçmişte kaldı 
ve yeni normale uyum sağlamak için büyük bir mücadele içindeyiz. 
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kabul ettik ve değişiyoruz. 
Hatta yeni normalde pozitif olmak, olumsuzu tanımlamaya 
başladı, hepimiz negatif olmak için dua eder olduk. Eşimizden, 
dostumuzdan, çocuğumuzdan uzak durmaya başladık. Sevgimizi 
yalnızca sözcüklerimizle ifade etmeyi öğrendik, en kıymetli olanın 
sağlık olduğunu öğrendik, yeni ofislerimiz evimizin mutfak masası 
oldu. Tüm dünya aynı şey için dua etmeye, aynı hayatı yaşamaya 
başladı. Önceliklerimizi sorguladık, en kıymetli olanı yeniden 
tanımladık. Tüm bunlar hem tüketici alışkanlıklarımızda hem de 
satın alma eğilimlerimizde değişiklikler yarattı ve bu değişiklikler 
kalıcı olacak gibi görünüyor. İşletmeler ve markalar da yeni normale 
uyum sağlamak için hızlı bir evrilme sürecine girdiler. Tüketicinin 
salgın sırasında sanal dünyadaki deneyimi artmıştır ve bu deneyim 
doğru kullanan markalar için stratejik bir avantaj hâline gelmiştir. 
İşletmelerin var olan tek mücadele yönteminin sosyal mesafe ve 
hijyen olması, zaman ve mekânı nasıl algıladığımız noktasında ciddi 
değişimler ve dönüşümler ortaya koymuş ve dijital teknolojiyi de 
günlük hayatımızın kopmaz bir parçası hâline getirmiştir. Dijital 
teknolojiye uyum ve kabul becerimiz, COVID-19 küresel salgınına 
karşı mücadelemizi de büyük ölçüde şekillendirmektedir. Kendimizi 
ifade etme biçimimiz ve medyadan ürüne her şeyi tüketme, 
konumlandırma ve tanımlama biçimimiz de farklılaşmıştır. Bu 
bağlamda iş yaşamına, ilişkilere ve boş zamanlara yaklaşımlarımız 

da kökten sarsılmıştır. İşletmelerin en büyük yanılgısı, salgın 
bittiğinde eski hâlimize döneceğimizi düşünmeleri olacaktır. 
Tabii ki hiçbirimiz geleceğin nasıl şekilleneceğini gösteren bir 
kristal küreye veya kâhin öngörülerine sahip değiliz ama kesin 
olan bir şey var o da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeğidir. 
Küresel salgın sonrası yeni normal üzerinde bitmeyen tahminler 
yapılmaktadır. COVID-19 salgını birçok sektörü, iş yapış 
biçimlerini yeniden şekillendirmek ve bu doğrultuda stratejiler 
planlamak durumunda bırakmıştır. Yeni normale uyum sağlamak 
ve yeni normalde kazanan olmak isteyen işletmeler değişmek, 
evrilmek ve yenilenmek zorundadırlar. Özellikle tüketicilerin istek 
ve ihtiyaçlarına doğru, çarpıcı, ve etkin biçimde cevap vermek 
durumunda olan işletmelerin proaktif stratejiler benimseyerek 
adım atmaları zaruridir. Uyarlanmış ürünlerin artık mecburi yön 
olduğunu kabul eden işletmeler, yeni normalin kazananı olacaktır. 
Bugünün işletmelerinin, yeni normale ilişkin eylem planlarının 
temel bileşenleri en kritik sermayeleri olan beşeri sermayeyi 
korumaları, müşterileri ile güçlü sosyal bağlar kurarak işletmenin 
misyonunu yeniden tanımlamaları ve deneyimlerden daha çok 
anlamlar yaratmaları ile diğer paydaşlarıyla ortak başarıya ve 
dayanışmaya odaklanmalarıdır. Salgının yarattığı koşullar ölçek 
ekonomilerini gündemden uzaklaştırmış, kapsam ekonomilerini 
masaya oturtmuştur. Artık sürümden kazanmak mümkün 
değildir. Uyarlanmış ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı 
başaran işletmeler, bugünün kurdeleyi kucaklayanları olacaktır. 

Son olarak gelecek planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz? 
Hayat devam ediyor, tıpkı Turgut Uyar’ın dediği gibi: “Umut 
kaçınılmaz gelecektir, Bütün gümbürtüsüyle... Umut kaçınılmaz 
gerçektir.” İspanyol gribi, Avrupa’yı kasıp kavururken Edvard 
Munch, Norveç’teki evinde mahsur kalmış ve kendini resim 
yapmaya vermiş ve “Çığlık” isimli tablosu başta olmak üzere 
muhteşem resimler yapmıştı. İnsanoğlu, bu salgın sınavını 
da daha ileriye giderek biterecek. Koşamıyorsak yürüyeceğiz, 
yürüyemiyorsak emekleyeceğiz, olmadı elimizi uzatacağız ama 
hep ileri... İnsanoğlunun fıtratında hep ileri gitmek var. 
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lkbahar / yaz 2021 makyaj trendleri bizi çok 
heyecanlandırıyor. Çoğu makyaj rutini geçen yıl çok 
değişti. Bazılarımız bir Zoom toplantısında düzgün 
görünmek için gereken minimum seviyede makyaj 
yaparken, bazılarımız sosyal medyada abartılı, İ farklı ve deneysel görünümlerle eğlendi. Podyumlarda ise sanki 

pandemi yokmuşcasına glowy ciltler, canlı allıklar, lipglosslar, 
smokeyeyes ve iddalı eyelinerli göz makyajları ön plana çıktı. 
Umarım  her şey yoluna girer de tredleri sadece sosyal medyada 
değil hayatın içinde de görebiliriz.

Ten Makyajında Işıltı
Nemli cildin hiçbir yere gitmediğini görüyoruz. Bu nedenle 
matlaştırıcı bazları, pudraları kaldırın ve nemlendiricili ışıltı 
veren ürünleri stoklayın. Podyumlarda terlemiş gibi parlayan 
ciltler olsa da o kadar ıslak bir görünümün günlük hayata 
yansıyacağını pek düşünmüyorum. Işıltının sadece yüzün 
yüksek noktalarında olması cildin şeffaf ve nemli görünmesi 
daha çok tercih edilecektir.

Kızarmış Yanaklar
Benim radarıma giren trendlerden biri de allık oldu. Allık 
kullanmak kişiye her zaman masumiyet havası katar ve ekstra 
taze ama renkli hissetmenin en pratik ve güzel yoludur. Hızlı 
ve kolay olduğu için özellikle bahar güzellik trendlerine çok iyi 
uyuyor. Bronz, şeftali ve mercan tonları ile elmacık kemiklerini 
takip ederek kullanılınca yüzü boyutlandırma etkisi veren 
allıklar olduğu gibi pembe tonları da yanakların gülünce 
yükselen bölgesine uygulayarak hatta biraz burun üstüne de 
geçerek güneş değmiş etkisi yaratılmış.

Nars-Claudette Blush Duo
Nars-Orgasm Liquid Highlighter
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Göz Makyajında Renk Sevenler Yaşadı
Bu yaz gözler rengarenk. Mor, lila, canlı pembe, kırmızı, mavi 
seç beğen sür ama çok fazla başka renklerle karıştırmadan. 
Çoğunlukla tek renk kullanılarak yapılan göz makyajları 
oldukça deneysel ve dikkat çekici. Bazıları blok şekilde 
parmakla sürülmüş kalın bir eyeliner gibi kullanmakta. 
Bazı makyajlarda, dudaklarda renkli kullanılmış. Ben göz 
makyajında renk kullandıysam dudakları daha geri planda 
tutmayı tercih ediyorum.

Buğulu Gözler
Genelde yaz makyajlarında çok yoğun smokey makyajlar 
olmazken bu sezon gözlerde dramatik etkiler var. Sadece 
gözlerin göründüğü bu dönemde neden daha belirgin ve çekici 
bakışlar olmasın? Kirpik diplerine kalem çekip buğulandırma 
şekline yapılan pratik dumanlı göz makyajları yanı sıra sadece 
üst göz kapağına yoğun gölge uygulanıp alt kirpik dibinin boş 
bırakılması bana yenilikçi ve hoş göründü. 

Olağan Dışı Dudak Degradeleri
Lekeli dudaklar, ombreler, sürülüp silinmiş gibi rujlar maskeli 
bir dönem için ideal olabilir. Şaka bir yana dudaklar bu sezon 
farklı formlar almış. Bir yanda kontras renkte dudak kalemi ile 
çerçeve yapılırken bir yanda da dudak çizgisini bulanıklaştırıp 
sanki parmakla sadece dudağın merkezine yoğunluk verilerek 
bulaşmış, özensiz sürülmüş ruj etkisi kullanılmış. Maske 
kullanırken çok zorlanmayacağımız kesin.
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ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Çiğdem Türkmen: Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. Daha sonra 
İngiltere’ye giderek pazarlama üzerine eğitim aldım. 
Döndükten sonra çeşitli üniversitelerde öğretim 
görevlisi olarak çalıştım. Aynı zamanda yakın 
arkadaşımla insan kaynakları danışmanlık firması 

kurdum. Sonrasında kendi gıda şirketimiz içerisinde yer almayı 
planlarken Burcu ile tanıştım ve her şey değişti.
Burcu Eğriçayır: Ben İşletme okudum ve uzun bir süre kamu 
sektöründe çalıştım. Sonra yakın arkadaşımla birlikte pastacılık 
eğitimleri alarak pasta işine girdik. Bir süre pasta şefi olarak güzel 

işler yaptık. Bu süreçte gıda sektörüne olan merakım giderek 
artınca tarım okumaya karar verdim. Hala tarım teknikerliği son 
sınıf öğrencisiyim. Sonrası ise hayatımızın işi Sofia’s Zoo...

Sofia’s Zoo’nun kuruluş hikâyesini bize anlatabilir 
misiniz? 
Burcu Eğriçayır: Aslında Sofia’s Zoo karantinada gerçekleşen bir 
başarı hikâyesidir. Kuruluşumuz tam da pandemi dönemine denk 
geldi. Biraz eşimin yönlendirmesiyle oldu. Benim sürekli bir şeyleri 
kesip biçip kendime göre düzenleme yapmama, aldığım takıları 
bozup başka şeylerle birleştirmeme daha fazla kayıtsız kalamadı, 
“sen neden aksesuarla ilgili bir şeyler yapmıyorsun?” dedi. Onun 

B
Farklı mesleklerle uğrașırken yolları kesișen Çiğdem Türkmen ve 

Burcu Eğriçayır’ın, hayallerini gerçeğe dönüștürerek birbirinden șık ve özgün 
aksesuar koleksiyonlarından olușturdukları Sofia’s Zoo’yu tüm detayları ile 

anlattıkları keyifl i röportajımız sizlerle...

