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Organik ve sağlıklı 
yaşam ürünleri
artık cebinde!

Yüzlerce Ürün ve Uygulamaya 
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Güvenli 
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Yaza 
Hazır Mıyız?

eğerli MAG Okurları;

Havalar gittikçe güzelleşiyor hatta güneş içimizi ısıtmaya başlıyor.  Yaz yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. 
Yasakların, eve kapanmaların yavaş yavaş kalktığı ve özgürleşmeye başladığımız umut dolu güzel bir aya girerken sizleri 
heyecanlandıracak capcanlı bir sayıya imza attık. Biz yeni aya hazırız, peki ya siz?

 Bu ay kapağımıza doğallığı ve güzelliğiyle kalplerde taht kuran başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nu konuk ettik. Yer aldığı 
her projede kendisini sahnenin büyüsüne adayan sempatik oyuncu, bu kez TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” 

dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile izleyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Son dönemde ekranın yıldızı olan Eyüboğlu ile kariyeri 
ve ileriye yönelik hedeflerine ilişkin keyifli bir röportaj gerçekleştirdik...

Yine yetenekli ve başarılı oyunculardan Aylin Engör, Melih Özkaya ve Toprak Sağlam’ı da renkli söyleşileriyle yeni sayımızda görebilirsiniz...

Tabii oyuncuların yanı sıra güçlü sesleri, kendine has tarzları ve seslendirdikleri şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Kalben 
ve Evrencan Özgün’ü de daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Kalben ile “Şanssız Mücadeleci”, Evrencan’la ise “Sen de İnanma” isimli yeni 
single çalışmalarının detaylarını konuştuk... 

Türkler artık dünyanın her yerinde çok güzel işlere imza atıyor... Biz de Londra’daki başarılı Türkler’i sayfalarımıza taşıdık... Eşiyle birlikte 
yarattıkları GRED’i, dünya devi Knight Frank’le Türkiye pazarında özel bir ortaklığa sokmayı başaran genç ve girişimci bir Türk markası 
olarak global bir başarıya imza atan Meltem Türker; yatırım konusunda önemli bilgiler paylaşıyor... Atlas Real Estate London ile İngiltere’de 
yaşama dair her konuda danışmanlık veren Helin Konnolu; sundukları hizmetlerden bahsediyor... Moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve Cadaro 
Mücevherat’ın ikinci nesil temsilcisi Oğulcan Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘’Concept Store London’’ mağazasının açılış davetiyse 
büyük ses getirerek gururumuz oluyor...

Yaz mevsiminin kendini gösterdiği hatta tatil rotalarının yavaştan çizildiği mutluluk dolu bu ayda Türkiye’nin dört bir yanını karış karış 
gezen, gezdiren ve tanıtan macera sever adam Adem Axoi ile Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken yerlerin ve kalınması gereken otellerin 
listesini yaptık...

Doğanın renklerini sebze ve meyvelerin gücüyle birleştiren HealthyFoodBreak markasının kurucusu Sezin Güleryüz ise sunumlarındaki 
ilham kaynaklarından, lezzetli tariflerinin sırrından ve en son çıkardığı “Gökkuşağı Tarifleri” isimli kitabından bahsetti... 

Tüm bunların yanı sıra uzun zamandır hazırlamış olduğumuz ve her ay alanında öne çıkmış, başarılı mimar, iç mimar ve tasarımcıların 
projelerini paylaştığımız Dekorasyon Özel içeriğimiz ile yine sizlere mimaride son trendleri ve yaşam alanlarınızı hem işlevsel hem de estetik 
hale getirebileceğiniz tüyoları derledik...

MAG Sağlık ve Güzellik bölümümüzle de sağlıklı beslenmeden bağışıklığı güçlendirecek önerilere, güzelleştiren tavsiyelerden estetiğe kadar 
uzman isimlerin bilgi ve tavsiyelerini paylaştıkları yazılarını sizler için bir araya getirdik…

Tabii tüm bunların yanı sıra bu ay özel bir günü de kutluyoruz. Bizi sarıp sarmalayan, kudretiyle bize kendimizi hiçbir zaman yalnız 
hissettirmeyen babalarımızın gününü kutlayacağız. Hazırladığımız “Babalar Günü” içeriğimizle Bedri Güntay, Edip Tepeli, Rüştü Onur Atilla, 
Alp Kırşan, Sinan Güleryüz ve Niyazi Ercan bizlere baba oldukları ilk anda hissettikleri duygulardan çocuklarıyla birlikte yapmaktan keyif 
aldıkları aktivitelere kadar birçok özel deneyimlerinden söz ettiler...

Dopdolu içeriğiyle, harika, keyifli, renkli bir MAG ve Haziran ayı sizleri bekliyor. Herkese yazın neşesini, mutluluğunu doya doya yaşayacağı 
güzel bir ay diliyoruz.

             Sevgilerle...





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
ÖZ G Ü R  KA R A B U LU T o z g u r @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

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

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

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

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

B A N U  ÖZ T Ü R K b a n u @ 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

Katkıda Bulunanlar 
H A M İ Y E T A K P I N A R

ÖZ G Ü R  A K S U N A
S E R KA N  K I Z I L B AY I R

S İ N E M  Y I L D I R I M
YAV U Z  S O L M A Z

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
28.05.2021

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Londra’nın 
kalbi olarak bilinen 
Knightbridge’de, Moda 
Tasarımcısı Zeynep Kartal’ın 
tasarımlarıyla ‘Concept Store 
London’ mağazasının görkemli 
açılışı…
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GRED Kurucuları Knut 
Gaskjenn ile Meltem Türker, 
Londra’da yatırım yapmanın 
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sağlayacağı avantajları 
değerlendiriyor...
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Ezgi Eyüboğlu ile Sait Halim Paşa 
Yalısı’nda geçekleştirdiğimiz keyifl i 
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Dekorasyon özel dosyamız ile 
alanında önde gelen mimarları, iç 
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style

Pastel Canlılığı
Zerafetinizi, saflığınızı ve 

duruluğunuzu yansıtacağınız 
pastel tonlarda yapacağınız 
kombinlerle tüm dikkatleri 

üzerinize çekebilirsiniz. 

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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1

CHLOE
Şort €590

LOEWE PAULA’S - IBIZA
Çanta £565

CARTIER
Güneş Gözlüğü £615

RAG&BONE
Şapka €228

A
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R
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E
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e 
£

34
7
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b
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£
41

5

ISA BOULDER
Mayo £200

BOTTEGA VENETA
Ayakkabı £494

PORTE&PAIRE
Sandalet €250

ADRIANA DEGREAS
Bluz £306

48 magdergi.com.tr
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Çiçek Bahçesi
Yaz sezonu trendlerinden biri 
olan çiçek desenli elbiseleri 

zarif terlikler ve sandaletler ile 
kombinleyerek yazın ruhunu 

yansıtabilirsiniz. Z
IM

M
E

R
M

A
N

N
/ 

İL
K

B
A

H
A

R
-Y

A
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0

2
1

LOEWE PAULA’S - IBIZA
Gözlük £241

LOEWE PAULA’S - IBIZA
Çanta £350

REINHARD PLANK HATS
Şapka £170

ZIMMERMANN
Elbise £454

LE
 S

IR
E

N
U

SE
 P

O
SI

TA
N

O
Et

ek
 £

4
0

4

LOVESHACKFANCY
Elbise £333

VALENTINO GARAVANI
Ayakkabı £537

BOTTEGA VENETA
Sandalet £565

ZIMMERMANN
Bluz £379

SPORTMAX
Bluz 3.099  

UĞURLU 1974
Küpe
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Cadaro London 
Kapılarını Açtı 
Çeyrek asırdır Türkiye’de yerli ve 
yabancı müşterilerine butik hizmet 
veren mücevher markası Cadaro, 
Londra’nın kalbi Knightbridge de 
görkemli bir açılışla kapılarını açtı.

Markanın 2. kuşak temsilcisi Oğulcan Yıldız davete ev sahipliği 
yaptı. Davete T.C. Londra Kültür ve Tanıtım Atesesi Arzu Kahraman, 
Maya-Fahed Hariri, Zuhal Seker, Cristine Mc Guinness, Naomi Jane 
Adams ve Jacqui Brandes Pittack vb. birçok ünlü isim katıldı. Sevilen 
şarkıcı Victoria Ekonova’nın performansı da açılışa büyük renk 
kattı. Ayrıca İngiltere’de yasayan Türk Modacı Zeynep Kartal her biri 
nadide el işçiliği ile yapılan tuvaletlerini sergiledi ve büyük beğeni 
topladı. 

davet

OĞULCAN YILDIZ, ARZU KAHRAMAN, ZEYNEP KARTAL

ZEYNEP KARTAL, BUSE TARCAN, VICTORİA EKONOVA, NAZ YILDIZ, AYȘE YILDIZ





Konsept mağazada, Türk tasarımlarıyla beraber 
İngiltere’nin ünlü müzayede evi Sotheby’s’in koleksiyon 
fotoğrafl arı da beğeniye sunuldu.

davet

JENNIFER ELGUMATI, JACQUI BRANTJES PITTACK

VICTORİA EKONOVA

ZEYNEP KARTAL, NAZ YILDIZ, OĞULCAN YILDIZ, AYȘE YILDIZ, JACQUI BRANTJES PITTACK

FAHED-MAYA HARİRİ

54





56 magdergi.com.tr

RED (Global Real Estate) ’in kuruluş 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz? 
2000’li yılların başında yeni mezun bir şehir plancısı 
olarak girdigim inşaat ve gayrimenkul sektöründe 
uzun deneyim sonrası vizyon ve hayallerimi 
gerçekleştirmek adına 2008 yılında GRED’i kurdum. 
2000’ler Türkiye emlak sektörüne global oyuncuların 

yeni girmeye başladığı özellikle büyük yabancı zincir emlak 
markalarının tek tek transfer edildiği yıllardı. Türkiye’nin yerel 
pazarda bazı ulusal zincir markaları vardı ancak onlar da maalesef 
global bir oyuncu değildi. Neden ülkemizin global bir emlak 
zincir markası yok? Bizden global bir oyuncu nasıl çıkabilir diye 

sorguladığım yıllarda gayrimenkul geliştirme üzerine yüksek 
lisans yapıyordum ve sadece tek bir hayalim vardı; Türkiye’den, 
bize ait ulusal ama global olmayı başarmış bir emlak markası 
doğurmak… Sektörde herkes bu hayali o yıllarda imkânsız 
görürken biz bugün on üç sene sonra bu hayali emin adımlarla 
gerçekleştirerek büyütmeye devam ediyoruz. 2018 yılında GRED, 
dünya devi Knight Frank’ı Türkiye pazarında özel bir ortaklığa 
sokan girişimci ve genç bir Türk markası olarak önemli bir global 
başarıya daha imza attı. Son yıllarda Knight Frank markası 
dışında beş büyükler dediğimiz tüm markalar, Türkiye pazarında 
yerini almıştı. Knight Frank diğer beş büyükten farklı olarak yeni 
pazarlara acentelik vermek yerine yerel ve güçlü partnerler ile 

G

Uluslararası pazardaki en iyi konut projelerine ve özel gayrimenkullere 
portföyünde yer vererek yüksek kalite standartlarında emlak danıșmanlığı hizmeti 

sunan GRED’e dair merak edilen her șeyi tüm detayları ile anlatan 
GRED Kurucuları Knut Gaskjenn ile Meltem Türker, aynı zamanda Londra’da 

yatırım yapmanın önemini, ileriki dönemlerde sağlayacağı avantajları ve 
Türk yatırımcıların dikkat etmesi gerekenlerden bahsetti.