Parıltılı Bir Başarı Hikâyesi

röportaj
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Ben markanın 
spor ve sade 

yüzüyüm. 
Çiğdem ise ıșıltıyı 

seven tarafı. 

baba mesleği kuyumculuk o yüzden piyasaya hâkim… Ben de o ara 
deli gibi yeni bir şeyler yapmak istiyorum dolayısıyla “neden olmasın” 
dedim.
Çiğdem Türkmen: Tüm bunlar yaşanırken ben de Bodrum’daki 
otelimizde satışa uygun bir ürün arayışındaydım. Burcu “birlikte bir iş 
yapalım” diye geldiğinde, bunun arayışıma evrenden bir cevap olarak 
geldiğini düşündüm. Zaten pandemi başlarıydı ve gıda işimi askıya 
almam gerekiyordu.

Sofia’s Zoo ismini nereden alıyor?
Çiğdem Türkmen: Ürünlerimiz kadınlara hitap ettiği için bir kadın ismi 
koymaya karar verdik. Ama aynı zamanda anlamlı bir kadın ismi 
olmalıydı. Sofia “Bilge Kadın” demek. Dolayısıyla hiç düşünmeden “Sofia 
olmalı” dedik.
Burcu Eğriçayır: İlk ürünlerimiz hayvan figürleri ağırlıklıydı. Sofia’s Zoo 
birleşimi tam olarak böyle oldu.

Tasarımlarınızdaki öncelikleriniz ve olmazsa 
olmazlarınız neler?
Çiğdem Türkmen: Farklı ışıl ışıl tasarımlar seviyoruz. Tek küpe taktığında 
bile yeteri kadar ışık saçsın, kişiye kendini iyi hissettirsin istiyoruz. O 
yüzden ışıltılı taşlar olmazsa olmazımız. Sağlık açısından da kullanılan 
malzemelerin tümünün insan sağlığına uygun kriterlerde olmasına 
oldukça dikkat ediyoruz.
Burcu Eğriçayır: Bir de hafif olması en önemli kriterimiz, taşırken 
rahatsızlık vermeyecek takılar olsun istiyoruz. Uzun saatler üzerinizde 
yokmuş hissi vererek rahatça dursun. Hem şık hem sağlıklı hem de 
rahatsız etmeyecek takılar yarattık.

Sofia’s Zoo ile insanlara ve hayata nasıl bir değer 
katıyorsunuz?
Burcu Eğriçayır: Kadınların öz güvenli ve şık görünmeleri için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almaya çalışıyoruz. Örneğin Samsun Rotary Kulübü ile birlikte 
yürüttüğümüz “Geleceğimiz Çocuklar” Projesi çok yankı uyandırdı ve 
doğru yerlere ulaştı. Çocuklar en büyük değerimiz.
Çiğdem Türkmen: Samsun Rotary Kulübü “Geleceğimiz Çocuklar” Projesi 
için günebakan çiçeklerinden yola çıktı. Günebakan çiçeklerinin her 
şeye rağmen yüzünü güneşe dönmeleri ana fikirleriydi. Bu nedenle 
bizden günebakan broşu tasarlamamızı istediler. Broşlardan elde edilen 
gelirle tam üç yüz adet tablet ve bilgisayar ihtiyaç sahibi öğrencilere 
hediye edildi. Bu mutluluğu paylaşmak gurur vericiydi.

Markanız ile karakterleriniz benzeşiyor mu?
Burcu Eğriçayır: Ben markanın spor ve sade yüzüyüm. Çiğdem ise ışıltıyı 
seven tarafı. Her tarza hitap edebilmemizin en büyük sırrı bu.

Sofia’s Zoo kadını bir kalabalık içinde nasıl fark edilir?
Çiğdem Türkmen:  Işığı ile hemen göze çarpar.
Burcu Eğriçayır: Aynı zamanda özgüveni yüksek ve rahat bir kadındır.

Markanın stilini hangi üç kelime ile tanımlardınız?
Çiğdem Türkmen:  Doğal, güçlü ve narin...

Türkiye’de ve global anlamda takip ettiğiniz tasarımcılar 
kimler?
Burcu Eğriçayır: Renkli taşlar kullanmasına bayıldığım Joel Arthur 
Rosenthal, bir kadın tasarımcı olduğu için Victoire de Castellane de 
favorim. Hayranı olduğum Sevan Bıçakçıyı da unutmamak gerekir.
Çiğdem Türkmen: James Taffin de Givenchy tarzını sevdiğim bir 
tasarımcı, özellikle Venedik boncukları ile oluşturduğu bileşenler 
harika onun dışında Stefan Hemmerle ve tabii ki Begüm Khan…

Koleksiyonları en çok hangi kıyafet kombinine 
yakıştırıyorsunuz?
Çiğdem Türkmen: Aslında genel olarak her kombine uygun bir 
Sofia’s Zoo var.

Markayı takip edenlerden nasıl tepkiler 
alıyorsunuz? Müşterilerin beklentileri ne yönde?
Burcu Eğriçayır: Gerçekten olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
Bizden ürün alan kişi mutlaka bir arkadaşına tavsiye ediyor. 
Çiğdem Türkmen: “Ne kadar farklı” cümlesini de çok duyuyoruz. 
Bu çok gurur verici.

İş dışında neler yapıyorsunuz? Hafta sonunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Burcu Eğriçayır: Sanırım iş dışı diye bir zamanımız yok. 
Çiğdem Türkmen:  Evet eğer uyumuyorsak sürekli iş ile ilgili 
bir şeyler yapıyoruz. Dünya ikonlarını takip ediyor ve notlar 
alıyoruz.

Sofia’s Zoo ürünlerine sahip olmak isteyenler, 
onlara nerelerden ulaşabilir?
Çiğdem Türkmen:  www.sofiaszoo.com, e-ticaret sayfamızdan 
ve Instagram - sofiaszoo sayfamızdan ulaşabilirler. Ayrıca 
Bodrum Villa Rustica otel de satışımız var.
Burcu Eğriçayır: Bir de Trendyol’da mağazamız var. 



Mutluluğa 
“Evet” Dediler
Köroğlu Eczaneleri’nin sahibi 
Koray Kahraman ile TBMM 
Televizyonu Haber Spikeri Gaye 
Kaya bürokrasi ve iş dünyasının 
önde gelen simalarının katıldığı 
düğün töreni ile dünya evine girdi. 

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Koray Kahraman 
ile TBMM Televizyonu Haber Spikeri ve Protokol Sunucusu 
Gaye Kaya hayatlarını birleştirdi. Prof Dr. Mustafa Şentop, 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İstanbul Milletvekili Aylin 
Yılmaz’ın şahitliğinde gerçekleşen nikah töreninde mutlu 
çiftin heyecanı görülmeye değerdi. Nikah memurunun 
sorusuna büyük bir mutlulukla evet diyen çift, daha sonra 
misafirlerin tebriklerini kabul etti. Uyumları ile gözleri 
dolduran mutlu çift, pandemi kuralları çerçevesinde 
gerçekleşen düğün törenin ardından balayı tatili için rotayı 
Muğla’ya çevirdi.  

düğün

KORAY KAHRAMAN-GAYE KAYA

VOLKAN BERBEROĞLU NURCAN KOÇ

BENGİ ÇAĞLAYAN OYA ATALAY
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eni çıkardığınız ve dördüncü kitabınız 
olan “Efsunlu Kelimeler”i yazmaya nasıl 
başladınız? Bu yazının yolculuğu sizi nereye 
götürdü? 
Yazmaya evimizdeki eski daktiloyla başladım. Daktilo 
en sevdiğim oyuncaktı. Abimin daktilosunun başına 
oturur, yüzüme ciddi bir ifade takınır, tek tek tuşlara 

basardım. Daktilonun kağıdını çevirmek için yandaki kolu çekince 
çıkan sese bayılırdım. Tam olarak kendime biçtiğim rol neydi 
bilmiyorum ama olsa olsa o ciddiyet ile dünya çapında bir roman 
yazıyorumdur. Sekiz ya da on yaşlarındayım sanırım, kendimi de 
fazlasıyla ciddiye alıyorum. Yazmak beni nereden nereye götürdü 
dersek, hayat bir yerden alıp bir yere götürüyor hepimizi. Yazmak 
kaderin ve seçimlerimin beni götürdüğü yerlerde, kendimi 
dinginleştirmeye, onarmaya, yıkıldıysam ayağa kalkmaya, 
kayıyorsam sıkı sıkı tutunmaya, kendi derinlerime demir atmaya 
yaradı ki seçtiklerimiz kadar seçmediklerimizde var hayatımızda, 
bizim için seçilmiş olanlar, bizi değiştirip olduğumuz kişiye 
dönüştürmek için karşımıza çıkan olaylar ve kişiler var. “Bu neden 

hayatımda? Bana ne öğretiyor” sorusunun da cevabını bulmamı 
sağladı çünkü yazmak, kişinin kendisiyle sohbetidir. Kelimeler 
kalbinizden, belleğinizden ve ruhunuzun süzgecinden akıp 
gider. Yaşadıklarınız, okuduklarınız, seyrettikleriniz, benliğinizin 
oluşturan tüm bilgiler kaleminizden akar gider. Sonra biri okur ve 
der ki: “Ah! Bunlar benim duygularım ama bunu anlatamamıştım.” 
O zaman yazmak başka bir haz verir. Bir ortaklık, yüreklerimizin 
benzerliği, aynı özden koptuğumuzun kanıtı gibi bize fısıldar. 
Ben, başka bir senim duygusu insana iyi gelir. Biriyle yazdığın bir 
cümlenin üstünde oturup karşılıklı çay yudumlamak gibidir. 
Buluşulmuş bir mekân olur bazen sözcükler.

Çocukluğunuzda kitaplarla aranız nasıldı?
Çocukluğumda kitaba dair hatırladığım ilk anım, ilkokul birinci 
sınıfta komşumuzun ablam ve bana aldığı karne hediyesiydi. 
Yıllarca gözüm gibi baktım, yani kendime ait bir kitap, öncesini 
hatırlamıyorum. Babam, evimize kara tahta ve kütüphane 
yaptırmıştı. Okuma yazma ve dört işlemi okula başlamadan 
biliyorduk ve ne yalan söyleyeyim bu bir hayli can sıkıcıydı. Üstelik 

Y
Yazar Çiğdem Önal’ın, son çıkardığı “Efsunlu Kelimeler” kitabını yazarken çıktığı 

yolculuğu, kaleme alma serüvenini ve yașadığı duyguları MAG Okurları ile 
paylaștığı samimi röportajımız sizlerle...