Dünyanın En İyi Konut Projelerini 
Türk Yatırımcılar ile Türkiye’nin 

En İyi Projelerini de Yabancı 
Yatırımcılar İle Buluşturan 

Türkiye’nin 
Global Emlak 

Markası

röportaj

 MELTEM TÜRKER
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iş birliğine gitmeyi seçen dünya lideri özel bir marka… Amerika’da 
Douglas Elliman, Almanya’da Ziegert gibi güçlü yerel ama global 
emlak markaları ile stratejik ortaklıklar yoluna giden Knight Frank, 
Türkiye pazarında ise GRED olarak bizimle bir iş birligine girdi. 
Önemli bir global ağın Türkiye bacağında genç ve girişimci bir Türk 
markası olarak yer almak bizim için ayrı gurur verici.

GRED firmasının faaliyet alanları neler? 
Uluslararası pazardaki en iyi konut projelerine ve özel 
gayrimenkullere portföyünde yer veren, yüksek kalite 
standartlarında bir emlak danışmanlığı markasıdır. GRED, 
Türkiye’de mevcut en geniş global konut ve ticari gayrimenkul 
portföyüne sahiptir. Aynı zamanda Türkiye’de lokal pazardaki 
gayrimenkullerin hem yerel hem de global arenada pazarlanması 
konusunda da müşterilerine hizmet vermektedir. Müşterilerimiz 
için alım-satım ve kiralama, yatırım danışmanlığı konularında 
ihtiyaçlarına yönelik özel ve geniş seçenekler sunuyoruz. Bunun 
yanı sıra global pazarda gayrimenkul finansman desteği de 
sağlıyoruz. Gayrimenkul alışverişinin her adımında danışmanlık 
hizmetimizle müşterilerimizin yanında oluyoruz. Öneri almak için 
satış danışmanlarımızla yaptıkları ilk görüşmeden anahtar teslimine 
kadar her adımda yanlarındayız. Finansal, hukuksal ve vergisel 
danışmanlık konularında planlama desteği sunuyoruz. Global 
pazarda önde giden ulusal oyuncuların özel ortakları olarak Knight 
Frank (İngiltere), Douglas Elliman (ABD), Ziegert (Almanya) başta 
Londra olmak üzere beş yüzden fazla global şehirde portföyümüz var. 
New York, Berlin, Lizbon, Cenevre, Paris, Hong Kong ve İstanbul gibi 
pek çok global şehirden yerel müteahhitler adına tanıtım etkinlikleri 
düzenliyoruz ve akabinde Türkiye’de ve global arenada yetkili satış 
ofisleri olarak onları temsil ediyoruz.

En son teknoloji devi Apple’ın da yeni merkez kampüsü ile içinde yer 
aldığı Battersea Power Station projesinin 2.etap satışları için Türkiye 
lansmanındayız. Projenin Türkiye satışı GRED Bebek konsept ofisi 
üzerinden devam etmekte. GRED’in ilk konsept ofisi olan Bebek 
ofisi dünya üzerinde her noktaya gayrimenkul hizmeti ve erişim 
sağlamakta. 

Bu global entegrasyonunu globalden iç yatırıma çeviriyoruz. 
Türkiye’nin en iyi yerel projelerini global arenadan yabancı yatırımcı 
ile buluşturuyoruz. Başlangıçta global arenada temsile Türkiye’den 
üç proje ile yer verdik. Türkiye’nin en iyi projelerinin global lansmanı 
için doğru zaman ve zemini bekliyor, alt yapı ve strateji çalışmaları 
yapıyoruz.

GRED Türkiye’deki diğer emlak markalarından nasıl 
farklılaşmaktadır? 
GRED ulusalarası regülasyonlara göre düzenlenmiştir ve hem global 
hem de yerel tüzüklerce kabul görmüş sektördeki en iyi uygulamaları 
takip etmektedir. Önemli bir farkımız ise GRED satış veya kiralama 
servislerinde alıcılardan ya da kiracılardan ücret talep etmemektedir. 
Örneğin, Londra’da bir daire satın aldığınızda ya da kiraladığınızda 
GRED’e komisyon ödemezsiniz. Bu durum Türk müşterilerin alışık 
olduklarından çok farklıdır ancak global pazarlarda sektör içinde 
oldukça yaygın bir uygulamadır. Müşterilerimiz, tercihleri ne olursa 
olsun danışmanlık hizmetimizle yanlarında olacağımız konusunda 
GRED’e tam bir güven duyarak arayışlarına başlarlar. Bu konuda 
sanırım müşterilerimizin referansları bizim için en değerli unsurdur.

GRED’in yakın tarihte gerçekleşen bir hedefi oldu mu? 
Sırada neler var biraz bahsedebilir misiniz ? 
2019 yılında resmi lansman ile Knight Frank’ın her sene hazırladığı 

ve önemli global şehirlerde sunumu yapılan Servet Raporu’nu 
da Türkiye’ye getirdik ve İstanbul’da GRED ev sahipliğinde 
resmi lansmanını yaparak İstanbul’u dünyanın en önemli 
global durakları arasında GRED olarak temsil ettik. Özellikle 
şehir planlama kökenli bir girişimci olarak 2008’de kurduğum 
GRED yolculuğu içinde en değerli mesleki tatmin noktalardan 
biriydi.  Servet Raporu için diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye’den 
de veri toplanması ve özellikle İstanbul şehrinin önemli global 
durakların arasında yer alması için ekibimizle her yıl kapsamlı 
anket çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Gerek özel sektör 
gerekse yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarla bu önemli 
rapora her yıl GRED olarak Türkiye adına katkıda bulunuyoruz. 
Bu sene de 2020 raporunda Türkiye için önemli verilerin yer 
bulmasını sağladık. 2020 - 2021 yılı çalışmalarımıza göre, 
gayrimenkul fiyat endekslerinde son üç çeyrekte üst üste 
yüzde yirmi yedilik bir oranda yıllık fiyat artışı ile Türkiye 
gayrimenkulde en çok prim yaşanan pazarlardan biri olarak 
raporda önemli global duraklar arasında yer aldı. 

2018 yılında GRED, Dünya devi Knight 
Frank’ı Türkiye pazarında özel bir ortaklığa 

sokmayı bașaran genç ve girișimci bir Türk 
markası olarak global bir bașarıya imza 
attı… Önemli ve güçlü bir global ağın 

Türkiye bacağında bir Türk markası olarak 
yer almak bizim için ayrı gurur verici.
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Bu rakam enflasyon oranlarına bakıldığında ise yüzde on üç 
seviyelerinde gerçek artışa denk geliyor. Bu global arenada bulunan 
yatırımcıların gözünde Türkiye adına yabancı yatırımcıyı da teşvik 
edici bir oran diyebiliriz.

Ekibimiz global oyuncularla her geçen gün büyüyor. 
Konfor alanımızdan çıkıp global arenada başarılı girişimler 
gerçekleştirmek ve entegrasyon bizim için önemli kilit noktalardır. 
Bunlara ulaşmak kolay değil ve emek gerektiriyor. Rekabet çok 
yoğun ve güçlü global rakiplerimiz var. İş yapış kültürleri arasında 
köprü kurabilmek, vizyoner ve yenilikçi işlere imza atmak, sizi 
global arenada bir adım öne taşıyan temel mihenk taşları...

Türkiye’deki müteahhitler ile yakın çalışma 
ve işbirliğinden bahsettiniz. Bu açılımı nasıl 
yapılandırmayı planlıyorsunuz? 
Mevcut pazar koşullarına rağmen Türkiye’de gayrimenkul 
sektöründe pek çok başarılı ve global pazarda yatırımcı bulacak 
güçlü potansiyeli olan projeler var ki bu da Türkiye’yi ilgi çeken bir 
yatırım pazarı olarak konumlandırmakta. Türkiye’deki projelerin 
yabancı yatırımcı ile buluşması için daha çok iş birliğine ihtiyaç 
olduğuna inanmaktayız. GRED olarak bu iş birliğini artırmayı 
umut ediyor ve global baglantılarımız ile yeni dış satış kanallarını 
Türkiye’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki anahtar projeleri 
bir araya getirerek GRED’in de kurumsal ve global desteği ile 
pazarda paya ve başarıya ulaşabiliriz. Ancak bu elbette kolay ve 
hemen bugün olabilecek basit bir yol olmayacak olup aynı zamanda 
tek bir müteahhitin başarısı ile tamamlanacak bir uygulama değil. 
GRED’in pek çok farklı müteahhitle çalışmayı amaçladığı iş birlikçi 
bir yaklaşımı olacaktır. Bunun için de doğru müteahhitler, doğru 
projeler, açık fikirlilik, yenilikçi yaklaşımlar ve akıllı yatırımlar 
gerekmekte. Uluslararası pazarda büyümelerini tetikleyecek güç bu 
vizyoner yaklaşımdan gelecektir. Turkiye’nin global iyi temsile şimdi 
her şeyden daha çok ihtiyacı var. GRED olarak global arenadaki bu 
boşluğumuzu en iyi şekilde doldurduğumuza inanıyoruz.

Türk yatırımcılara önerileriniz nelerdir? 
Öncelikle tabii ki global pazarı bilen doğru ve güvenilir, dış pazarda 
deneyimli ve regule danışmanlar ile çalışmalarını öneriyoruz. 
Tabii ki biz Türklerin sofistike pazarlık becerileri dahil olmak 
üzere ve yine bize has pratik zekâ ve iş yapış şekillerini de anlayıp 
bunları global deneyimleriyle harmanlayıp köprü kurabilen yerel 
ama global danışmanlar da bu noktada çok kıymetli. Yatırım 
yapmayı düşündükleri dış pazarı iyice araştırmalarını birden 
fazla seçeneği acele etmeden kıyaslamaları, yerel düzenleme 
ve kanunları, vergi avantajlarını ve en önemlisi finansman 
seçeneklerini iyice araştırmaları da çok önemli. Yurt dışı pazarlarda 
finansman düşünüldüğü kadar zor değil ve doğru bir danışman ile 
çalışıldığında yatırımınızı oldukça keyifli bir tabloya taşıyacak en 
önemli enstrüman. Gayrimenkul yatırımlarında doğru bir planlama 
ve finansman araçları ile yatırım yapmak hem göründüğü kadar 
maliyetli olmayabiliyor hem de küçük başlangıç yatırım miktarları 
ile sağlıklı ve geri dönüşü yüksek yatırımlar mümkün olabiliyor.

Londra Türk yatırımcılar için nasıl bir önem taşıyor? 
Londra; moda, sanat, eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok 
klasmanda dünya için en önemli şehirlerden biri olmasının yanı sıra 
Türkiye’ye yakın bir global pazar olması açısından da biz Türkler 
için her zaman önem taşıdı. Bu şehirde bir şekilde bir sebepten 
dolayı ilişkimiz oluyor. Tüm bunların yanı sıra Londra en güvenilir 
ve stabil pazarlardan biri olmasıyla da her zaman Tük yatırımcılar 
için önem taşıdı. Son yıllarda ekonomik ve politik ilişkilerin de 

olumlu olması Londra’yı diğer dünya şehirleri arasında farklı bir 
noktada konumlandırdı yatırımcı açısından. 

Londra’da yatırım yapmanın gelecek süreçler için 
avantajları nelerdir? 
Stabil ve güvenilir olması. Finans, moda, sanat ve eğitimin yanı sıra 
son yıllarda teknolji üssü global şehirler arasında açık ara farkla 
konumlanması da avantajlar arasında sayılabilir. Yatırımcılarımız 
bize sık sık fiyatların düşüp düşmeyeceğini soruyorlar. Genellikle 
yatırımınıza bağlı olarak fiyatlar ortalama bir süreç içinde 
artacaktır. Küçük bir düşüş beklenebilir. Ancak GRED olarak 
çalıştığımız Londra ve New York gibi stabil ve arzin talepten az 
olduğu pazarlarda yatırımlar güvenli olmaya devam edecektir. 
Çünkü bu pazarlar varlıklarını global ekonomiden bağımsız olarak 
sürdüren temel balon sehirlerdir.

Knut Bey, Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple Battersea Power 
Station’a taşınacağını duyurdu. Yeni bir teknoloji üssü doğuyor 
diyebilir miyiz? Londra zaten bir teknolji üssü. Özellikle Doğu 
Londra – Old Street civarı silikon vadisi olarak Google, Facebook 
ve binlerce start-up’a ev sahipligi yapıyor. Ancak Apple’ın yeni 
merkez kampüsü için Battersea Power Station’ı seçmesi, projenin 
konum ve detaylarının ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. 
Onumuzdeki yillarda Teknoloji üssü Doğu Londra’dan Battersea 
Böllgesi’ne doğru hafif bir ivmelenme yapabilir demek haksızlık 
olmaz. Apple tarihi Battersea Power Station icinde altı katı komple 
tahsis etti. Yeni Merkez kampüsünü buraya taşıyor. Gelecek 
yıllarda bu bölgeye fiyatları daha ileri seviyelere dogru giderken 
göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yalnız Apple değil birçok önemli 
şirket, dünyanın en iyi markaları da Battersea Power Station içinde 
konumlandı. 

Mortgage sistemi ile Battersea Power Station’da ne 
gibi faydalar elde edilebilir? 
Mortgage noktasında son yıllarda GRED olarak çok başarılı 
sonuçlar elde ettik. Koronavirüs dönemiyle birlikte banka 
faizlerinde yüzde bir seviyelerine düşen montgage oranları, yüzde 
beş ile on arasında depozito ile müşterilerimize yüzde doksan 
beş seviyelerine kadar bulabildiğimiz finansman seçenekleri 

KNUT GASKJENN 

röportaj
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tek bir müteahhitin başarısı ile tamamlanacak bir uygulama değil. 
GRED’in pek çok farklı müteahhitle çalışmayı amaçladığı iş birlikçi 
bir yaklaşımı olacaktır. Bunun için de doğru müteahhitler, doğru 
projeler, açık fikirlilik, yenilikçi yaklaşımlar ve akıllı yatırımlar 
gerekmekte. Uluslararası pazarda büyümelerini tetikleyecek güç bu 
vizyoner yaklaşımdan gelecektir. Turkiye’nin global iyi temsile şimdi 
her şeyden daha çok ihtiyacı var. GRED olarak global arenadaki bu 
boşluğumuzu en iyi şekilde doldurduğumuza inanıyoruz.

Türk yatırımcılara önerileriniz nelerdir? 
Öncelikle tabii ki global pazarı bilen doğru ve güvenilir, dış pazarda 
deneyimli ve regule danışmanlar ile çalışmalarını öneriyoruz. 
Tabii ki biz Türklerin sofistike pazarlık becerileri dahil olmak 
üzere ve yine bize has pratik zekâ ve iş yapış şekillerini de anlayıp 
bunları global deneyimleriyle harmanlayıp köprü kurabilen yerel 
ama global danışmanlar da bu noktada çok kıymetli. Yatırım 
yapmayı düşündükleri dış pazarı iyice araştırmalarını birden 
fazla seçeneği acele etmeden kıyaslamaları, yerel düzenleme 
ve kanunları, vergi avantajlarını ve en önemlisi finansman 
seçeneklerini iyice araştırmaları da çok önemli. Yurt dışı pazarlarda 
finansman düşünüldüğü kadar zor değil ve doğru bir danışman ile 
çalışıldığında yatırımınızı oldukça keyifli bir tabloya taşıyacak en 
önemli enstrüman. Gayrimenkul yatırımlarında doğru bir planlama 
ve finansman araçları ile yatırım yapmak hem göründüğü kadar 
maliyetli olmayabiliyor hem de küçük başlangıç yatırım miktarları 
ile sağlıklı ve geri dönüşü yüksek yatırımlar mümkün olabiliyor.

Londra Türk yatırımcılar için nasıl bir önem taşıyor? 
Londra; moda, sanat, eğitim ve kültür başta olmak üzere birçok 
klasmanda dünya için en önemli şehirlerden biri olmasının yanı sıra 
Türkiye’ye yakın bir global pazar olması açısından da biz Türkler 
için her zaman önem taşıdı. Bu şehirde bir şekilde bir sebepten 
dolayı ilişkimiz oluyor. Tüm bunların yanı sıra Londra en güvenilir 
ve stabil pazarlardan biri olmasıyla da her zaman Tük yatırımcılar 
için önem taşıdı. Son yıllarda ekonomik ve politik ilişkilerin de 

olumlu olması Londra’yı diğer dünya şehirleri arasında farklı bir 
noktada konumlandırdı yatırımcı açısından. 

Londra’da yatırım yapmanın gelecek süreçler için 
avantajları nelerdir? 
Stabil ve güvenilir olması. Finans, moda, sanat ve eğitimin yanı sıra 
son yıllarda teknolji üssü global şehirler arasında açık ara farkla 
konumlanması da avantajlar arasında sayılabilir. Yatırımcılarımız 
bize sık sık fiyatların düşüp düşmeyeceğini soruyorlar. Genellikle 
yatırımınıza bağlı olarak fiyatlar ortalama bir süreç içinde 
artacaktır. Küçük bir düşüş beklenebilir. Ancak GRED olarak 
çalıştığımız Londra ve New York gibi stabil ve arzin talepten az 
olduğu pazarlarda yatırımlar güvenli olmaya devam edecektir. 
Çünkü bu pazarlar varlıklarını global ekonomiden bağımsız olarak 
sürdüren temel balon sehirlerdir.

Knut Bey, Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple Battersea Power 
Station’a taşınacağını duyurdu. Yeni bir teknoloji üssü doğuyor 
diyebilir miyiz? Londra zaten bir teknolji üssü. Özellikle Doğu 
Londra – Old Street civarı silikon vadisi olarak Google, Facebook 
ve binlerce start-up’a ev sahipligi yapıyor. Ancak Apple’ın yeni 
merkez kampüsü için Battersea Power Station’ı seçmesi, projenin 
konum ve detaylarının ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. 
Onumuzdeki yillarda Teknoloji üssü Doğu Londra’dan Battersea 
Böllgesi’ne doğru hafif bir ivmelenme yapabilir demek haksızlık 
olmaz. Apple tarihi Battersea Power Station icinde altı katı komple 
tahsis etti. Yeni Merkez kampüsünü buraya taşıyor. Gelecek 
yıllarda bu bölgeye fiyatları daha ileri seviyelere dogru giderken 
göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yalnız Apple değil birçok önemli 
şirket, dünyanın en iyi markaları da Battersea Power Station içinde 
konumlandı. 

Mortgage sistemi ile Battersea Power Station’da ne 
gibi faydalar elde edilebilir? 
Mortgage noktasında son yıllarda GRED olarak çok başarılı 
sonuçlar elde ettik. Koronavirüs dönemiyle birlikte banka 
faizlerinde yüzde bir seviyelerine düşen montgage oranları, yüzde 
beş ile on arasında depozito ile müşterilerimize yüzde doksan 
beş seviyelerine kadar bulabildiğimiz finansman seçenekleri 

KNUT GASKJENN 

röportaj

hatta bu seçenekler üzerinde GRED olarak geliştirebildiğimiz 
ve müşterilerimize sunabildiğimiz iki ya da beş yıl sadece faiz 
ödemeli ya da bu dönem sonunda cezasız ana para ödemeli sofistike 
finansman modelleri, yatırımcıların global emlağa olan bakış açısını 
değiştirdi diyebiliriz. Aynı senaryoları Battersea Power Station için 
de konuşabiliriz. Hatta Battersea Power Station’daki yüksek prim 
beklentisi finasman modellerini bir seviye daha keyifli kılıyor.

Pandemi ile birlikte Londra emlak piyasasında neler 
değişti?
Pandemi dönemi ile global gayrimenkul pazarında doğan fırsatlar 
nedeni ile içe ve dışa yönelik olarak çift kanatta yatırmlar aslında 
arttı. Çalıştığımız pek çok pazarda yatırımcılara bu dönemde güçlü 
teşvikler sundu. Bu da faaliyet alanındaki hızı çok etkiledi. Örnegin 
İngiltere’de COVID-19 döneminde ev alımlarında emlak vergilerine 
birçok yeni düzenleme geldi. Gayrimenkul alımlarında £500 bin 
pound bandına kadar olan kısımda emlak vergisi kaldırıldı. Başta 
Mart 2021’e kadar geçerli olan bu yeni düzenleme akabinde uzatıldı. 
Bu teşvik İngiltere pazarında olumlu etkilere yol açtı. Özellikle 
İngiltere’de bu günlerde tarihi ve rekor seviyelerde bir alıcı pazarı 
yaşanmakta. Bunda emlak vergilerinin 500 bin pound’a kadar 
olan kısmının kaldırılmasının yanı sıra tarihi yüzde doksan beş 
seviyelerinde konut kredisi veren bankalar ve düşen konut kredisi faiz 
oranları da pazarda yükselen bir ivme dalgası oluşturdu. Her zaman 
değerli olan İngiltere pazarı başta Londra olmak üzere global alıcılar 
için adeta bir fırsat zamanına dönüştü.

GRED olarak Türkiye’de özellikle çocukların eğitimine 
katkı amaçlı yapılan birçok gelir gecesine sponsor 
olduğunuzu da biliyoruz. Sizin için çocukların eğitimine 
destek olmak neden bu kadar önemli? 
Mavi yaka, orta halli bir ailede büyüdüm. Üniversite yıllarımda 
hem okuyup hem de çalıştım, sonraki yıllarda da girişimcilik geldi. 
Bu arada bir diğer hayalim olan Amerika’da iyi bir üniversitede 

eğitim için hep para biriktirdim. Açıkçası kendini sıfırdan var 
etmiş biri olarak başka insanları çok daha iyi anlıyorsunuz. 
Özellikle eğitim alanında eşit fırsatlara sahip olmanın önemini 
daha iyi biliyorsunuz. Hem bir iş kadını hem de çocuk sahibi 
olduğunuzda bu daha da netleşiyor ve başkalarının eşit fırsatlara 
erişebilmelerine katkıda bulunmak  istiyorsunuz. 

Şirketimizi inşa ederken GRED’in daima topluma borcunu geri 
ödeyerek katkıda bulunmasını amaçladık. Özellikle de çocuklara. 
Çünkü onlar gercekten bizim geleceğimiz. Ana ekibimiz de bu 
konuda hep aynı vizyonu paylaşan profesyoneller olarak bir 
şekilde bir araya geliyor. Knut da mikrofinans alanında deneyim 
sahibidir ve Asya Kıtası’ndaki çocuk ticaretine karşı çalışmıştır. 
Topluma borcunu geri ödemek GRED için hem büyük bir ödül 
hem de teşviktir. Çocukların sağlık ve eğitimlerine dünya çapında 
destek göstermeye devam etmeyi umuyoruz

Bir Türk markası olarak global arenada hızla 
büyümeye devam eden GRED’in gelecek 
planlarından bahsedebilir misiniz? 
GRED son iki yılda büyüme için sağlam bir temel kurmuştur 
ve şu anda genişleme hazırlıkları yapmaktadır. Büyümeyi 
hızlandırmak için yeni bir yatırım halkası oluşturma 
sürecindeyiz. Ekibimiz, kurumsal geçmişe sahip yeni elemanlarla 
büyümekte aramıza katılan yeni yeteneklerle GRED’in hem 
Türkiye’de hem de uluslararası pazarda daha da güçlenmesi 
amaçlamaktadır. Gerçekleştireceğimiz büyümeye hazırlanırken, 
şirketimizi güçlendirmek adına bu yaklaşım benimsenmiştir. 
Türk müteahhitlerle iş birliği yaparak uluslararası satışları 
yürütmeyi ve diğer ülkelerde de markalarını yükseltmeyi 
amaçlıyoruz. İş birliği yaparak bunu başarabiliriz. Anahtar 
mesajlardan biri iş birliği yapmaktır. Müteahhitleri hem 
Türkiye’de hem de uluslararası alanda desteklemek adına 
inovatif yollarla iş birliği yapabiliriz. 