Efsunlu Kelimeler

röportaj

ÇİĞDEM ÖNAL

Hem yazarken 
hem yașarken en 
önemsediğim șey 

samimiyet. Samimi 
olan, yüreğin 

içinden gelen her 
șey karșı tarafa da 

aynı samimiyetle 
dokunur.

nüfusta bir yaş büyük yazılmıştım, okula da erken gidince sanırım 
beş yaşında okuma yazmayı biliyordum. Yani aslında benden bir 
yaş büyük çocuklarla okuyup, bir de iki sene öncesinden okuma 
yazma öğrenmiştim. Sekiz on yaşlarında daktilo başında roman 
yazmaya çalışmayı hak görmemde bundan olsa gerekiyor. Ömrüm 
boyunca okumak, yazmak, sokaklarda oynamak bana çok iyi geldi. 
Bazı bilgiler zorladı, bazı kitaplardan sıkıldığım oldu hatta bitirmek 
için kendimi zorlardım önceleri. Sonra Mina Urgan kitaplarından 
birinde şöyle yazmıştı; “Karpuzu kestin, kelekse yemeye devam 
eder misin?” bu cümleyi okuyunca bir şalter attı zihnimde adeta, 
bana bir davranış biçimi öğretti sonra beğenmediğim veya bana 
hitap etmeyen kitapları koydum kenara. Tecrübe kazandıkça bu 
ilişki biçimimi hayatımın her alanında uygulamaya koydum. 
Sonuçta sağlıklı bir zihin ve yürek çok önemli. Hayatın inceliğini 
görebilen insanların romanları, gündelik yaşantıdan sizi alıp başka 
bir dünyaya götürüyor orada öğreniyor, büyüyor ve başkalaşıp 
çıkıyorsunuz o diyardan. Yeni ufuklar açan, öğrenmeye, sorgulamaya 
teşvik eden ve içimde bazen şaşkınlık bazen mutluluk bazen de 
hüzün yaratan, hayatıma katkı sağlayan tüm kitaplara ve yazarlara 
şükran borçluyum. İyi ki hayatımın bir parçası oldular. 

Genç yazarlara önerileriniz var mı?
Bu konuyu daha tanınmış daha bilinir alanının üstadı olanlara 
bırakmak gerekir. Ancak ben de bir genç kız annesiyim, 
nasihat kelimesinde insanı iten bir taraf var ama deneyimleri 
paylaşmak çok güzel bence. Ben kızımdan, arkadaşlarından 
yeni şeyler öğreniyorum, onlar da bana öğretiyor. Birlikte hayatı 
deneyimliyoruz. Ama şunu herkese söylemek isterim; kendim de 
dahil, yaşadığımız koşullar elverdiği müddetçe bulunduğunuz 
yerin, doğduğunuz evin koşulları nasıl olursa olsun sizi mutlu 
edecek, her şeye sıkı sarılın. Geleceğe iz bırakmak, kalıcı olmak 
bunun gibi cümleler ağır geliyor bana, yaptığımız şeyin ruhumuzu 
onarması, tazelemesi, ona kendini iyi hissettirmesi gerek. Çiçek 
ekiyorsan iyi bak o çiçeğe, ne yapıyorsan yap bırak o senin mucizen 
olsun ya da içine bir bak senin mucizen ne? Benim mucizem 
yazmak, bazen aşırıya kaçarak beni yoran empati yeteneği, acıyı 
biçimlendirmek belki yazmak. Heykeltıraş maharetiyle duyguları 
yontmak ve onlara yeni bir form vermek. Hepimizin bir mucizesi 
ve yaratılmış olmamızın bir sebebi var. Bazen bir insan, diğerinin 
mucizesidir.

Kitabınızı kaleme alırken nelerden ilham aldınız? 
Yazdıklarınız kendinizden mi yola çıktınız?
Her şeyden. Bazen birinin söylediği bir sözcük, bazen anlattığı bir 
anı, yaşadığı bir olay... İnsanın çevresindeki her şeyle bir ilişkisi 
ve iletişimi var. Hiç iletişim kurmamayı seçsek bile ya da bunu 
asgari düzeyde tutsak bile bir ilişkimiz var. Sessizlik… Sessiz bir 
ilişki var. Kendimizi yalıttığımız o ortam bile bir şey söylüyor bize. 
Sessizlik bir mesaj veriyor veya sizin, benim yaşadığımız bir olay, 
bizi dönüştüren o duygu. Birbirimize titreşimler halinde frekanslar 
gönderiyoruz. Kendimi, bazılarına kapatıyorum, bazılarına içimin 
pencerelerini açıyorum alıyorum içeri. Konuğumun içindeki imbikte 
ne varsa süzüyorum yüreğimden. Yaşadığım her şeyi yazarak 
yontuyorum ben. 

Yazarken olmasına inandığınız duygu nedir?
Hem yazarken hem yaşarken en önemsediğim şey samimiyet. 
Samimi olan, yüreğin içinden gelen her şey karşı tarafa da 
aynı samimiyetle dokunur. Siz içtenseniz yaptığınız her neyse 
samimiyetiniz çeşitli kaygıların içinde eriyip kaybolmamışsa, 
hedefine ulaşacak demektir. Beni samimi, olduğu gibi davranabilen, 
başkası olmaya çalışmayan, rol yapmayan insanlar etkiler. Yaşam 

yolu bu riyakarlıklardan arınmalı. Bence yazarken de böyle 
olmalı. İçinizden geldiği gibi akmalı, akıp gittiği yerde hedefini 
bulmalı. Birilerinin beğenisi çok kıymetli ama beğenilsin diye 
kaygıyla yazarsan yazdıkça kendinden uzağa düşersin, oysa tam 
aksi yazdıkça bir madenci gibi kendi derinine inmelisin. Kelemin 
ve kâğıdın, kazman ve küreğin aslında sen bir madencisin, ne 
var içinde, kömür mü, altın mı? İşte onu safiyane bir merak 
duygusuyla aramayı hedeflemelisin. Yani maskeyi sadece 
pandemi nedeniyle takmalısın eğer varsa altındakileri çıkarıp 
bir kenara atmalısın. Hem yazarken hem yaşarken. İnsanın 
içinde olması gereken bu. “İyi geceler canım derdin. Gecenin 
iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.” 
Dediğinde Özdemir Asaf, “Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, 
kitaplara tutunuyor. Sanırım artık İnsan, tutunamıyor insana” 
dediğinde Oğuz Atay, “Lambada titreyen alev üşüyor” dediğinde 
Abdürrahim Karakoç, “Atın beni denizlere, yalan dünya size 
kalsın” dediğinde Kayahan, “İnsan ölür ama ruhu ölmez, bunca 
mahlukat var hiçbiri gülmez” dediğinde Neşet Ertaş, başka 
şeyleri aynı duyguyla söyledikleri için gönlümüzde yer ederler. 
Hepsinde ortak olan şey samimiyet ve yaşadığın duygunun 
hakkını vermek. 

İleriye dönük planlarınız ve projeleriniz nelerdir?
Bir hedefin olduğu zaman hayat anlamlı hale geliyor, yaşanabilir 
oluyor. Küçük büyük hedefler bize bir amaç veriyor, o amaç 
hayata anlam katıyor. Sabahattin Ali’nin söylediği gibi insan 
hayata yalnız yemek içmek için gelmiş olamazdı, mutlaka 
daha ulvi bir sebebi olmalıydı. O ulvi sebebi bulamasak dahi 
bir sebze bahçesi oluşturmak, birilerinin yarasını sarmak, kilo 
vermek, almak, seyahat planlamak, bir kitabı bitirmek, bir filmi 
izlemek kısa ve uzun vadede yaşantımızı anlamlı kılar. Plan yap 
ve kimseye söyleme derler. Bir de Allah’ında bir planı var! derler. 
Sanırım yüce Tanrımın planlarıyla benimki uyumluysa, sizinle 
yakında yeniden konuşma fırsatımız olacak. 

Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Efsunlu Kelimeler’in yayımcısı, Serhat Buhari Baytekin’e, Orient 
yayınevinin değerli çalışanları Fatİh Yıldız ve Gözde Akman’a 
ve tabii ki MAG Dergi’nin siz kıymetli çalışanları ve Can 
Çavuşoğlu’na, benimle kitap sayfalarımda buluşacak olan tüm 
kıymetli ruhlara, içtenliğimle teşekkür ediyorum.  
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hayata anlam katıyor. Sabahattin Ali’nin söylediği gibi insan 
hayata yalnız yemek içmek için gelmiş olamazdı, mutlaka 
daha ulvi bir sebebi olmalıydı. O ulvi sebebi bulamasak dahi 
bir sebze bahçesi oluşturmak, birilerinin yarasını sarmak, kilo 
vermek, almak, seyahat planlamak, bir kitabı bitirmek, bir filmi 
izlemek kısa ve uzun vadede yaşantımızı anlamlı kılar. Plan yap 
ve kimseye söyleme derler. Bir de Allah’ında bir planı var! derler. 
Sanırım yüce Tanrımın planlarıyla benimki uyumluysa, sizinle 
yakında yeniden konuşma fırsatımız olacak. 

Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Efsunlu Kelimeler’in yayımcısı, Serhat Buhari Baytekin’e, Orient 
yayınevinin değerli çalışanları Fatİh Yıldız ve Gözde Akman’a 
ve tabii ki MAG Dergi’nin siz kıymetli çalışanları ve Can 
Çavuşoğlu’na, benimle kitap sayfalarımda buluşacak olan tüm 
kıymetli ruhlara, içtenliğimle teşekkür ediyorum.  
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Zamansız şıklığın adresi Ramsey, baharda açık havada geçirilecek 
zamanlar için şık, rahat ve yenilikçi tasarımlarını mağazalarda 
ve online alışverişte erkeklerin beğenisine sunuyor. Aktif ve 
şık olmanın mümkün olabildiğini gösteren, baharın ani hava 
değişimlerine karşı en ince detaylarına dek düşünülmüş 
parçalar arasında sweatshirt’ler, ince trikolar ve spor yelekler 
yer alıyor. Bahar enerjisini ve hafifliğini hayatınızın her anınızda 
hissedebileceğiniz ve yansıtabileceğiniz stil sahibi ve şık parçaları 
Ramsey mağazalarında bulabilirsiniz.   

Baharda Ramsey’le 
Hafifliyoruz
Ramsey şık ve rahat tasarımlarıyla 
erkeklerin stiline bahar hafifliğini ve 
enerjisini yansıtıyor. Sweatshirt’ler, spor 
yelekler, her kombine dahil olabilen 
trikolar ve hırkalarla Ramsey erkeği, 
baharda hafifliyor.

Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergide Hüner, film, 
roman ve mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur 
olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor 
ve açık bir üretim yöntemi, senaryo yazım süreci öneriyor. 
Çizim, video, heykel ve yerleştirme mecralarında çalışan 
Emre Hüner, sergisinde yer alan heykeller, yerleştirmeler, 
fotogravürler ve film sekansları arasında doğaçlamaya dayalı 
performatif bir üretim sürecini yansıtıyor.  

Arter’da Emre 
Hüner Rüzgârı 
Emre Hüner’in Arter’de düzenenen 
(Elektroizolasyon): Bilinmeyen 
Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel 
sergisi, farklı katmanlardan oluşan yarı 
kurgusal bir senaryo metni etrafında 
şekillenen yeni çalışmalardan oluşuyor.
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Hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan 
Kalimarta Aktivite Kitapları, isme özel olup yüzde 
yüz pamuk kumaşlara keçe aktivitelerin dikilmesi ile 
hazırlanmaktadır. Amaç; zihni duygusal olarak uyarmak ve 
çocukların dokunma duygusuna hitap ederek bilişsel, duyu, 
motor, dil ve zekâ gelişimini desteklemektir. Elde dikilerek 
hazırlanan kitaplarımız 0-5 yaş arası çocuklarımızın 
ilgilerine göre tasarlanmaktadır.   

Çocukların 
Hayal Dünyası
Kalimarta Aktivite Kitapları, 
bebeklerin ve çocukların 
dokunma duygusuna hitap 
ederken aynı zamanda hem hayal 
dünyalarının hem de kaslarının 
gelişimlerini desteklemektedir.

“Damaklarda Fesleğen Esintisi” sloganıyla raflarda yerini 
almaya hazırlanan fesleğen limon aromalı maden suyu, 
Nisan ayı itibariyle tüketiciyle buluşacak. Ürün geliştirme 
ve ARGE çalışmaları ile devamlı bir faaliyet sürdüren 
Beypazarı Doğal Madensuyu, farklı ürün tatlarıyla sektöre 
yenilikler sunmaya devam ediyor.   

Fesleğen 
Limon Aromalı 
Yeni Çeşit 
Raflarda 
Türkiye’nin yerli sermayeli ve önde 
gelen içecek markası Beypazarı 
Doğal Madensuyu, tüketicilerini 
farklı lezzetlerle buluşturmaya 
devam ediyor.
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Alanında bașarılı ișlere imza atan Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı 
Volkan Tayfur’un, bașarılarının altında yatan sırrı, burun ameliyatının 
önemi ve kadına yönelik șiddetin önlenmesinde farkındalık yarattığı 
projesine ilișkin detayları Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’a 

anlattığı samimi röportajı sizlerle...

Lexus ile Ayrıcalıklı 
Sohbetler

röportaj

VOLKAN TAYFUR, SERKAN KIZILBAYIR



Biz burun ameliyatlarında 
tıkanıklığa ve estetiğe tam 

güvence veriyoruz. 

ncelikle sizi tanımak isteriz. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Evliyim, üç 
çocuğum var. Hayatımı işime, çocuklarıma, aileme, 
eğlenmeye, spora ve hayatı yaşamaya adamış biriyim.

İşinizde çok başarılı olduğunuzu biliyoruz. 
Bu kadar başarılı olmanızın sırrı nedir? 
Bu çok önemli bir şey çünkü her şeyin bir felsefesi var. Biri insan 
sevgisi. İnsanları çok seviyorum ve insanlara bütün canlılara 
verdiğimden daha fazla değer veriyorum. Gece yastığa kafamı 
koyduğum zaman ya da kızlarıma kendimi anlatırken gurur 
duyabilecekleri bir şey istiyorum, o da mesleğim. Bu meslek benim 
için çok doğru bir tercih oldu. Liseden beri istediğim şey plastik 
cerrah olmaktı. Hacettepe’de çok iyi bir eğitim aldım, hocalarımız 
çok iyi eğitti. Onun ötesinde devamlı kendimi geliştiriyorum. 
Hazır bir Japon arabasına binmişken, Japonların Kaizen dedikleri 
biz de karşılığı “olgunlaşma, tekamül” dediğimiz kavram var. 
Başarının sırrı, her gün daha iyiyi yapmak ve çalışmak. Biz burun 
ameliyatlarında tıkanıklığa ve estetiğe tam güvence veriyoruz. 
Problemlerimiz çok az olduğu için bu güvenceyi veriyorum, bu 
güvenceyi verdikten sonra başarım çok daha fazla arttı. Sorumluluk 
almak önemli, kendi yaptığın işin sorumluluğunu alacaksın. 
Eskiden sosyal medya olmadığı zaman işler biraz daha kapalı 
gidiyordu. Kimse kimin ne olduğunu anlayamıyordu. Artık o devir 
bitti. 

Sizin güvenlik güçlerine yıllardır tam güvence ile 
ameliyat yaptığınızı biliyoruz. Son zamanların en çok 
gündemde olan konusu İstanbul Sözleşmesi ve kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi. Bununla ilgili de çarpıcı 
bir projeniz de kadına şiddete karşı güvence veriyor 
olmanız. Bize projenizi açıklar mısınız? Nasıl gelişti ve 
nasıl bir güvence veriyorsunuz?
Kadınlara şiddetin engellenmesi toplumdaki lider erkeklerin 
görevidir. Devlet biziz, evet her birimiz devletiz. Her birimiz 
devletin küçük bir parçasıyız ve egemen olabildiğimiz alanlarda 
başarabildiğimiz kadar birbirimizi koruyacağız. Ben bu bilinçle 
son on yıldır, bizi koruyan asker, polis ve istihbarat görevlilerimize 
güvenceli ameliyatlar yapıyorum. Eğer bizde burun ameliyatı olan 
bir asker görev başında ya da sokakta yürürken saldırıya uğrar ve 
burnu zarar görürse ücretsiz olarak uygulamayı yeniden yapıyor 
ve masraflarını biz karşılıyoruz. Böyle bir güvencenin, bu değerli 
insanlara görevleri başında korkusuzca savaşmada küçük bir destek 
olduğuna inanıyorum. Son üç yıldır aynı güvenceyi tüm kadın 
danışanlarıma da veriyorum. Estetik ameliyat olmuş bir kadının 
değer verdiği, özenle koruduğu ameliyat bölgesinin kendisine karşı 
tehdit unsuru olarak kullanılmasına izin vermiyorum. Kadınlara 
verdiğimiz bu güvence aynı zamanda bir sosyal farkındalık yaratıyor. 
Benim uygulama yaptığım kadınların güvencemi erkek arkadaşları 
ile olan ortamlarda konuşuyorlar. Bu konuşmalar da erkekler 
arasında bir sosyal düzenleme, baskı ve farkındalık yaratıyor.

Burun o kadar önemli bir organ ki rahat nefes alımı 
ile hayat kalitemizi artırıyor. Burun etinin insana ne 
gibi zararları var? 
Burundan nefes almak tüm hücrelerin, kılcal damarların ucundaki 
tüm hücrelerin bile nefesini değiştiriyor. Mesela ağzımdan nefes 
almaya başladığım an sinüslerden salgılanan nitrik oksit azalıyor. 
Hücreler en az yüzde on beş oksijenlenme kaybediyor. Burun nefesini 
doğru aldığın zaman doğru havalanma, nemlenme, temizlik ve 
uyku beraberinde geliyor. Bunu her gün yaşadığın zaman çok ciddi 

Ö

bir dinlenme yaşıyorsun, dinlenince de daha iyi çalışıyorsun. 
Birçok danışanın alerjisi azalıyor, ona da etki ediyor. Çok ağır 
ameliyatları bile her sorumluluğu üzerimize alarak yaptıkça 
sporcular da gelmeye başladı. Alman futbolcular çok iyi. 
Çünkü çok teknikler ve doğru nefes, doğru egzersiz ile başarılı 
oluyorlar. Ortalama nefes bir sporcuya yetmiyor. Ani deparda, 
antrenmanlarda oksijenlenmesini sağlayamıyor. İşte biz bunu 
vermeye niyetliyiz. Eğer profesyonel bir sporcuyu ameliyat 
edersem diyorum ki “teknik direktörün, antrenörün ameliyatı 
oldun ama sende bir performans artışı göremiyorum” derse biz 
bütün ücreti iade ediyoruz. Ameliyat ettikten birkaç yıl sonra 
“burnum tıkandı” dediğinde ya ücretini iade ediyorum ya da 
tekrar ameliyat ediyorum. 

Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var 
mı? Bir de danışanlarınız sizi nerelerden takip 
edebilirler? 
Son olarak belirtmek isterim ki Lexus piyasada özellikle 
Amerika’da çok tutulan bir araç. İşinin arkasında duruyor, 
kendini geliştirmeye çalışıyor. Ben de işimin arkasındayım, bu 
bir üretim felsefesi. Bu insanlardan feyz alıyorum. Böyle bir şey 
vardır ya iyi yapılan işler çok heyecanlandırır. Danışanlarım 
bana “volkantayfur.com.tr” adresinden ulaşabilirler. Bu aralar 
Instagram’ı çok kullanıyorum “@drvolkantayfur” hesabımı 
takip edebilirler. Oradan fikirlerimi paylaşıyorum, samimi bir 
mecra olarak görüyorum. 

Doktor Ziyareti doktorziyaretiVideoyu izlemek 
için okutunuz.



 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı için özel bir bölüm 

hazırladık. Eğitimden eğlenceye 
çocuklar için birçok konu ve 

konuğumuz var...
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Birinci Yaşa 
Sevimli Kutlama
Ankara’nın ilk doğum ve bebek 
fotoğrafçılarından Çağdan Montaş 
İskender ile Matfen Eğitim Kurumu 
Müdürü Emrah İskender, kızları İz’in 
birinci yaş gününe özel renkli bir 
kutlama yaptı.

Çağdan ve Emrah çiftinin kızları İz için evde organize ettikleri 
doğum günü partisine, ailesi ve yakın dostları katıldı. Sarı ve 
mor rengin hakim olduğu iki ayrı kutlama düzenleyen genç çift, 
misafirlerine magnet ve işlemeli havlu hediye etti. Doğum gününde 
kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden İskender 
çifti, bu mutlu günü sevdikleriyle paylaşmaktan mutluluk 
duyduklarını belirtti. 

davet

EMRAH İSKENDER, İZ, ÇAĞDAN MONTAȘ İSKENDER
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Farklı renklerin ve 
temanın hakim 
olduğu iki ayrı 

kutlamada çift ve 
misafirler keyifl i anlar 

yașadı.
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bezite çağımızın sorunu olup, gelişmiş ülkelerde 
görülme sıklığı yüzde otuzlara çıkmaktadır. Obezite, 
bireylerde kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, Tip 2 
diyabet, uyku apnesi, kan yağlarında yükselme, eklem 
hastalıkları, sosyal ve psikolojik bozukluklar gibi çok 
çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Obezite, önlenebilir 
ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada 

gelmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle insanlar gıdaya ya da herhangi 
bir yere daha kolay ulaşmakta ve günlük yaşamda çok fazla enerji 
harcamamaktadır. Toplumda rafine gıdalarla beslenme oranı artmış, 
karbonhidrat ağırlıklı ve fast food tarzı beslenme yaygınlaşmıştır. 
Ayrıca kalorisi yüksek asitli, alkollü içecekler, tatlılar çok fazla 
tüketilmeye başlanmıştır. Obezite günümüzde sadece gelişmiş 
ülkelerin değil, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için de önemli bir 
sorun haline gelmiştir. 