Zehra Nurduhan

Ankara iş ve sosyal yaşamın sevilen ismi Zehra Nurduhan, 
Beymen ve Burberry mağazalarını ziyaret ederek alışveriş yaptı. 

Yeni sezon ürünlerini inceleyip vakit geçiren Zehra Hanım alışverişinin 
ardından Starbucks’tan kahve alarak AVYM’den ayrıldı.

Beymen ve Burberry 
Mağazasından Alışveriş Yaptı

Dü riye Arseven, Defne Ceylan

Cemiyet hayatının tanınan ismi Düriye Arseven, 
torunu Defne Ceylan ile birlikte Panora AVYM’de keyifli zaman 
geçirdi. Beymen’den alışveriş yaptıktan sonra Godiva’da kahve 

molası veren ikili, saç bakımı için de Paris Kuaför’e geçtiler.

Torunuyla Alışveriş Yaptı

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





Zehra Nurduhan

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

Merve-Kübra Bayraktar

MBA Law Firm Hukuk Bürosu’nun sahibi Merve Bayraktar ve 
Museart Galeri’nin sahibi Kübra Bayraktar, ev dekorasyon alışverişi 
için Panora’daydı. Önce Chakra mağazasına giren Merve ve Kübra 

Bayraktar alışverişi tamamladıktan sonra arkadaşlarına 
hediye almak için Goja’s mağazasına geçti.

Dekorasyon ve Hediye Alışverişi

Oğuzhan Kabasakal

Avukat Oğuzhan Kabasakal; Panoara AVYM
Uludağ Restoran’da katıldığı bir toplantı sonrasında mağazaları 

gezdikten sonra Vakko’dan takım elbise ve aksesuar alışverişi yaptı.

Toplantı Sonrası Kahve Molası





Pınar Soyuer

Düğün Hikâyemiz’in sahibi Pınar Soyuer, Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde alışveriş yaparak gün boyu keyifli vakit 

geçirdi. Beymen’den ayakkabı ve çanta alan Soyuer, kıyafetleri 
için İpekyol mağazasını tercih etti. 

Gün Boyu AVYM’de

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

Mehmet Yörübulut

Acıbadem Ankara Hastanesi Baş Hekimi Mehmet Yörübulut, 
çıkacağı tekne seyahati öncesinde Panora Alışveriş ve Yaşam 
Merkezi’ne geldi. Yörübulut, Beymen’den yaptığı alışverişin 

ardından Funda Cafe & Patisserie’ye uğradı. 

Yoğun Güne Kısa Mola



Cenk İltaş

CallExper A.Ş. ortağı Ekonomist Cenk İltaş, yoğun iş 
temposuna ara vermek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Takım elbise alışverişi için Abdullah Kiğılı’yı 
tercih eden Cenk Bey, ayakkabı alışverişini ise Divarese 

mağazasından yaptı.

Yoğun Tempoya Alışveriş Molası

Rezan Anık Yağız

Başarılı iş insanı Rezan Anık Yağız, evine yakınlığı ve tüm 
ihtiyaçlarını giderecek mağazaları nedeniyle Panora’yı haftada 

birkaç gün ziyaret ettiğini söyledi. Anık, eşi ile birlikte MAC 
Spor Merkezi’nde antrenman yaptıktan sonra sipariş verdiği 

kıyafetlerini teslim almak üzere Max Mara’ya uğradı.

Max Mara’dan Alışveriş



Elif Narin Topgül

Arkadaşına Hediye Aldı
Diş Hekimi Elif Narin Topgül, arkadaşına hediye almak için Panora 
AVYM, Zara mağazasını tercih etti. Alışverişinin ardından mağaza 

turuna devam eden Elif Hanım, Panora Teras’ta yer alan Fatima’nın 
çikolatalarıyla kahve keyfi yaptı.

Ali Güneş

Prof. Dr. Ali Güneş  yoğun çalışma temposu nedeniyle 
Panora AVYM’de alışveriş yapmanın kendisi için çok rahat 
olduğunu söyledi. Erkek giyiminde çok fazla seçenek sunan 

Panora’da, mağazalara baktıktan sonra Sarar’dan 
yaz için takım elbise ve aksesuar seçti. 

Sarar’dan Takım Elbise Seçti

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





Deniz Dinçer

Ankara iş ve sosyal yaşamının sevilen ismi Deniz Dinç er, 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gün boyu alışveriş turu yaptı. 

Gardırobunu yenilemek için Marks &Spencer ve Burberry 
mağazalarını tercih eden Dinçer, Panora’da vakit geçirmekten 

büyük keyif aldığını söyledi.

Dolabını Yeniledi

Esra Sevgili

Esse Organizasyon’un kurucusu Esra Sevgili, tatile gitmeden önce 
markaların yeni sezon ürünlerin incelemek üzere Panora Alışveriş 

ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Esra Hanım, Network mağazasında 
yaptığı alılşverişin ardından cilt bakım ürünleri ve güneş kremi 

almak üzere Sephora’ya uğradı.

Tatil Öncesi Alışveriş

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





Pelin-Suna Erdoğan 

Ankara sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Pelin Erdoğan, yakın 
zamanda gerçekleşecek düğünü için annesi Suna Erdoğan ile 

birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hazırlıklar için tura 
çıktı. Anne-kız, yeni ev için Lazzoni’den mobilya baktıktan sonra 

Design of Luxury’den dekorasyon alışverişi yaptı.

Düğün Alışverişi

Ender Candar

Anadolu Bank Ankara Kurumsal Şube Müdürü 
Ender Candar, arkadaşlarıyla Panora AVYM’de buluştu. 

Birlikte mağazaları gezen dostlar, Max Mara’dan  alışveriş 
yaptıktan sonra yemek için Uludağ Restoran’a geçtiler.

Arkadaşlarıyla Panora’da Buluştu

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



Pelin-Suna Erdoğan 

Ankara sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Pelin Erdoğan, yakın 
zamanda gerçekleşecek düğünü için annesi Suna Erdoğan ile 

birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hazırlıklar için tura 
çıktı. Anne-kız, yeni ev için Lazzoni’den mobilya baktıktan sonra 

Design of Luxury’den dekorasyon alışverişi yaptı.

Düğün Alışverişi

Ender Candar

Anadolu Bank Ankara Kurumsal Şube Müdürü 
Ender Candar, arkadaşlarıyla Panora AVYM’de buluştu. 

Birlikte mağazaları gezen dostlar, Max Mara’dan  alışveriş 
yaptıktan sonra yemek için Uludağ Restoran’a geçtiler.

Arkadaşlarıyla Panora’da Buluştu

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

Ülkü Yağmur

Ankara sosyal yaşamın tanınan simalarından Ülkü Yağmur, 
yeni açacağı güzellik merkezinin eksiklerini tamamlamak 
üzere Panora AVYM’ye geldi. Uzun bir mağaza turu yapan 

Yağmur Hanım, Mudo Concept ve Design of Luxury 
mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra Panora’dan  ayrıldı.

Aksesuar Alışverişi

Hatice Bula 

Ankara iş ve cemiyet hayatının sevilen simalarından 
Hatice Bula, oldukça yoğun olan iş hayatına Panora AVYM’de 

ara verdi. Gerçekleştirdiği toplantı sonrası Hatice Hanım, 
eşi için Hennes Hermann’dan kendisi için ise 
 Brandroom mağazalarından alışveriş yaptı.

Toplantı Öncesi AVYM Turu



Tuğba Koç Sarıçam

Ankara sosyal yaşamın sevilen simalarından Tuğba Koç Sarıçam, Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Pratikliği nedeniyle alışveriş için Panora’yı 

çok uygun bulduğundan çok sık ziyaret ettiğini söyleyen Sarıçam; Beymen Club 
ve Brandroom’dan kendisi için kıyafet  alışverişi yaptıktan sonra 

çocuklarına da Gap Kids’ten hediye aldı.

Gardırobunu Yeniledi

Seren Erdoğan

Özellikle son dönemde dizi oyuncularına kıyafet tasarlayan ve 
“Ünlülerin Modacısı” olarak anılan  Seren Erdoğan, 

çanta ve ayakkabı almak için Panora AVYM’yi ziyaret etti. 
Ünlü bir müşterisi için alışveriş yapan Erdoğan, 

çok sevdiği Godiva’da da tatlı keyfi yapmayı ihmal etmedi.

Yaz Alışverişi

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



Tuğba Koç Sarıçam

Ankara sosyal yaşamın sevilen simalarından Tuğba Koç Sarıçam, Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Pratikliği nedeniyle alışveriş için Panora’yı 

çok uygun bulduğundan çok sık ziyaret ettiğini söyleyen Sarıçam; Beymen Club 
ve Brandroom’dan kendisi için kıyafet  alışverişi yaptıktan sonra 

çocuklarına da Gap Kids’ten hediye aldı.

Gardırobunu Yeniledi

Seren Erdoğan

Özellikle son dönemde dizi oyuncularına kıyafet tasarlayan ve 
“Ünlülerin Modacısı” olarak anılan  Seren Erdoğan, 

çanta ve ayakkabı almak için Panora AVYM’yi ziyaret etti. 
Ünlü bir müşterisi için alışveriş yapan Erdoğan, 

çok sevdiği Godiva’da da tatlı keyfi yapmayı ihmal etmedi.

Yaz Alışverişi

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



Yasemin-Berk Usman

Ankara sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Yasemin Usman,
 oğlu Berk ile vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Birlikte mağazaları gezen anne-oğul 
alışverişlerinin ardından Godiva’dan çikolatalarını alarak 

AYVM’den ayrıldı.

Anne-Oğul AVYM Turu

Didar Avcı

Geçtiğimiz sezonlarda Bodrum’daki başarılı girişimleriyle adından 
sıkça söz ettiren Didar Avcı, yaz alışveriş için Panora AVYM’ye geldi. 

Sezonda yapacağı sürpriz öncesi mağazaları gezen Didar Hanım, 
Tepe Home’dan alışveriş yaptı.

Bodrum’da Sürpriz

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



Yasemin-Berk Usman

Ankara sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Yasemin Usman,
 oğlu Berk ile vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Birlikte mağazaları gezen anne-oğul 
alışverişlerinin ardından Godiva’dan çikolatalarını alarak 

AYVM’den ayrıldı.

Anne-Oğul AVYM Turu

Didar Avcı

Geçtiğimiz sezonlarda Bodrum’daki başarılı girişimleriyle adından 
sıkça söz ettiren Didar Avcı, yaz alışveriş için Panora AVYM’ye geldi. 

Sezonda yapacağı sürpriz öncesi mağazaları gezen Didar Hanım, 
Tepe Home’dan alışveriş yaptı.

Bodrum’da Sürpriz

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

Güleç Dekor’un sahipleri Ece-Serkan Güleç çifti, Beymen ve 
Beymen Club mağazalarını ziyaret ederek alışveriş yaptı.

 Alışverişlerinin ardından Serkan Bey, eşine hoş bir sürpriz yaparak 
Goja’s mağazasından hediye aldı.