Ülkemiz için önemli bir sorun da kadın ve çocuklarda obezite 
oranının yüksek olmasıdır. Kadınlarımızda doğum sayısı çok fazla 
ve spor yapma oranı çok düşüktür. Genel olarak da halkımızda 
hamur ağırlıklı beslenme çok yaygındır. Çocuklarımız ise küçük 

O
Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Yıldırım, çocukluk çağında 
bașlayan obezite tehlikesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Çocuklarda Obezite Cerrahisi

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

yaşlardan itibaren proteinden fakir, karbonhidrattan zengin, 
kola, hamburger, patates kızartması, cips gibi fast food cinsi 
ürünlerle beslenmektedir. Maalesef çocuk yaş grubunda spor 
yapma oranı çok düşüktür. Çocuklarımızın obez olmaması için, 
küçük yaşlardan itibaren spor yapma alışkanlığı kazandırmalı, 
fast food yerine proteinden zengin gıdalarla beslenmesine özen 
göstermeliyiz. Buna rağmen obez olan çocuklar önce endokrin 
uzmanı tarafından değerlendirilmeli, bir diyetisyen eşliğinde 
uygun diyet verilmeli ve spor yapması teşvik edilmelidir. Son 
yıllarda bunlar denendiği halde kilo veremeyen çocuklarda 
obezite cerrahisi de gündeme gelmiştir. Normalde on sekiz 
yaşına kadar olan bireylerde obezite cerrahisi uygulanırken, 
uygun muayene ve takiplerle on iki yaşa kadar bu ameliyatlar 
yapılabilmektedir. Diyet ve spor yaptığı halde kilo veremeyen 
on sekiz yaş altı uygun çocuklarda endokrin ve psikiyatri 
doktorunun takibi ve onayı ile yeterli gelişimi onaylananlarda 
bu ameliyatları yapabilmekteyiz. Bizim de bu şekilde takip 
ve onay sonucunda ameliyat yaptığımız on dört yaşına kadar 
danışanlarımız mevcut olup, bu hastalarda çok güzel sonuçlar 
aldık. 

kids

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM





Okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde 
Atatürk İlke ve İnkılapları’nın ıșığında çağdaș, üretken, 
yeniliklere açık, sanata ve spora ilgi duyan çocuklar 

yetiștirmeyi hedefl eyen Bilnet Okulları Mogan Kampüsü’nün 
eğitim konusundaki yaklașımları, okullarında verilen ana 

eğitim dalları ve pandemide aldıkları önlemleri Okul Müdürü 
Derya Meral tüm detayları ile anlatıyor...

Göl Kıyısında 
Eğitim Güneşi Doğuyor

kids

DERYA MERAL 
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Bizlere emanet edilen çocuklarımızı 
hiçbir ayırım gözetmeden Bilnet Mogan 

Kampüsü çatısı altında örnek bireyler 
yetiștirmeyi amaç edindik.

itelikli bir eğitim veriyorsunuz. Bilnet 
Okulları Mogan Kampüsü’nün kuruluşu ile 
misyon ve vizyonu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Geleceği inşa etmenin en iyi yolunun eğitim kalitesini 
arttırma düşüncesiyle hareket eden Bilnet Okulları 
Mogan Kampüsü 21. yüzyılın dünya vatandaşlarını 

yetiştirme yolunda eğitimde daha fazla fırsat eşitliği yaratabilmek 
ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla yola çıktı. 
“Bilnet İle Gelecek Daha Net” mottomuzla Mogan Kampüsümüz 
anaokulundan liseye kadar her kademede çağın eğitim stratejileri, 
teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen, 
evrensel düşünebilen ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun Atatürk 
İlke ve İnkılapları’na bağlı mutlu, çağdaş, üretken bireyler olarak 
yetiştirme vizyonuna sahiptir. Buna dayanarak şehir gürültüsünden 
uzak, tertemiz bir hava, yemyeşil bir ortam ve oldukça büyük 
bir gölün hemen kıyısında farklı bir eğitim ve öğretim kurumu 
yarattık. 

Tam donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek için 
eğitim konusundaki yaklaşımlarınız nelerdir?
Bilnet Okulları Mogan Kampüsümüz öğrencilerin hem akademik 
hem de sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Farklı 
yabancı dil programlarıyla üst düzey İngilizce’ye hâkim olmalarını 
sağlamanın yanı sıra öğrencileri araştıran, sorgulayan, eleştirel 
düşünen, problem çözen, sorumluluk sahibi bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemekte ve bilgiye kolaylıkla ulaşmalarına 
öncülük etmektedir. Bilnet Okulları Mogan Kampüsümüzde 
Milli Eğitim müfredatı temel alınmakla birlikte eğitim ve öğretim 
yaklaşımları bireye özgü ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanarak 
müfredat zenginleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bizlere emanet 
edilen çocuklarımızı hiçbir ayırım gözetmeden Bilnet Mogan 
Kampüsü çatısı altında örnek bireyler yetiştirmeyi amaç edindik. 
Sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en 
yüce değer, insanın en değerli varlık, eğitimin ise en vazgeçilmez 
hizmet olduğunu bilen, her şeyin çocukları ve insanı sevmekle 
başladığına inanan öğrenci merkezli Bilnet Okulları Mogan 
Kampüsümüz çok büyük başarılara imza atacaktır. 

Okulunuzda öğrencilere verdiğiniz ana eğitim dalları 
hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?
Bilnet Okulları Mogan Kampüsümüzde anaokulu, ilkokul, ortaokul, 
lise öğrencileri için dört farklı kademede yapılan eğitimde yabancı 
dil ağırlıklı programa dayalı, ulusal ve uluslararası projelere hazırlık 
programları, laboratuvar çalışmaları, klasik ve test tekniği öğretim 
yöntemleriyle her türlü sınavlara hazırlık programları kullanılarak 
eğitim verilmektedir. Hedefimiz her bir öğrencimizi istediği 
alanlarda çok yönlü olarak amacına ulaştırmaktır. 

Pandemi kapsamında okulunuzun aldığı önlemler 
nelerdir?
Dünyayı kısa bir sürede kasıp kavuran pandemi ve gelecek 
dönemlerde ortaya çıkabilecek benzeri salgınlarla mücadeleye 
hazırlıklı olabilmeleri için öğrencilerimizi, öğretmen ve 
personelimizi sık sık pozitif psikolojik gelişmelerini göz önüne 
alarak bilgilendiriyoruz. Ayrıca ateş ölçümleri, maske temini, 
dezenfektan kullanımı, özellikle sınıflarda sıralar arasında mesafe, 
yaşam ortamlarının sürekli havalandırılması ve okuldaki yaşam 
alanlarının sürekli dezenfektasyonunu sağlıyoruz. Bu tedbirler, 
gerek okul yöneticileri gerekse görevli sağlık personelleri tarafından 
sürekli kontrol edilmektedir. Ayrıca öğrenci ve ailelerinin pandemi 
takip ve kontrollerini yapıyoruz. 

N

Okul hayatında ve yaşamda başarılı olabilmeleri için 
öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Öğrencinin gerek okul hayatında gerekse yaşamda başarılı 
olabilmesi için ilk şart “Ne biliyorum? Nasıl öğrenmeliyim? Neler 
öğrendim? Neden öğrendim? Okulda edindiğim kazanımlar ve 
öğrendiklerimi nerelerde kullanacağım?” sorularını kendisine 
sormasıdır. Öğrencinin başarılı olma sürecine okulun etkisi ise 
zamanlarını doğru kullanmayı öğreterek öğrenciye bu soruların 
doğru cevaplarını bulmalarını sağlamaktır. 

Tesis olarak bakıldığında spor alanlarının oldukça 
geniş olduğunu görüyoruz. Bunun özel bir sebebi var 
mıdır?
Bilnet Okulları Mogan Kampüsü olarak spora ve sporcuya verilen 
değerin artması için bir adım attık. Milli sporcu çocuklarımıza 
tam burs veriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bireysel gelişimin 
tek yönlü olmadığının eğitimciler olarak farkındayız. Bu sebeple 
çok yönlü bireyler yetiştirmek adına akademik başarının yanı 
sıra sportif başarılarının da olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
yüzden Ankara şehrinde, Mogan gölünün kıyısında kurulan; her 
türlü gürültüden ve hava kirliliğinden uzak, yemyeşil ve hijyen 
standartları sağlanmış okulumuzda, öğrencilerimiz için kaliteli 
bir eğitim ve sosyal yaşamı sağlıyoruz. Kampüsümüzde futbol, 
basketbol, voleybol, buz pateni, beach volley gibi spor kulüpleri 
açtık. Özellikle Ankara’da bir ilk olan yelken kulübü başta olmak 
üzere, tüm spor dallarında: her yaştan öğrencilerimizi yetiştirmeyi, 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı kazanmalarını 
hedefliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, fikren, ilmen 
ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister” sözüne 
atfen bizler, gerek bilim ve teknoloji konularında eğitimli gerekse 
bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz çünkü sporla 
büyüyen sağlıklı yeni nesiller yeni dünyada güçlü Türkiye’nin ve 
Cumhuriyet’in en büyük temelleri olacaklardır.  



Sosyal medyanın minik fenomeni aynı zamanda Çocuktan Al Haberi yarıșmasının 
sevimli çocuklarından Aras Özadalı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı mesajı ve gelecek planlarını ailesinden dinledik...
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Aras’ta șu sıralar așçılık popüler gidiyor. 
Pizza, hamburger ve tabii ki olmazsa 
olmazımız kurabiye pișirme ve yeme 

üzerine bir eğilim var.

arasozadali

ras hepimizin gönlünde taht kurdu. Sosyal 
medya yolculuğunuz nasıl başladı?
Aile ve yakın arkadaşlarımıza açık sosyal medya 
hesabımız vardı. Aras’ın doğumundan itibaren orada 
paylaşımlar yapıyorduk. Geçen yaz kurabiye sabır 
testi videomuz kontrolümüz dışında önce mesajlarla, 

sonrasında da sosyal medyada hızla yayıldı ve bir anda viral oldu. 
Ardından çektiğimiz yeni videolar da beğenilince arkası geldi.

Ailesi olarak gerçekleştirdiğiniz sohbetlerde Aras’ı 
çok güzel yönlendiriyorsunuz. Gelecek planlaması 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Özgüvenli, sorumluluk sahibi, başarılı ve mutlu bir birey olması için 
çaba sarf ediyoruz. Sohbetlerimizde, videolarımızda Aras’ı sıkmayan 
eğlenceli ve öğretici içeriklere yer vermeye çalışıyoruz. Çekerken bir 
yandan da eğlenmesine önem veriyoruz. Onunla geçirilen zamanın 
miktarına değil, içeriğine ve kalitesine öncelik veriyoruz. İlerde de iyi 
bir eğitim almasını hedefliyoruz.

Aras büyünce ne olmak istiyor? Meslekler ile ilgili en 
ilginç sorusu nedir?
Gözlemlerimize göre bu yaştaki çocuklarda meslek seçimi günden 
güne değişiklik gösterebiliyor. İtfaiyeci, astronot, doktor gibi çocuklar 
arasında popüler meslekler bizde de zaman zaman listenin üst 
sıralarına tırmanıyor. Aras’ta şu sıralar aşçılık popüler gidiyor. Pizza, 
hamburger ve tabii ki olmazsa olmazımız kurabiye pişirme ve 
yeme üzerine bir eğilim var. Tabii yarın uyandığında bambaşka bir 
meslekle de karşımıza çıkabiliyor. Bir keresinde “Aşçılar pişirdikleri 
yemekleri yiyebilir mi?” diye ilginç bir sorusu olmuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 
Aras arkadaşlarına ne iletmek ister?
Aras “Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan” diye şarkılar söyleyerek 
arkadaşlarının bayramını kutluyor. Bizler de sizler aracılığı ile Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten 
duygularımızla kutluyoruz.