Güleç Çifti Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

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

Mustafa Demiralp

Makyaj Sanatçısı Mustafa Demiralp, stüdyosunun dekoru için 
Tepe Home’dan orijinal objeler aldı.Yaz sezonuna girmeden 

önce AVYM’ de kendisi için de alışveriş yapan Demiralp, 
alışveriş turunu tamamladıktan sonra kahvesini içmek üzere 

Gloria Jean’s Coffees’e geçti.

Stüdyosu İçin Alışveriş Yaptı



Banu Kurtaran

Nilda Grup Danışmanlık Kurucusu Banu Kurtaran, Choco Bons 
Waffle ve diğer markaları ile ilgili pandemi sonrası süreçteki proje 

görüşmelerine Panora AVYM’de başladı. Banu Hanım uğradığı 
AVYM’deki sevdiği markaları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Miin’den Alışveriş Yaptı

Arat-Ata-Ali-İpek Gümüş 

Hukuk ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Abdulrahim Ata 
Gümüş eşi İpek Gümüş, oğulları Ali ve Arat ile birlikte Panora’da 

tatil alışverişindeydi. Kendisi ve eşi için Boyner’i tercih eden Ata Bey, 
çocuklarının alışverişi için tercihini Zara’dan yana kullandı. 

Ailecek Tatil Alışverişi



Nefes Lila-Deniz Bozkurt 

DenizeÖzgü Butik’in sahibi Deniz Bozkurt, kızı Nefes Lila Bozkurt 
ile vakit geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 
B&G Store mağazasından çocuk kıyafeti aldıktan sonra anne-kız, 

Arkadaş Kitabevi’nde de bu kez çocuk kitaplarına baktılar. 
Deniz Hanım ferah atmosferi nedeniyle Panora’yı kızının da 

çok sevdiğini belirtti.

Kızıyla Vakit Geçirdi

Tuba Eser

Ankara sosyal yaşamın tanınan simalarından Tuba Eser, 
Panora AVYM Nine West mağazasında yeni sezon ürünlerini 
inceleyerek sandalet aldı. Tuba Hanım, alışverişinin ardından 

Starbucks’ta kahve keyfi yaptı.

Sezon Ürünlerine Göz Gezdirdi

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

AGM Finans’ın sahipleri Aydan ve Murat Gül, iş sonrası 
vakit geçirmek için Panora AVYM’yi tercih etti. Gül çifti, 

40 Million Optik’ten güneş gözlüğü aldıktan sonra Panora Teras’ta 
yemek yiyerek, güzel havanın tadını çıkardılar.

Buluşma Öncesi Alışveriş Yaptılar 

Hazal Delibaş 

Salon Salomanje markasının kurucusu Hazal Delibaş, 
arkadaşlarıyla buluşmak üzere Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 

Birlikte mağazaları gezen dostlar, Timboo Cafe’de yemek yediler.

Arkadaşlarıyla AVYM Turu

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

Nail Bar Aliya Güzellik Merkezi’nin kurucusu Aliya Kyibatbekova Ç aprak, 
alışveriş için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Zara mağazasını 

ziyaret eden Aliya Hanım, kahve keyfi için Clinic Coffee Co.’yu tercih etti.

Kahve Keyfi İçin Panora 
AVYM’ ye Geldi

Anastasia Özdemir

Başkent sosyal yaşamının tanınan siması Anastasia 
Ö zdemir, yeni sezona göz atmak için  Panora Alışveriş ve 

Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Özdemir ve arkadaşları, birlikte 
mağazaları gezip tatil alışverişi yaptılar.

Arkadaşlarla Alışveriş

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet veren 
Panora AVYM’de, kişiler maskelerini fotoğraf çekimi için çıkarmıştır.
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Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Özdemir ve arkadaşları, birlikte 
mağazaları gezip tatil alışverişi yaptılar.

Arkadaşlarla Alışveriş

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

Ali Leloğlu, Ayşe Büşra Akgün

LRT İç Mimarlık firmasının sahibi Ayşe Büşra Akgün, iş insanı nişanlısı Ali 
Leloğlu ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. İkili AVYM turunun 

ardından Happy Moon’s’a geçerek yemek yediler.

İş Temposuna Kısa Bir Mola

Oğ uz Efe-Tuğ ç e Gü rel

İş ve cemiyet hayatının sevilen ismi Tuğçe Gürel, oğlu Oğuz Efe 
ile birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni gezdi. Tekstil ve 
çocuk mağazalarını gezen anne-oğul,Trunk & Co mağazasından 

seyahatları için valiz alışverişi yapıp AVYM’den ayrıldı.

Çocukların Favorisi Panora



Kaliteli restoran anlayıșı, müșteri memnuniyeti ve erișilebilir fi yat avantajlarıyla “ulașılabilir 
lüks” kavramını restoran ve kafe ișletmeciliğine uygulayan Happy Moon’s Yönetim 
Kurulu Bașkanı Hüseyin Aymutlu, markasının dünden bugüne yașadığı değișimleri, 

dijital ve sosyal sorumluluk projleri ve yeni markaları Bob’s Cafe ile Happy Moon’s İkon 
markalarına ilișkin merak edilenleri anlatıyor...

Happy Moon’s 
Ulaşılabilir Kaliteli Lezzet

appy Moon’s’un kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
On altı yaşımda sektöre adım attım. Yıllar içinde 
garsonluktan müdürlüğe kadar her kademede 
çalıştım. Kendi altyapımı hazırladıktan sonra dükkân 
arayışına başladım. Kadıköy’de, bütçeme uygun bir 
dükkan buldum. Böylece ilk dükkanımızı açmış 

olduk. 2005 yılında Bağdat Caddesi’ni, 2007’de de Kalamış Şubesi’ni 
açtık. 2010 yılına kadar üç şube devam ettik. Bir diğer şubemizi 2017 
yılında Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açtık. Genç kesim 
başta olmak üzere birçok müşterimizin ilk tercihi olduk.  Dört 
yıldır hem zengin ve lezzetli menümüz hem de bulunduğumuz 
alan ile Panora şubemize ilk günkü ilgi ve alaka devam ediyor. 
2018’de yirmi şubemiz oluştu, 2019’a kadar ise on şube daha açtık. 
Bugün Happy Moon’s Grup olarak üç markamızla otuz altı şubeye 
ulaştık. Ankara, İzmir, Çorum, Mersin, İzmit, Samsun, Gaziantep ve 
Antalya’da varız, daha da büyüyoruz.

 Kuruluşunuzun ardından 22. yılınızı geride 
bırakırken dünden bugüne elde ettiğiniz başarınızın 
sırrı nedir?
Bu işin sırrı; ham madde ve hizmet tedarikçileri ile gerçek anlamda 
iş ortaklıkları oluşturabilmek. Sürekli gelişmeleri takip etmek, işine 
odaklanmak, müşteriye önem vermek bu dengeyi sağlamada en çok 
kullandığımız başarı unsurlarımız. Biz ulaşılabilir lüks kavramını 
benimseyip özelikle ana hedef kitlemiz gençler başta olmak 
üzere müşterilerimize uygun fiyatlar ile lüks ambiyansta yemek 
yeme ve iyi hizmet alma ortamı yaratıyoruz. Şubelerimizi kendi 
özsermayemiz ile açmış olmamızın başarımızda çok etkili olduğunu 
düşünüyorum. Çabuk ve çok büyümek hiçbir zaman hedefimiz 
olmadı, yavaş ve emin adımlarla büyümeyi tercih ettik. Geldiğimiz 
nokta bu kararlarımızın doğruluğunu bize gösteriyor.

Markanızı yaratırken ne gibi hedefleriniz vardı?
İlk hedefim geçimimi sağlamak ve kendi işimin patronu olmaktı. 

H

84 magdergi.com.tr84 magdergi.com.tr



Kaliteli restoran anlayıșı, müșteri memnuniyeti ve erișilebilir fi yat avantajlarıyla “ulașılabilir 
lüks” kavramını restoran ve kafe ișletmeciliğine uygulayan Happy Moon’s Yönetim 
Kurulu Bașkanı Hüseyin Aymutlu, markasının dünden bugüne yașadığı değișimleri, 

dijital ve sosyal sorumluluk projleri ve yeni markaları Bob’s Cafe ile Happy Moon’s İkon 
markalarına ilișkin merak edilenleri anlatıyor...

Happy Moon’s 
Ulaşılabilir Kaliteli Lezzet

appy Moon’s’un kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
On altı yaşımda sektöre adım attım. Yıllar içinde 
garsonluktan müdürlüğe kadar her kademede 
çalıştım. Kendi altyapımı hazırladıktan sonra dükkân 
arayışına başladım. Kadıköy’de, bütçeme uygun bir 
dükkan buldum. Böylece ilk dükkanımızı açmış 

olduk. 2005 yılında Bağdat Caddesi’ni, 2007’de de Kalamış Şubesi’ni 
açtık. 2010 yılına kadar üç şube devam ettik. Bir diğer şubemizi 2017 
yılında Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açtık. Genç kesim 
başta olmak üzere birçok müşterimizin ilk tercihi olduk.  Dört 
yıldır hem zengin ve lezzetli menümüz hem de bulunduğumuz 
alan ile Panora şubemize ilk günkü ilgi ve alaka devam ediyor. 
2018’de yirmi şubemiz oluştu, 2019’a kadar ise on şube daha açtık. 
Bugün Happy Moon’s Grup olarak üç markamızla otuz altı şubeye 
ulaştık. Ankara, İzmir, Çorum, Mersin, İzmit, Samsun, Gaziantep ve 
Antalya’da varız, daha da büyüyoruz.

 Kuruluşunuzun ardından 22. yılınızı geride 
bırakırken dünden bugüne elde ettiğiniz başarınızın 
sırrı nedir?
Bu işin sırrı; ham madde ve hizmet tedarikçileri ile gerçek anlamda 
iş ortaklıkları oluşturabilmek. Sürekli gelişmeleri takip etmek, işine 
odaklanmak, müşteriye önem vermek bu dengeyi sağlamada en çok 
kullandığımız başarı unsurlarımız. Biz ulaşılabilir lüks kavramını 
benimseyip özelikle ana hedef kitlemiz gençler başta olmak 
üzere müşterilerimize uygun fiyatlar ile lüks ambiyansta yemek 
yeme ve iyi hizmet alma ortamı yaratıyoruz. Şubelerimizi kendi 
özsermayemiz ile açmış olmamızın başarımızda çok etkili olduğunu 
düşünüyorum. Çabuk ve çok büyümek hiçbir zaman hedefimiz 
olmadı, yavaş ve emin adımlarla büyümeyi tercih ettik. Geldiğimiz 
nokta bu kararlarımızın doğruluğunu bize gösteriyor.

Markanızı yaratırken ne gibi hedefleriniz vardı?
İlk hedefim geçimimi sağlamak ve kendi işimin patronu olmaktı. 

H

İlk dükkanımı açarken bu kadar büyüyüp zincir marka olmak hatta 
yurt dışına açılmak aklımda yoktu. Markamızı ilk kurduğumuz yer 
olan Kadıköy’ün ruhuyla beslendik ve gençler ne sever, nasıl ortam 
ister diye sürekli araştırdık, bu konuda kendimizi geliştirdik. Baktık 
ki artık sadece bir şubeye sığamıyoruz, müşterilerimizin farklı 
yerlerde de olmamıza dair istek ve beklentileri var biz de Bağdat 
Caddesi ve Fenerbahçe’ye şubeler açtık. Her zaman kendimizi 
geliştirdik, yenilendik ve çağa ayak uydurduk. En önemlisi 
müşteriyi merkez noktamıza koyduk. Biz ne kazanırız demekten 
daha çok, her zaman müşteri ne ister dedik. Bu da bizi başarılı kıldı 
ve zincir marka olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bugün 
Türkiye’nin on farklı şehrinde otuz beş şubemiz bir de Azerbaycan 
Bakü’de ilk yurt dışı şubemiz bulunuyor. Artık sadece Happy 
Moon’s değil, üç farklı marka ile sektörde hizmet veriyoruz. 