Aras büyüdüğünde bu röportajı okuduğu zaman sizce 
neden mutlu olacaktır?
Bizler çocukluğumuza ait foto, video veya anı görünce çok mutlu 
oluyoruz. Aras da böyle güzel kalıcı bir anısını göreceği için eminim 
çok mutlu olacaktır. 

Çocuktan Al Haberi programı nasıl gidiyor? İlerleyen 
dönemlerde yeni projeler olacak mı?
Çocuktan Al Haberi çok güzeldi, çok eğlendik. Harika bir ekip ile 
çalıştık. Bu sezonu 50 bölüm ile tamamladık. Şimdilik ara verildi, 
yeni sezonda devam edecek mi bekleyip göreceğiz. 

A



 “Bir insanın anavatanı 
çocukluğudur.

Çocukluğunu doya doya 
yaşamamış bir insanın mutlu 

olması çok zordur.
Bir annenin, bir babanın 

en önemli görevi;
Çocuklarının çocukluğunu 

doya doya yaşamasına olanak 
yaratmaktır…

DOĞAN CÜCELOĞLU

rken çocukluk dönemi hangi yaş aralığını 
kapsamakta ve bilinmesi gereken evreleri 
nelerdir?
Bu dönem sıfır ile altı yaş aralığını kapsamaktadır. Bu 
dönemde gelişimin, ileriye doğru hızla devam etmesi 
beklenir. Büyüme gerçekleşirken bazen fiziksel bazen 

dil bazen sosyal bazen de bilişsel gelişim alanı önde yol alır. Her 
gelişim alanının kendine özgü atlatılması gereken kritik evreleri 
vardır. Bu evrelerin sağlıklı atlatılması tüm gelişim alanlarını 
olumlu yönde etkiler. Bunu şu şekilde somutlayabiliriz sıfır ile iki 
yaş anne sütünden sağlıklı şekilde ayrılış ve akabinde gerçekleşen 
tuvalet eğitimine kademeli yaklaşım çocuğun kişilik gelişimi 
üzerinde olumlu etkiye sahipken kritik evrenin sağlıklı şekilde 
atlatılmasını sağlar.

Erken çocukluk döneminde geçirilen yaşantıların 
çocukların gelişimi üzerinde etkilerinin olduğunu 
düşünüyor musunuz?  
Yaşantılar, yalnız çocukluk dönemi için değil birbirini takip eden 
diğer dönemler üzerinde de kalıcı izler ve etkiler bırakır. Bu dönem, 
çocukların her alanda gelişim gösterdiği bir yaş aralığıdır. Çocuğun 
maruz kaldığı yaşantılar karakterini oluşturma noktasında 
belirleyici role sahiptir. Bu bağlamda çocuğa bakmakla yükümlü 
olan kişilerin çocukla kurduğu bağın, tutum ve davranışların 
yetişkinlik yaşantısına doğrudan etkileri olabilmektedir. Bu 
dönemde çocukların kendilerini güvende hissettikleri, sağlıklı 
bağlar kurabilecekleri aile ortamının içinde büyüme olanağı 
bulması gelişimsel süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

Erken çocukluk döneminde çocuk ve ebeveynlerde 
okul ortamında sıklıkla karşılaştığınız genel 
uyumsuzluklar ve çözüm yolları nelerdir?
Çocukların ve ailelerinin süregelen düzen ve alışkanlıklarının okul 

E
Büyük Kolej PDR Uzmanı Psikolog Simge Yavuzer, erken çocukluk döneminde 

ebeveynleri nasıl bir süreç beklediğini, gelișim dönemlerini ve okul öncesi eğitimin 
çocuk gelișimi üzerine olumlu etkilerini anlatıyor...

Çocuğumla Yeniden Büyüyorum

kids

sistemi ile yeniden şekillenmesi uyum sürecinin ilk adımıdır. Bizler 
bu uyumu yakalama noktasında kısa süreli sorunlarla karşılaşıyor 
ve çözümlemeye çalışıyoruz. Sabahları okula gelmekte zorlanan ya 
da ebeveyninden ağlayarak ayrılan çocuğun duygusunu anlayarak 
altında yatan nedenleri ebeveynleri ile sorguluyoruz. Çıkan sonuçlar 
bazen uyanamama bazen evde kalan kardeş ile kalma isteği bazen 
evdeki konforlu alanını arama bazen ise okulda sosyal ilişkilerinde 
yaşamış olduğu kaygıların olduğunu tespit ederek eylem planları 
oluşturuyoruz.

Okul öncesi dönemde ebeveynlere okula hazırlık 
süreçleri ile ilgili önerileriniz nelerdir? 
Kendi yemeğini yeme, kıyafetlerini giyinme, çantasını toplama 
alışkanlığını kazandırmaya yönelik ebeveyn tutumları ile 
çocuğumuzun farkındalık kazanmasına yardımcı olmak. Bir diğer 
nokta birlikte etkili zaman geçirmek. Saatlerce birlikte olmaktansa 
çocuğun duyusal gelişimini merkeze alıp çocukla etkili zaman 
geçirmek ve anne - baba iletişiminde tutarlı davranışlar sergilemek 
çocuk gelişimi açısından önemlidir. 

Erken çocukluk döneminde okul ortamında  çocuklar 
ile çalışan bir psikolog olarak okul öncesi eğitimin 
önemini nasıl ifade edersiniz?
Kreş ve okul öncesi eğitim; uyum sağlama ve beceri gelişimi 
noktasında önemli bir yere sahip. En başta sağlıklı aile ilişkilerinin ve 
dinamiklerinin olması önemlidir. Bu yaş aralığının en temel öğrenme 
biçimi model alarak öğrenme, akran iletişimi ve diğer normlardır. 
Aile haricinde ikinci bir yuva olan kreş ve okul öncesi kurumlarsa, 
en az aile kadar önemli bir role sahiptir. Burada öğrenilen sosyal 
bağlar, bilişsel beceriler ve ön öğrenmeler ile çocuk kendini her 
koşula hazırlama imkânı bulur. Okul öncesi eğitim almaya başlayan 
çocuklardaki dil gelişimi, yorum yapma gücü, motor becerileri 
kullanmalarında gözle görülür farkların ortaya çıktığı bilinmektedir. 
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LAViNYA UNLUER 
Küçük yașlarda ekranlarla tanıșan ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken bașarılı 
çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer, ekran yolculuğunu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı hakkındaki düșüncelerini MAG Okurları ile paylașıyor...

kids

256 magdergi.com.tr



epimiz seni ekranlardaki başarılı 
oyunculuğundan biliyoruz ama biraz daha 
yakından tanımak isteriz. Bize kendinden 
bahsedebilir misin?
On yaşındayım dördüncü sınıfa gidiyorum. Dört 
yaşımdayken GAP Kids’in açtığı bir yarışmayı 

kazandım sonra Emel Müftüoğlu’nun “Hovarda 2016” klibinde yer 
aldım. Arkasından dizi teklifi geldi ailem “ister misin?” diye bana 
sordu ve istediğimi söyleyince dizi sektörüne girmiş oldum. Bugüne 
kadar bir klip, bir sinema, dört dizide rol aldım. Şu an devam eden 
“Kefaret” dizisinde rol alıyorum. Okul ve set olmadığında dans, piyano 
ve jimnastik kurslarına gidiyorum.

Küçük yaşta ekranlara çıkmış olmak nasıl bir duygu? 
Kendini rollere nasıl hazırlıyorsun?
Heyecan uyandıran bir duygu. Önce senaryoyu okuyorum 
sonrasında oyuncu koçu ile çalışıyoruz.

Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?
On yaşında olduğum için yaşıma uygun roller geliyor. Harry Potter 
filmini çok seviyorum. Bu filmin benzer versiyonunda melez prenses 
olarak başrol oynadım. Salgın sonrası vizyona girecek. Aslında 
komedi rolünde oynamak isterim ama Türkiye’de genellikle dram 
rolleri beğeniliyor.

Sektördeki idollerin kimler?
Beraber çalıştığım sanatçıları örnek alıyorum. Kadir Doğulu, Furkan 
Palalı ve Mert Fırat ile baba kızı oynadım. Onların iş disiplinlerini 
ve yeteneklerini öğrenmeye çalıştım. Hatta Mert abi iki kere babam 
oldu. Bu dizi sektöründe az rastlanan bir durum. Anne rollerinin 
inceliklerini de şu an Nurgül Yeşilcay’ı gözlemleyerek öğrenmeye 
çalışıyorum.

Gelelim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
sizlere armağan edilmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’na. Bugünün öneminden bahsedebilir 
misin?
Her şeyden önce bu çocukların tek bayramı. Örneği dünya da yok. 
Uluslararası olması çok önemli. En önemlisi de Atatürk’ün mirasının 
devam ettirilmesi açısından mutluluk verici.

Peki senin için bu kutlu gün ne anlam ifade ediyor?
Benim için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; daha 
özgür, mutlu ve diğer ülke çocuklarından daha farklı olmayı ifade 
ediyor.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
Hani büyükler makamlarını o gün çocuklara veriyorlar ya ben 
de o gün sette olursam yönetmenim koltuğunu bana versin, o gün 
bölümü yönetmen olarak ben çekeyim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var 
mı?
Bu bayram sadece Türk çocuklarına armağan edilmiş bir bayram 
değil. Bunun farkında olmalılar. Atatürk’ün çocuklara nasıl önem 
verdiğini anlasınlar isterim.

Son olarak ileriye yönelik hayallerini öğrenebilir 
miyiz? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Önce eğitimimi tamamlamak istiyorum ve ileride oyunculuğa 
devam etmeyi istiyorum. Öncelikle ülkemde sevilen ve sayılan bir 
oyuncu olmak sonrada yurt dışı projelerinde yer almak isterim. 

H
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ZARA KIDS
Çanta 169  

BURBERRY
Ayakkabı 3.590  

B&G STORE
Etek 150  

BEYMEN-MINISCÚLE
Elbise 529  

BEYMEN-DOLCE&GABBANA
Elbise 5.150  

BENETTON
Sweatshirt 229  

ZARA KIDS
Kimono 300  
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Pembe rengin ve çiçek 
desenlerinin hakim olduğu 

birbirinden sevimli kıyafetlerle 
kız çocuklarının severek 
tercih edeceği tarzlar 

olușturabilirsiniz.

Rengarenk 
Desenler

LOCOPOCO
Peluş Oyuncak 399  
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BEYMEN-GUCCI
Ayakkabı 5.150  

B&G STORE
Gömlek 299  
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BURBERRY
Polo T-shirt 1.280  
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BEYMEN
Şapka 279  

BEYMEN-POLO RALPH LAUREN
Şort 719  

Konforlu ve sportif tarza 
uygun özgün modeller ile 
erkek çocuk kıyafetlerinde 

fark yaratan  șık tarzlar 
yakalayabilirsiniz.

Tarz Minikler
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Can Mutlu 
Abisi Ata Berk Mutlu’nun yolundan ilerleyerek ekranlara çıkan ve sempatikliği ile 
herkesi kendine hayran bırakan çocuk oyuncu Can Mutlu, sektördeki idolleri, 

ilerde oynamak istediği rolleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
hakkındaki düșüncelerini paylașıyor...

kids

epimiz seni ekranlardaki başarılı 
oyunculuğundan biliyoruz ama biraz 
daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinden bahsedebilir misin?
Yedi yaşındayım ve birinci sınıf öğrencisiyim. Bir 
tane abim var. Kayak yapmayı çok seviyorum. 

Küçük yaşta ekranlara çıkmış olmak nasıl bir 
duygu? Kendini rollere nasıl hazırlıyorsun?
Televizyona çıkmak çok güzel. Benim abim de oyuncu. Çok 
eğlenceli zaman geçiriyorum. Oyuncu koçu abiler ve ablalar 
beni rolüme hazırlıyor. 

Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?
Evet, fantastik bir film ya da dizide en güçlü büyücü rolünde 
olmak istiyorum. 

Sektördeki idollerin kimler?
En başta abim Ata Berk Mutlu’yu daha sonra da bütün oyuncu 
abilerimi ve ablalarımı örnek alıyorum. 

Gelelim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından sizlere armağan edilmiş 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na. Bugünün 
öneminden bahsedebilir misin?
23 Nisan çok güzel bir gün. Biz çocuklarla verilen bir bayram. 
Atatürk’e çok teşekkür ederim. 

Peki senin için bu kutlu gün ne anlam ifade 
ediyor?
Benim için en güzel bayram.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
Arkadaşlarım ile oyunlar oynayarak, balonlar uçurarak, 
parklarda top oynayarak kutlamak isterdim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir 
mesaj var mı?
23 Nisan Kutlu Olsun. İyi bayramlar. 

Son olarak ileriye yönelik hayallerini öğrenebilir 
miyiz? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Büyüyünce hem oyuncu hem de bir sürü enstrüman çalabilen 
bir müzisyen olmak istiyorum. Bir de çok başarılı olup bir sürü 
ödül almak istiyorum. 

H

Fantastik bir film ya da dizide 
en güçlü büyücü rolünde 

olmak istiyorum.
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İkinci șubesini Alacaatlı’da Okul Öncesi Öğretmeni 
E. Serpil Soydaș ile açan Mutlu Adımlar Anaokulu Kurucu 
Müdürü Psikolog Esra Arat ile çocuk ve pandemi üzerine 

bir söyleși gerçekleștirdik. 

Mutlu Adımlar Anaokulu 
Çocuk ve Pandemi

röportaj

E. SERPİL SOYDAȘ, ESRA ARAT
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Günlük rutinlerimizin değișmesi 
her yaștan insanda kaygıya sebep 

olmaktadır.

ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten 
sonra gelişim psikolojisi üzerine yüksek lisans 
yaptım. Sonrasında kreşlerde çocuklarla birlikte 
çalışmayı tercih ettim. Yirmi sekiz senedir aktif 
olarak anaokulunda çalışmaktayım. Oran Şehri’ndeki 
anaokulumuzun yirmi dört senedir yöneticiliğini 

yapıyorum. Bu sene Alacatlı’da bulunan şubemizi, yirmi 
senedir yöneticilik yapan Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölümü mezunu E. Serpil Soydaş ile hizmete açtık. 

Okulunuzda öğrencilerinize verdiğiniz eğitimler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Geniş bahçe ve oyun alanlarına sahip anaokullarımızda tüm gün 
İngilizce başta olmak üzere müzik, jimnastik, satranç, seramik 
ve yoga gibi branş dersleri ile çocuklarımızın gelişimlerine katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. Ailelerimize haziran ayından beri açık 
olan okullarımızda son derece dikkatli bir şekilde pandeminin 
etkilerini hafif biçimde atlatmaları için destek veriyoruz. 

Pandemi sürecinin çocukların psikolojisinde ne gibi 
olumsuz etkileri oldu?
İçinde bulduğumuz pandemi koşulları beklenmedik bir şekilde 
ortaya çıktıkları ve geliştikleri için ailelerin yanı sıra çocukların da 
zorlanmalarına sebep olmaktadır. Günlük rutinlerimizin değişmesi 
her yaştan insanda kaygıya sebep olmaktadır. Çocukların üç ile 
altı yaş arasındaki dönemlerinde animistik düşünce tarzı (canlı 
olmayan nesneleri canlı olarak hayal edebilme) nedeni ile hayal 
güçlerinde artış meydana gelmektedir. Sosyal medyadaki kaos 
ortamı, haber bültenlerinde kötü haber yoğunluğu çocukların 
psikolojisinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle çocuklar 
bunları yetişkinler tarafından kendilerine verilen bir ceza olarak 
algılayabilmektedir. 

Çocukların pandemi dönemini daha kolay 
atlatabilmeleri için ebeveynlerinin neler yapmasını 
önerirsiniz?
Ailelerin bu dönemde çocukları sosyal medyadan ve sosyal 
medyanın olumsuz etkilerinden uzak tutmaları son derece 
önemlidir. Bireysel ve grup etkinliklerinde; kitap okuma, müzik 
dinleme gibi kaliteli etkinlikler attırılmalı, hijyen konusunda ise 
yaş gruplarına uygun olan tedbirler çocukları tedirgin etmeden 
kazandırılmalıdır. Bu yaş grubunun bulaş riskinin azlığı yapılan 
çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle yaşıtları ile sağlıklı bir 
ortamda birlikte vakit geçirmeleri sosyal ve duygusal gelişimleri 
için son derece önem arz etmektedir. 

B
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“Turuncubikız” olarak tanıdığımız Infl uencer Funda Karakılıç, oğlu Barıș Karakılıç’ın 
meslek tercihinden ve birlikte gerçekleștirecekleri Youtube 

projesinden bahsediyor…

kids



ilesi olarak gelecek planlamasında nasıl 
yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?
Spor, sanat ve edebiyatla iç içe yetiştirmeye özen 
gösteriyoruz. İlk önce mutlu olmayı öğrensin ki 
böylece başarılı da olabilsin hem meslek hem 
sosyal hayatında. Gerisine karışmayacağız.

Barış büyünce ne olmak istiyor? Meslekler ile 
ilgili en ilginç sorusu nedir?
Basketbolcu olmak istiyor bunun yanında pek çok meslek 
de yapmak istiyor. Neden sadece bir, iki meslek yapmak 
zorunda olduğu konusunda dertli bu aralar. Bence Barışın en 
önemli sorusu mesleklerle de bir noktada ilgili ki o da; neden 
oyuncaklar paralı? Çocuklar para kazanamıyor ki? Bence 
sorusu hem çok masum hem de çok haklı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 
Barış arkadaşlarına ne iletmek ister?
Kendi cümlesini aynen iletiyorum, “Arkadaşlar bu bayramı 
bize Atatürk armağan etti unutmayın.”

Barış büyüdüğünde bu röportajı okuduğunda 
sizce neden mutlu olacaktır?
Çok gerçek çok güzel duygular uyandıracak hem geçmişindeki 
hem o an içindeki çocuk hakkında, mutluluk sebebi bu olur 
bence.

Barış ile ilgili yeni sürprizler var mı?
Barışla hayat  serisi bir YouTube yolculuğumuz başlıyor. Bir çok 
ünlü marka için de elçilik yapıyor olacağız, en yeni heyecanımız 
bu. 

A

Basketbolcu olmak istiyor 
bunun yanında pek çok 

meslek de yapmak istiyor.



Renkli Dünya
Birbirinden renkli, eğlenceli 

tasarımlar ve göz alıcı modeller ile 
çocuklarınızın hayalindeki 

dünyayı yaratın.

ZARA HOME

ZARA HOME
Kumbara 99  

BOUFFEECLOUD
Zürafa Aydınlatma 9.999  

LIL GEAE
5’li Kutu Çekmece Seti 16.445  

BABY CASATI
Yatak

kids

ÇİLEK MOBILYA
Puf 299  

ZARA HOME
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Baharın büyük bir coșkuyla kendini göstermeye bașladığı Nisan ayı, sonunda geldi! 
Sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar derken zor bir kıșı arkamızda bıraktık. Bundan 

sonrası çok güzel olacak! Neden mi? Çünkü bundan sonra geride bıraktıklarımızdan 
ders alarak, her șeyin kıymetini bilerek doya doya yașayacağız. Bu bahar çiçekler 

bașka kokacak, kușlar farklı cıvıldayacak... Kıymetini bilelim tüm güzelliklerin, 
sevdiklerimizin ve bizi sevenlerin. Doğaya ve hayata daha sıkı sarılalım, kendimizi daha 
çok dinleyelim... Bu bahar pırıl pırıl parladığımız, güzelliklerle dolu, bambașka bir bahar 

olsun! Bu bahar, içimizdeki unuttuğumuz o çocuğu dinleyelim biraz... 

Her Yaştan Çocuğun Gözdesi; 
Europa Park

İpek Gençer
ipek@magmedya.com.tr

FOTOĞRAFLAR: İPEK GENÇER

ipek’in objektifinden



B u ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 101. Yılını 
gururla kutluyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocuklara bayram olarak armağan ettiği bu günün, kalplerimizdeki 
yeri bambaşka. Ne kadar şanslıyız ki, dünyada hiç bir ülkenin böyle 
bir çocuk bayramı yok.  Bu 23 Nisan, aynı küçüklüğümüzdeki gibi 
neşe dolacağımız bir 23 Nisan olsun. Bu ay tüm çocukları ve ruhu 

çocuk kalanları, neşe dolacakları bir yere götürüyorum; Europa Park’a. Türkiye’de 
henüz Disneyland kadar ünlü olmasa da burası, Avrupa’nın en ünlü parklarından 
bir tanesi. Şu an pandemi yüzünden kapalı olan Europa Park’ı, yasaklar kalkınca 
gitmek için listenize eklemeyi unutmayınız.

Almanya’nın güney batısında, Fransa sınırına çok yakın olan Rust’ta bulunan 
Europa Park’a, Almanya’da Stuttgart Havalimanından, İsviçre Basel’den 
veya Fransa Strasbourg’dan ulaşabilirsiniz. Biz Stuttgart’a uçup oradan araba 
kiralamaya karar verdik. Çünkü etraftaki diğer güzel yerleri de görmek istiyorduk. 
İndiğimiz gün, önce Fransa’nın Strasbourg şehrine geçtik. Strasbourg, Fransa’nın 
en sevimli şehirlerinden biri. Küçük olduğu için bir günde gezilebiliyor ve Europa 
Park’a olan uzaklığı bir saatten az. İyi ki bu geziyi parka girmeden önce yapmışız, 
çünkü Europa Park’a adımımızı attıktan sonra bir daha dışarı çıkamadık. İçerisi o 
kadar eğlenceli ki sonrası için yapılan bütün programları unutun!