Üç ayrı markanız var. Markalarınızın menü çeşitliliği 
ve kalitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
İlk göz ağrımız Happy Moon’s’u orta segment olarak kabul ediyoruz. 
Kaliteli restoran anlayışını, zengin menümüz ve erişilebilir fiyat 
avantajlarıyla sunuyoruz. Büyük porsiyonlar ve uygun fiyat 
hedefiyle çalışıyoruz. Happy Moon’s menüsünde totalde yüz yetmiş 
kahvaltı ile yüz doksan yemek var. Normal şartlarda yılda iki kez 
menüyü değiştiriyoruz. Pandemi sürecinde de menümüzü yeniledik, 
yeni menümüzle hizmet veriyoruz. 

Bob’s Cafe, dünya mutfağından lezzetler sunan menüsü ile Happy 
Moon’s kadar kuvvetli ama maliyetleri biraz daha düşük, çeşitliliği 
ise biraz daha farklı olan orta segmente hitap eden yeni markamız.

Bir de Happy Moon’s İkon var. En yeni markamız. Bu yıl içerisinde 
hem İstanbul hem de Bodrum’da yeni İkon’lar açmayı hedefliyoruz.  
Bu markamızı ise üst segmentte konumlandırdık. Konsepti Happy 
Moon’s’dan çok farklı, daha lüks. Menüsü İtalyan ağırlıklı olacak. 
Fransız ve dünya mutfağından da alternatifler olacak ancak daha 
sınırlı seviyede olacak.

Kalitenizi sürdürülebilir kılma ve müşteri 
memnuniyeti sağlama noktasında neler yapıyorsunuz? 
Her şeyden önce en kaliteli ürünü en uygun fiyatlarla 
müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. Merkezimizde bir Ar-
Ge’miz var. Ar-Ge ile iki şefimiz ilgileniyor. Şeflerimizin uzmanlık 
alanları farklı. Farklı kaynaklardan araştırmalar yapıyorlar, 
piyasada ne varsa alıp değerlendiriyorlar. Ben ve birkaç çalışma 
arkadaşımızdan oluşan bir kurul ile Ar-Ge’den çıkan yemekleri 
ölçümlüyoruz. Müşterilerimiz bizi hem lezzet odaklı yaklaşımımız 
hem de atmosfer ve ambiyansımız için  tercih ediyor. Biz de onları 
daha mutlu edebilmek için irili ufaklı, çeşitli projeler üretiyoruz. 
Örneğin 3D/AR menülerimizi Happy Moon’s Cafe’lerde kullanıma 
sunduk. Bu projemiz çağımızın en önemli unsuru dijitalleşmeye 
adapte olma ve oyunlaştırma ile de  gençlere daha fazla uyum 
sağlama hedefiyle oluştu. 

Markanız adına gerçekleştirdiğiniz projeleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
“Menüye Hayat Kat” dijital projemizi oluşturduk. Bu pojemiz ile 
basılı menülerimizi, konuklarımızın keyifli anlarına dair fotoğraf 
ve videolar ile adeta canlandırıyoruz. Bununla birlikte kendileri 
de geçirdikleri keyifli anlara dair videolarını #menüyehayatkat 
etiketi ile sosyal medya hesaplarına yükleyebiliyorlar.  Bizler de 
gelen videolar arasından seçimler yapacağız ve seçtiğimiz videoları 
da menülerimize yükleyeceğiz. Tüm bunlarla birlikte çok önem 
verdiğimiz bir sosyal sorumluluk projemiz var. Elde ettiğimiz 

kazancı gençlerin geleceğine yatırım yapmak için kullanmayı 
amaçlayarak sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklandık. 2020 
yılının başından bu yana geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan 
kağıt ürünler kullanıyoruz. Amerikan servislerden peçetelere, ıslak 
mendillerden ekmek ve çatal kılıflarına kadar geniş bir yelpazeye 
sahip kağıt ürünlerinde yaptığımız bu köklü değişiklik ile daha 
temiz bir çevreye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş ortaklarımızdan 
Coca-Cola İçecek ile yaptığımız ve Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile hayata geçirdiğimiz iş birliği 
kapsamında Silivri’de Happy Moon’s & Coca-Cola Ormanı’nı da 
hayata geçireceğiz. Ormanımız, on bin ağaçlık bir orman olacak. 

Son olarak Happy Moon’s olarak ileriye yönelik 
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 
Öncelikli hedefimiz geçen yıllarda planlanan ancak pandemi 
sebebiyle ötelemek durumunda kaldığımız yeni şube 
yatırımlarımızı hayata geçirmek. Pandemi öncesinde grup 
olarak toplamda iki bin kadar çalışanımız vardı. Bugün çalışan 
arkadaşlarımızın yüzde altmışı fiziken çalışabiliyor. Hedefimiz 
en hızlı şekilde yatırımlarımızı tamama erdirmek ve tüm 
çalışanlarımızı fiziksel olarak geri çağırabilmek. Yeni yatırımlarla 
çalışan sayımızı geçen yıllardan daha da yüksek bir seviyeye 
çıkartabileceğimizi umuyorum. Ayrıca yurt dışı yapılanmasına 
daha fazla önem verip, odaklarımızdan birini de yurtdışında 
büyüme olarak planlamak. Yeni ürünler ve yeni hizmet 
noktalarında da çalışmalarımız aralıksız devam edecek.   
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izi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
9 Ekim 1985 İstanbul doğumluyum. Trabzon- Artvin 
karışımı bir Laz’ım. Tek çocuğum. On üç yaşımdan 
beri oyunculuk yapıyorum. Aynı zamanda şarkıcıyım. 
Mutluluk yaratmaya ve insanları içine çekmeye 
bayılırım.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? 
Ben hep söylerim bu bir kod. Öyle doğdum. İki yaşından beri her 
yeri sahne ve oyun alanı olarak görüyorum. Hep seyircilerim oldu. 
Evde ailem, sokakta arkadaşlarım. Sonra “oyuncu olacağım ben” 
diye dillendirmeye başlayınca ailem Müjdat Gezen Sanat Merkezi 

hafta sonu kursuna başlattı. Her şey orada başladı. Liseden sonra da 
konservatuarını kazandım ve birincilikle mezun oldum. 

2005 yılından bu yana dizi ve sinema sektörü 
içerisindesiniz. Dünden bugüne sektörde neler 
değişti?
İşimi profesyonel olarak yapmaya başlayalı yirmi iki sene oldu. 
Dünya değişiyor o sebeple her sektörde değişim kaçınılmaz. 
Vizyon kazandığımızı düşünüyorum, geçen yıllarda ve teknolojik 
gelişimle birlikte önü alınamayan bir mekanikleşme de söz konusu. 
Oyunculuk açısından doğal, gerçekçi, güzel ve yakışıklı olmaya, 
fotoğraf vermeye çabalamayan ve zorlanmayan hatta bunu inatla 

S

Güçlü durușu, kendinden emin tavırları ve yeteneğiyle canlandırdığı tüm rollerde 
dikkatleri üzerine çeken șimdi ise Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 
Kahraman Babam’da Gönül karakterine hayat veren güzel oyuncu 

Toprak Sağlam ile oyunculuk kariyeri, medya sektörünün dünden bugüne değișimi, 
yeni projeleri ve gelecek hedefl eri üzerine keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik.

Güçlü ve Feminen

röportaj

Toprak Saglam 
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reddeden bir biçim getirdik. Bunu sevdim. Hala az çalışıyoruz ama 
sektör olarak daha fazla çalışmak gerek.

Siz yapımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Okuduğumda oynamak için heyecanlanmam çok önemli. Benim 
için kriter budur. Sonrasında yapım şirketine, yönetmene, casta 
bakıyorum. Yaratım ve oyun alanım olması, oynamadığım bir 
karakter olması, proje içindeki misyonu da oldukça önemli.

Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı istediğiniz bir 
karakter var mı?
Benim hayallerim bitmez ama en çok istediğim bir aksiyon 
macera işinde olmak. Silah kullanan bir Toprak henüz görmedi 
kimse. Örneğin benden kötü kadın olmayacağını düşünüyorlardı 
yaptım. Göstereceğim daha çok şey var. Keşke içinde olsaydım diye 
ağladığım film Mad Max’tir. Özel güçleri olan fantastik bir karakter 
oynamak en uç arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi süslüyor. 

Kahraman Babam dizisi ile ekranlara döneceksiniz 
neler hissediyorsunuz?
İzleyicisi bol olur umarım. Çok fazla emek var. İtfaiye çalışanlarının 
hayatlarını çok az biliyoruz, tıpkı insan canını kurtarmak için 
hayatlarını ortaya koyan diğer tüm kahramanlar gibi...

Kahraman Babam dizisinde izleyicileri neler 
bekliyor?
Özlediğimiz insan hikayeleri ve samimiyet. Aksiyona da doyacaklar.

Gönül karakteri nasıl bir karakter?
Gönül kenar mahalleden çıkıp çok zengin ve prestijli bir hayat 
yaratmış kendine. Donanımlı, havalı ve ailesi için her türlü 
mücadeleyi kanını dökerek yapabilecek bir kadın. Oğlu onun her 
şeyi. 

Canlandırdığınız karakterlerde en çok hangi 
özelliklere dikkat ediyorsunuz?
Motivasyon noktasını çok önemsiyorum. Yoksa yaratmaya 
çalışıyorum. Daha önce oynanmamış, düşünülmemiş bir açısını 
bulmaya çalışıyorum. İşlerimde; Toprak olsa nasıl oynar dedirtecek, 
merak ettirecek dokunuşlar bırakmayı seviyorum. 

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?
Oyuncu ve şarkıcı olmasaydım kesin aşçı olurdum ve bir restoran 
açardım. Mutfağı aşırı seviyorum. Yemek yapmak, yeni tarifler 
yaratmak, sevdiklerime sofra kurmak bana çok iyi geliyor. 

Yeni projeleriniz var mı?
Bu yaz beni aşırı heyecanlandıran, olmasını çok dilediğim bir film 
projesine başlıyorum. Onun yüksek doz heyecanı var. Eminim 
izlediğinizde seveceksiniz. Dijitale de bir iş yapıcam bayram sonrası 
giriyorum sete. Müzik alanında da bir proje albüme hazırlanıyoruz 
şimdi. Alper Atakan aranjörlüğünü yapacak. Kırılsın Ellerim 
severleri oldukça mutlu edeceğiz. Şarkı seçiyoruz, çok iyi olacak o iş.

Gelecek ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
Hayallerimi bir bir gerçekleştirerek yaş almayı planlıyorum. Her 
an her şeyin olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden yıllar önce 
çok uzun vadeli plan yapmama kararı aldım. Gelişine vurması çok 
heyecanlı oluyor. Fiziksel ve mental olarak sağlığımı korumak ve 
sadece yorgunluktan bayılana kadar çalışmak istiyorum. Belki bir 
restoran açarım, hafta sonları mutfağına kendim girdiğim, gece 
sahne yaptığım bir mekan hayalim var. 
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Yaz döneminin en favori rengi 
beyazın safl ığıyla güneșin 
sıcak enerjisinin birleștiği 

muhteșem kombinler 
sizi bekliyor...
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Bermuda șort ve gömlek 
kombinleriniz ile stilinize 

farklı bir dokunuș yaparak 
hem rahat hem de 

karizmatik șıklığı bir arada 
sunabilirsiniz.
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opea’nın kuruluş hikâyesinden bahsedebilir 
misiniz?
Kurumsal bir firmada tasarımcı olarak çalıştığım 
yıllar boyunca her zaman gerçekleştirmek istediğim 
en büyük hayalim konfor alanımdan çıkmak ve kendi 
işimi kurabilmekti. Ropea, kendim için ördüğüm 
halat sapları deri çantalarımla kullanmamla başladı. 