Europa Park’ın tarihi 18. yüzyıla kadar gidiyor. O yıllar, vagon üreten Mack Ailesi, 
20. yüzyılın başında, işlerini daha çok eğlence parkları için üretime kaydırırlar. 
1972 yılında Franz Mack ve oğlu Roland Amerika’ya giderler. Bu, onlar için 
hayatlarını değiştirecek bir gezi olur ve dönüşte kendi tema parklarını kurmaya 
karar verirler. Sadece üç yıl gibi kısa bir zamanda,  Europa Park ilk ziyaretçilerini 
ağırlar. İlk yıl 250.000 kişinin ziyaret ettiği parkın ziyaretçi sayısı, sonrasında 
katlana katlana artar. 2019 yılında 5,8 milyon ziyaretçiye ulaşan bu sayı, ne büyük 
bir başarı hikâyesi değil mi? On sekiz tema alanı ve sayısı yüzü geçen aktiviteyle 
gerçekten hem çocukları hem büyükleri mest eden bir eğlence cenneti burası. 
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Şimdi size genel olarak parkı biraz anlatayım. Çünkü doksan 
dönümlük, yemyeşil bir alanın ortasına kurulmuş bu devasa parkı, 
öncesinde bilgi sahibi olmadan gezmeniz zor. Öncelikle buraya 
minimum üç gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. İmkânınız 
varsa hafta içine denk getirmeye çalışın ve bu günlerin Avrupa’daki 
tatil günlerine denk gelmemesine de özen gösterin. Kuyruklar 
Disneyland’deki gibi bayıltıcı olmasa da popüler olan hız trenlerinde, 
ortalama otuz dakikalık bir bekleme süresini göze alın. Europa Park’ta, 
on üç hız treni (roller coaster) ve on sekiz temalı bölüm var. Temalı 
bölümlerin ilki olan İtalya 1981 yılında açılmış sonradan onu İsviçre, 
Fransa, İngiltere, Rusya, İskandinavya, İspanya, Hollanda, Yunanistan, 
İzlanda, Avusturya ve Portekiz izlemiş. Bu ülke temalı bölümler 
öylesine hoş olmuş ki, mesela İsviçre temalı bölüme girdiğiniz anda 
kendinizi bir İsviçre dağ köyünde buluveriyorsunuz ve etrafınızdaki 
her detay İsviçre ile ilgili oluyor. Taş döşenmiş daracık sokaklar, 
sağlı sollu ahşap kulübeler, hatta buradaki roller coasterlar bile bu 
temaya göre düzenlenmiş. Bu bölümdeki restoranlara girdiğinizde 
ise tabii ki İsviçre mutfağını buluyorsunuz. Aynı şekilde Yunanistan’a 
geçtiğiniz anda sanki Mykonos sokaklarında yürüyormuşçasına 
etrafınızda bir anda mavi panjurlu beyaz evler sıralanıyor. Burada 
da Yunan tavernaları şeklinde tasarlanmış restoranlarda Yunan 
yemekleri yiyebiliyorsunuz. Dakikalar içinde ülkeden ülkeye 
geçebilmek öylesine keyifli ki. Her detayın titizlikle işlendiği temalı 
bölümlerin bir de masal bölümleri var. Mesela Almanların ünlü 
Grimm kardeşler tarafından yazılmış, Grimm masallarından 
esinlenerek yapılmış “Grimm’in Büyülü Ormanı” bölümü, benim en 
çok sevdiğim bölümlerden biri oldu. Grimm masalları hangileriydi? 
derseniz, çocukluğumuzun neredeyse bütün masallarını sayabilirim; 
Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses, Hansel ile Gretel, Rapunzel, 
Kül Kedisi, Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi ve daha pek çok 
unutulmaz masal! Pek tabii ki bunca güzel masalın temasından 
harika bir masal diyarı yaratmışlar. Burada kendinizi adeta bir masal 
kahramanı gibi hissediyorsunuz. Cinderella’nın evine girip kristal 
ayakkabıyı denedikten sonra Hansel ve Gretel’in kurabiye evini 
ziyaret ediyorsunuz. Rapunzel’i hapsedildiği şatonun penceresinden 
baktırmak için türlü numaralar yaptıktan sonra Kırmızı Başlıklı 
Kız’ın büyükannesini yiyip sonra onun yatağında horuldayarak 
uyuyan kurda bir merhaba derken masaldan masala geçip bu sihirli 



ortamda gerçekten çocukluk günlerinize ışınlanıyorsunuz. Bir de 
unutmadan Arthur isimli bölümden bahsedeyim. Yönetmenliğini 
ve senaristliğini ünlü Luc Besson’un yaptığı, “Artur ve 
Minimoyları” isimli animasyon filmini sevenler bu bölümü sakın 
kaçırmasın. On yaşındaki Artur’un küçülerek iki milimetrelik 
bir boyla yaşadığı evin bahçesinde atıldığı maceraları size birebir 
yaşatan bu bölüm inanılmaz eğlenceli. Devasa bitkilerin arasında 
son sürat, bir sağa bir sola savrulurken, çocuklar gibi çığlık çığlığa 
bağırıyorsunuz. Tekrar tekrar sıraya girip çocuklardan daha çok 
binmiş olabilirim... 

Eveet şimdi gelelim adrenalin canavarlarını ilgilendiren bölüme; 
hız trenleri! Bu parka sadece bu trenlere binmek için gelen deliler 
var. Daha önce de belirttiğim gibi burada on üç adet hız treni 
var. Fakat bunların özellikle birkaç tanesi, diğer parklardaki hız 
trenlerinden oldukça farklı.

Silver Star: Europa Park’ın en hızlısı ve yükseği olan Silver Star, 
tam bir felaket! Sizi yetmiş üç metre yüksekliğe çıkardıktan sonra 
neredeyse serbest düşüş yaptırır gibi 130 km hızla oradan aşağı 
bırakıveriyor. Zaten aşağıdan baktığınız anda bile o yükseklik ve 
hız, sizi dehşete düşürürken insanların çığlıkları buna eklenince, 
dizlerinizin titrediğini hissediyorsunuz. Mercedez-Benz’in 
sponsoru olduğu bu roller-coaster pek tabii ki son derece güvenli. 
Binmeden önce girişteki test koltuğuna oturuyorsunuz. Belli bir 
kilonun üzerindeyseniz veya boyunuz 140cm’nin altındaysa buna 
binemiyorsunuz. Kalp rahatsızlığınız veya hamilelik riskiniz varsa 
da hiç heveslenmemeniz en iyisi. Ama tüm testlerden geçtiyseniz 
hayatınızın sürüşü sizi bekliyor!

Blue Fire: Silver Star’dan sonra ikinci korkunç hız treni olan 
Blue Fire, parkın İzlanda bölümünde yer alıyor. Önce sakin sakin 
İzlanda’nın buzul mağaralarında ilerlerken sizi dumanlar içinde 
alarmların çaldığı bir alanda durduruveriyor ve sonra buum! 
İki buçuk saniye içinde sizi O km hızdan 100 km hıza çıkararak 
ilk şoku yaşattıktan sonra engebeli kayalıklar ve nefes kesen 
manzaraların arasında süper hızlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. 
Ama kalbiniz ve mideniz ağzınıza gelmişken bunların hiçbirini 
göremiyorsunuz! Avrupa’nın en uzun döngüsüne sahip 360 
derecelik dönüşlerde artık ruhunuzun vücudunuzdan ayrı bir 
yerde olduğunu bile hissedemezken, uçurumları geçip tekrar 
düzlüğe ulaşınca derin bir “oh” çekiyorsunuz. 

Wodan: Adrenalin sıralamasında üçüncü gelen Wodan, Europa 
Park’ın ilk dev ahşap hız treni. 1050 metre uzunluğu, 40 metre 
yüksekliği ve 100km’lik hızıyla size üçüncülüğünü kanıtlamaya 
hazır olan bu tren, zaten görüntüsüyle bile içinizi ürpertiyor. 
Parkın yine İzlanda bölümünde yer alan bu tren, sizi tünellere 
sokup çıkarırken, yüreğinizi ağzınıza getirmekten geri kalmıyor. 

Atlantica Super Splash: Adından da anlaşılacağı üzere 
sulu bir aktivite bu. Yine de diğerlerine göre daha insaflı bir 
heyecan yaratan bu tren, otuz metrelik bir  yüksekliğe çıkıp arada 
sizi dokuz metrelik bir  yükseklikten geriye doğru düşürüyor. 
Yolculuğun sonu sürprizli bitiyor; 80 km’lik hızla, dev bir havuzun 
içine düşüyorsunuz. Sırılsıklam olmak garanti. Yağmurlukla 
binmenizi tavsiye ediyorum. 

Swiss Bob Run: Benim en sevdiğim! Zaten buna çoğunlukla 
sekiz ile on yaş grubu çocuklar biniyor. Diğerlerine göre oldukça 
sakin diyebileceğimiz bu trenle, İsviçre bölümünde olduğu için 
aynı zamanda etrafı seyretmenin de keyfine varıyorsunuz. Ahşap 

dağ evleri şeklinde tasarlanmış tünellerin içinden geçip fonda 
geleneksel İsviçre müzikleriyle tatlı bir yolculuk yapıyorsunuz. 

Poseidon: Adı gibi sizi mitolojik bir yolculuğa çıkarıyor. Tabii 
ki mitolojinin vatanı olan Yunanistan bölgesinde bulunan 
bu roller coaster gezisi, suyun içinde başlayıp suyun içinde 
bitiyor. Ama diğerlerinden farkı, dekorların oldukça gösterişli 
olması. Antik Yunan tapınakları ve mitolojik deniz tanrılarının 
diyarlarında ailece keyif alacağınız bir macera olacak.

Bunlar dışında tavsiye edebileceklerim; African Queen ile parkın 
içinde güzel bir tekne gezintisine çıkabilirsiniz. Ghost Castle’da 
örümcek ağları ve hayalet fısıltıları arasında bir korku yolculuğu 
yapabilirsiniz. Volo da Vinci ile Leonardo da Vinci’nin tasarım 
ve hayal dünyasını gezebilirsiniz. Pegasus’un sırtında Yunan 
köyünün üzerinde keyifli bir uçuş yapabilirsiniz. Vienna Wave 
Swing ile çocuklarınızla salıncak keyfi yapabilirsiniz. Ejderhalar 
diyarından, Korsanların adasına geçip yorulunca da tüm parkı 
size sakin sakin gezdirecek olan Panorama trenine kendinizi 
atabilirsiniz. 

Europa Park’ta eğlence trenleri ve ülke temalı alanlar dışında 
interaktif gösterilerin yapıldığı alanlar, çocuklar için özel oyun 
bölümleri, zeminden sular fışkıran meydanlar, buz pateni 
şovlarından, tarihi atlı şövalye şovlarına, her yaştan çocuğun 
ilgisini çekebilecek pek çok atraksiyon mevcut. Eğlenceyi ve 
adrenalini zirvede yaşamak isteyen 7’den 70’e tüm çocuklar haydi 
Europa Park’a!  