Karantina boyunca renk renk saplar ördüm ve bunları tasarladığım 
üç farklı model ile birleştirerek günlük hayatta uzun yıllar 
kullanılabilecek, çok amaçlı ve kişinin kendini özel hissedebileceği 
bir marka kurmayı hedefleyerek başladım.

Markanızın ürün yelpazesi ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Bütün çantalarımız alanında deneyimli ustaların el işçiliği 

ile yüzde yüz deriden üretilmektedir. Deri olarak dayanıklı ve 
dokusunu en çok beğendiğim flotter kalitesini ağırlıklı kullanmayı 
tercih ediyorum. Bunun dışında güncel trendler doğrultusunda 
öncü olabileceğini düşündüğüm ithal deriler de kullanıyorum. SS21 
koleksiyonumuzda gece ve gündüz kullanılabilecek sekiz farklı 
modelimiz ve birçok farklı renk seçeneğimiz mevcut.

Koleksiyonlarınızın oluşum sürecinden bahsedebilir 
misiniz?
Tekstil sektöründe ağırlıklı olarak Avrupa ve İngiltere pazarına 
yönelik ticari koleksiyonlar hazırladım. Koleksiyon oluşturma 
süreci benim en keyif aldığım süreç. Öncelikle bütün beğendiğim 
objeler, mimari yapılar, sanat, doğa, ve önümüzdeki sezonların 
trend öngörülerini panomda birleştirip renk paletime ve 
kullanacağım aksesuarlara karar verdikten sonra modelleri 

R
Birinci kalite fl otter deriden el ișçiliği ile ürettiği özel tasarım çantalarını farklı 

materyal ve renklerle güncelleyen Ropea Bags’in Kurucusu Ișıl Beste Ünal, her 
sezon birbirinden farklı ve kișiye özgü tasarımlar ortaya çıkarıyor... 

Ropea Bags
Özgün ve Tamamlayıcı 

röportaj

IȘIL BESTE ÜNAL
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röportaj
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Ropea kadını, bir kot bir t-shirt giyse bile 
çantasıyla kendini özgün hissetmeli ve 

kombinine karakter katabilmeli.

çizmeye başlıyorum. Koleksiyon çizimleri tamamlandıktan 
sonra işimin en güzel kısmı başlıyor. Atölyede numuneler 
hazırlanıyor ve çizimler üç boyutlu hale geldikten sonra seri 
üretime geçiliyor.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Özgün, fonksiyonel ve tamamlayıcı. Tasarımlarımda her 
zaman bu üç öğenin bir arada olmasına özen gösteriyorum. 
Ropea kadını, bir kot bir t-shirt giyse bile çantasıyla kendini 
özgün hissetmeli ve kombinine karakter katabilmeli. Her 
şeyden önemlisi gün içinde çantasını kullandığı her zaman 
rahatlığından hiçbir zaman ödün vermemeli.

Nelerden ilham alıyorsunuz?
Farklı yerler, sanat eserleri, dinlediğim bir şarkı, güzel anılarım, 
tarihte yaşanmış ve günümüze yansıyan başarı hikâyeleri, 
okurken beni heyecanlandırıp “işte bu” dediğim bir kitap 
ilham kaynağım olabiliyor. 

Önümüzdeki sezon hangi ürün ve modeller ile 
karşılaşacağız?
Zamansız, kişiselleştirilebilir ve kullanışlı yeni modeller ile 
birlikte mevcut modellerimizin tasarımlarını güncelleyerek 
farklı materyal ve renklerle buluşturarak her yeni sezonda 
daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyorum. 



Doğaya Dönüş 
Sergisi 
Başarılı ressamlar Fisun Kapucuoğlu 
ve Selma Selçukcan’ın “Doğaya 
Dönüş” sergisi Galeri İdil’de 
sanatseverlerle buluştu.
Türkiye’de bir ilk gerçekleşti ve 2021 yılının en farklı ve özel 
sergisi sanatseverler ile buluştu. Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile 
yapılan tasarım tablolar ilk kez “Doğaya Dönüş” adıyla Galeri İdil 
sanatseverlerle buluştu. Başarılı Ressamlar Fisun Kapucuoglu ve 
Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, 
dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan 
çalışılan tasarım tescilli tablolar “Doğaya Dönüş” sergisiyle 
sanatseverlerle buluştu. 24 eserden oluşan sergi konukların büyük 
beğenisini kazanırken davete katılan iş, sanat ve sosyal yaşam 
dünyasının ünlü isimleri böylesine özel bir sergiyi hazırladıkları 
için Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan’ı tebrik etti.  

davet

SELMA SELÇUKCAN

FİSUN-MUAMMER KAPUCUOĞLU
94
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BAHAR AYTAÇ

EBRU KAİN MEHMET DUDU ARZU KUNT

ARZU ÖNAL EYLEM YILDIZ ESER ELGÜR

Sergide Fisun 
Kapucuoglu ve 
Selma Selçukcan 
konuklarla 
yakından 
ilgilenirken 
eserleri olușturma 
așamalarını 
da anlatarak 
sanatseverleri 
bilgilendirdi.

ELİF GİRGİN
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BANU SAĞNAK-ÇAĞATAY ERTENONUR-GÜLȘAH BOZKURTER

FÜSUN KURAN

 Sürdürülebilirlik 
kavramına da 
atıfta bulunan 
serginin açılıș 
davetini konuklar 
büyük bir 
beğeniyle takip 
etti.

SERAP TİBUK SERAP SARI OZAN ÖZTÜRK

davet
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Muhteșem Yüzyıl ve İntikam gibi bașarılı projelerde tanıdığımız, Adı Mutluluk 
dizisiyle de asıl çıkıșını yapan sempatik ve bașarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile 

Sait Halim Pașa Yalısı’nda samimi bir röportaj gerçekleștirdik. Șimdilerde TRT 1 
ekranlarının sevilen dizisi “Teșkilat”ta Ceren karakterine hayat veren güzel oyuncu, 

kariyeri ve kendisine dair merak edilenleri MAG Okurları ile paylaștı…

Ezgi 
Eyüboğlu

Sempatik, Naif ve Duru 

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK    FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU
YÖNETMEN: COŞKUN TURGUT    STYLING: SİMGE YÜCEPUR KAYA    RETOUCH: ENES YURTBAY

SAÇ: AKIN ÜNAL    MAKYAJ: ÇİĞDEM YARTAŞI   
 STYLING ASİSTANLARI: FATMA ERDOĞAN, AZİZE VARLIK 

SAÇ ASİSTANI: GÖRKEM GÜRER    MEKAN: SALİT HALİM PAŞA YALISI 

özel
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ELBİSE: MAISON JU



özel

ELBİSE: CİHAN NACAR



yunculuk serüveni sizin için nasıl başladı 
şu an nasıl devam ediyor?
Serüvenim üniversitede iktisat okurken tiyatro 
kulübüne katılmamla başladı. Her şey çok güzel ve 
keyifli gidiyor. Şu an TRT 1’de yayınlanan Teşkilat 
dizimizin çalışma ortamında da çok mutlu ve 

huzurluyum.  

Kendi mesleğimi yapsaydım dediğiniz oluyor mu hiç?
Hiç olmadı çünkü iktisat okurken üniversitede staj yaptım ve orada 
anladım başka bir yol çizmem gerektiğini. Verdiğim karardan ve 
çizdiğim yoldan hiç pişman olmadım. Umarım böyle devam eder. 

Oyuncu olduğunuzdan bu yana hayatınızda neler 
değişti? Sizi nasıl değiştirdi?
Çok fazla şey değişti ama en belirgin olanı utangaçlık. Eskiden çok 
utangaç biriydim o biraz hafifledi. 

Karakterin yenilikçi olması 
beni heyecanlandırıyor ve 

işe yakınlaştırıyor. 

O Teşkilat dizisine nasıl dahil oldunuz? Senaryoda 
sizi en çok etkileyen özellik neydi?
Kabul etmemin ilk sebebi canlandırdığım Ceren karakteri 
oldu. Okur okumaz oynamak için sabırsızlanmaya başladım. 
Daha önce oynadığım bütün karakterlerden farklı olması 
benim için işe büyük bir cazibe kattı. Şehir dışında çalışmak 
istemememe rağmen yönetmenimizle görüşmenin ardından 
hemen kabul ettim.

Teşkilat dizisinde güçlü kadın karakterler ile yer 
alıyorsunuz. Kadınların sektörünüzdeki yerini ve 
duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok tatlı iki kadınla çalışıyorum; Deniz Baysal ve Ezgi 
Şenler. İkisiyle de tanıştığım için çok mutluyum gerçekten. 
Üçümüzün de güçlü kadın karakterleri canlandırıyoruz. 
Genelde kadınlara bu kadar katmanlı ve iyi karakterler 
yazılmıyor. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde 



özel

ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MER'S
YÜZÜK: MER'S
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Aşkta; huzur, 
güven, istikrar, 
karşılıklı değer 

vermek, saygı 
ve birlikte 

gülebilmek çok 
önemli.



Benim için oyunculuğun 
güzel yönleri, tüm 

zorluklarını bastırıyor. 

özel

de kadınlar arı gibi çalışıyor. Haksızlıklar ve eşitsizlikler ile 
karşılaşsak da bunu kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. 
Severek takip ettiğim, izlerken gurur duyduğum birçok kadın 
meslektaşım var. 

Senaryo geldiğinde en çok canlandıracağınız 
karakterde dikkat ettiğiniz özellik ne oluyor?
Ceren üzerinden anlatayım; çok yönlü olması beni 
heyecanlandırdı. Karakterin birçok yüzü var. Seyirciyi şaşırtan 
özellikleri çok fazla. Fiziksel olarak da daha önce yapmadığım 
şeyler yapıyorum. Dövüş sahnelerini çalışmak, çekmek bana 
ayrı bir keyif veriyor. Yani karakterin yenilikçi olması beni 
heyecanlandırıyor ve işe yakınlaştırıyor. 

Meslek hayatınızda yaşadığınız en büyük zorluk 
neydi?
Belirsizlik zorlayıcı bir faktör. Bir iş ile ilgili karar verirken 
süreçte birçok belirsizlik karşınıza çıkabiliyor ve bu noktada 
iç güdülerinizle hareket etmeniz gerekiyor. Çalışma saatleri de 

bu işi zorlu kılıyor ama eskiye kıyasla saat düzenlemeleri çok daha iyi 
bir noktada fakat hala yeterli değil. Özel hayat konusu da bu mesleğin 
zorluklarından biri. Ama ben şöyle bakıyorum her işin kendine göre 
zorlukları var, kolay iş diye bir şey yok. Benim için oyunculuğun güzel 
yönleri, tüm zorluklarını bastırıyor. 

Kendinizi üç kelime ile anlatır mısınız?
İnsanın kendini tanımlaması çok zor ama genelde çevremden 
duyduklarım üzerinden bu soruya cevap vereyim;  kibar, pozitif ve 
pratik. Güzel özelliklerimi sıraladım tabii.  

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsunuz. Orada 
eleştiriler biraz daha acımasız olabiliyor. Hoşunuza 
gitmeyen durumlarla alakalı tepkiniz nasıl oluyor?
Hak verdiğim ve bugüne kadar fark etmediğim bir durumla ilgili 
eleştiri alırsam bunu ciddiye alıyorum. Nadir de olsa gerçekten doğru 
eleştiriler gelebiliyor. Ama ben sosyal medyayı oldukça kontrollü 
kullanıyorum bu yüzden şu ana kadar canımı sıkan pek fazla olayla 
karşılaşmadım. 
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ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MER'S
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ELBİSE: MEHTAP ELAİDİ
KÜPE: BEGÜM KHAN
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İş ile ilgili 
istediğim 
bir şeyin 

gerçekleşmesi 
beni havalara 

uçurur. 



ELBİSE: ILA
KÜPE: BEGÜM KHAN

özel



İyi ya da kötü fark etmez mantık 
süzgecinden geçen her eleştiriye 
açığım ama ciddiye almamam 

gereken şeyleri ayırmayı 
öğrendim. 

Eleştiriye açık mısınız? Kendinizi eleştirir misiniz?
Yaşın da verdiği olgunlukla eleştiriye çok açığım. Zaten oyunculuk 
yapıp üzerine bir de sosyal medya kullanıyorsanız eleştiriye kapalı 
olmanız pek mümkün değil. İnsanların bu sıralar yaptığı şey her 
konuda birbirini eleştirmek. İyi ya da kötü fark etmez mantık 
süzgecinden geçen her eleştiriye açığım ama ciddiye almamam 
gereken şeyleri ayırmayı öğrendim. 

Bu zamana kadar aldığınız en büyük eleştiri neydi ve 
kimden aldınız?
Hatırlamıyorum gerçekten demek ki o kadar büyük bir sarsılma 
yaşamamışım. 

Dijital platformlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Sizin bir projeniz olacak mı?
Yayınların çeşitlenmesi, kanalların artması çok olumlu ve heyecan 
verici bir gelişme. Hikâyelerin farklılaşmasıyla özgün ve özgür 
içerikler ortaya çıkıyor. Oyuncular için de bu daha çok seçenek 
ve daha iyi çalışma koşulları demek. Elbette iyi bir projeyle dijital 
platformlarda yer almayı isterim. 

Karşınızdaki insanda sizin için en vazgeçilmez özellik 
nedir?
Benim için karşımdaki insanda en vazgeçilmez özellikler; pratik 
zeka, algılama hızı, espri kanalımızın aynı olması, tutarlılık ve 
kendine güvenmesi.

Aşka gelecek olursak. Aşk sizin için ne ifade ediyor?
Aşkta; huzur, güven, istikrar, karşılıklı değer vermek, saygı ve 

birlikte gülebilmek çok önemli. Aşk konusunda büyük cümleler 
bana komik geliyor. Benim ilişkide önem verdiğim şeyler az önce 
saydıklarımı hissedebilmek. 

Bir Ankaralı olarak Ankara’da set ortamı size neler 
hissettiriyor?
Ben Ankaralı değilim. Yanlış bir bilgi var bu konuda internette. 
İstanbulluyum. Şu anda pandemi sebebiyle sadece set ve otel arasında 
mekik dokuyorum Ankara’da. Maalesef çok keşfedemedim.

Sizi mutluluktan havalara uçuracak en büyük şey nedir?
Aklıma hemen iş geliyor. İşle ilgili istediğim bir şeyin gerçekleşmesi 
beni havalara uçurur. 

Yirmili yaşların başında gerçekleştirmeyi en çok 
istediğiniz hayaliniz neydi?
Yirmili yaşlarda en büyük hayalim; kendine yetebilen, kendi ayakları 
üstünde durabilen, kimseye muhtaç olmayan, kararlarında bağımsız, 
özgür bir kadın olmaktı.  Bu konuda hiç fena gitmiyorum. 

Bir süper kahraman olsanız nasıl bir süper kahraman 
olurdunuz?
Dünyadaki bütün dilleri konuşabilmek gibi bir süper gücüm olsun 
isterdim. 

Gelecek ile ilgili hayalleriniz neler?
Uzun vadeli hayaller kurmayı sevmiyorum. Çünkü hayat insana 
her seferinde şaşırtacak bir şey sunuyor. Şu sıralar akışta olmayı 
seviyorum. 
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35 yıllık
tecrübemizle

yaşam alanlarınızı
tasarlıyoruz.

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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DANIŞMANLIK ▪ TASARIM ▪ PROJE ▪ UYGULAMA

İç Mimar Dilek Karaman İle 
Fark Yaratan İnovatif Tasarımlar
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DK Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Dilek Karaman, modern tarzı doğa ile 
bulușturarak iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği Yeșil Yaka Villa Projesi’nin 

detayları hakkında bilgi veriyor...

DK Mimarlık
Doğanın İçindeki Eşsiz Yaşam

dekorasyon

DİLEK KARAMAN

ç mekân tasarımını gerçekleştirdiğiniz Yeşil 
Yaka Villa projenizin detaylarından bahsedebilir 
misiniz?
Yeşil Yaka Villaları, 2021 proje çalışmalarımızın arasındadır. 
Doğanın içinde ve  şehirden uzak bir bölgede konumlanan 
bu projede, iç mekân tasarımını oluştururken bizde doğadan 

ve bu sakinlikten faydalandık. Doğal malzemelerden yola çıktık. 
Ahşabın çokça tercih edildiği  bu çalışmada mermerler, duvarlarda bitki 
çalışmaları, su perdesi, şömine, peyzaja bakan alanda şeffaf ve büyük 
hacimli pencereler, iki alanda tasarlanan kış bahcesi kurgusu dış mekân 
ile iç mekân arasında perspektif olarak bütünlüğü sağladı. Böylece alan, 
seçilen tasarım kurgusu ile nefes alabilen ve yaşayan bir mekân haline 
dönüştü diyebiliriz. 

İ

Mekândaki tasarım dilini yorumlayacak 
olursak, modern tarzın doğa ile 

bulușma halini görüyoruz diyebiliriz.
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Projenizin tasarım aşaması hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Projemizin tasarım aşaması, diğer projelerimizin dili ile 
aynı diyebilirim. Öncelikle her bir projemizi  kocaman bir 
heyecan ile karşılıyoruz. Daha sonra projenin detaylarına 
müşterimiz ile birlikte katılıyo, onları dinliyoruz ve 
hayatlarına dahil oluyoruz. Süreç mekânı görmek, çevreyi 
tanımak gibi aşamalar ile devam ediyor ve daha sonra ekip 
ruhu ile tasarım yolculuğuna çıkıyoruz. Deneyimlerimizi 
katarak ortaya çıkardığımız tasarımlarımızın müşterimizi 
memnun etmesi başarı anlayışımızdır.

Mekânda nasıl bir tasarım dili hakim? 
Mekândaki tasarım dilini yorumlayacak olursak, modern 
tarzın doğa ile buluşma halini görüyoruz diyebiliriz. Biz 
de bu tasarım yolculuğunda zamansız dokunuşlar ile 
projemize yaklaşmaya çalıştık. Seçtiğimiz renkler, dokular, 
kullanılan ürünler birbirinin devamı ve önüne geçmeyen 
seçimler olmuştur.

Aydınlatma, aksesuar ve mobilyada hangi tarz 
ve modelleri tercih ettiniz?
Özellikle bu projemiz de aydınlatma seçimleri ve 
miktarı bizim için öncelik sırasındaydı. Mekânı farklı 
zamanlarda farklı ambiyasta yaşamak adına ışık 
kullanım şekillerindeki farklılıklardan yararlandık. Gizli 
ışıklar, ray spot şekilleri, aplikler, lamaderler, mobilya içi 
aydınlatmalar ile bu çeşitliliği sağladık.

dekorasyon
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Tasarımı gerçekleştirirken nelerden ilham 
aldınız?
Doğanın içinde bir mekânı tasarladığımız için bu tasarım 
yolculuğunda bizimde ilham aldığımız kaynak doğa oldu. 
Doğanın kendi dilindeki ahenk ve uyum bizimde tasarım  
ışığımız oldu diyebiliriz.

Mekânı daha verimli kullanabilmek için ne gibi 
uygulamalar ve mimari değişimler yaptınız?
Mekanı daha verimli kullanmak adına öncelikle kullanıcının 
istek ve taleplerini, yaşam tarzını inceledik. Daha sonra 
mekânın kendi diline baktık, ihtiyaçlar doğrultusunda 
duvarların bölünmesi ve mekânın şekil kazanmasını 
sağladık. Amaca yönelik eşyalar tercih ettik, tasarımdaki 
etkili dokunuşları duvar kaplamaları,tavan detayları, 
tercih edilen meteryaller, renkler ve dokular ile sağlamaya 
çalıştık. Yine her bir alanın efektif kullanılması adına bazı 
nish alanlarını dekoratif kullanımı olan bölümler haline 
getirdik. Tüm sabit mobilyaların yükseklik ve genişliğinde 
maksimum kullanım alanı sağlamaya çalıştık. İhtiyaca 
yönelik alanları, günlük hayattaki alanlarda yer kaybı 
olmamasına özen göstererek daha az kullanılan alanlarda 
konumlandırdık.  



Dünyaca ünlü birçok markanın eșsiz ve gösterișli ürünlerini bünyesinde barındıran 
Nadire’N Design’ın Kurucusu Mimar Nadire Erdoğan Arık, kullanıcıların istek ve 

beklentilerine uygun birbirinden kaliteli ve șık parçalarıyla mekânlara 
șık ve modern bir hava katıyor... 

Nadire’N Design 
Çağdaş ve Modern

dekorasyon

NADİRE ERDOĞAN ARIK

adire’N Design’ın hikâyesi nasıl 
başladı?
Çukurova Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldum. Eğitim 
hayatımdan sonra mimari proje 
ofislerinde mimar olarak ve proje lideri 

olarak çalıştım. Birçok ulusal ve yerel yarışmalara 
katılıp derece aldım ve bu projelerin uygulamalarında 
bulundum. Tasarım ve mimariye olan tutkumdan 
dolayı 2012 yılında kendi mimarlık ofisimi kurdum. Bir 
süre mimari ve iç mimari proje hizmeti verdikten sonra 
danışanlarımızın isteği doğrultusunda evlerine ve 
ofislerine  mimariyi tamamlayan kaliteli ve birbirinden 
güzel parçaları sunmak amacıyla Nadire’N Design’ı 
kurdum. Nadire’N Design artık mimari proje hizmeti, 
inşaat ve uygulama hizmeti veren bir mağaza oldu.

N
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Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler; üniversite 
kampüs master plan, fakülte, rektörlük, yemekhane, spor 
salonu, sosyal tesisler, aile sağlığı merkezi, okul, otel, konut 
ve villa projelerinin uygulamasını gerçekleştirdim. Birçok 
konut, kafe ve ofis projelerinin de iç mimari tasarım ve 
uygulamalarını yaptım. 
Mimari tasarım, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 
köklenen ve dışa doğru büyüyen bir tasarım sürecidir. 
Kullanıcıların ihtiyaç ve talepleri projelerimizin ana 
mesnedini oluştururken yapının kamusal kullanımı ile 
çevre entegrasyonu tasarım metodumuzun en önemli 
kriterlerini oluşturur.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Estetik değeri yüksek, fonksiyonel, kaliteli ve özel 
mekânları oluşturmak adına deneyimli ekibimiz ve çözüm 
ortaklarımızla, çağdaş ve modern çizgilerle kullanıcının 
maksimum konforda yaşamını sürdüreceği alanlar 
tasarlıyoruz. Bu süreçte deneyimlerimizden yola çıkarak 
yenilikçi, modern bakış açısıyla hem kaliteli hem de 
kullanıcının kendini mutlu hissedeceği konsept tasarımlar 
ve mekânlar yaratıyoruz.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Dünyaca ünlü birçok marka ile iş birliğimiz mevcuttur. 
Mackenzie Childs ile yolumuza başladık ardndan 
Smeg, Dolce Gabbana, Cote Noire, Staub, Zwilling, Caso, 
Kitchenhaid gibi markaları bünyemize kattık. Yakın 
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zamanda bünyemize katmak istediğimiz yeni markalar 
olacaktır. Bu markaların ürünleri birbirinden güzel ve 
mutluluk veren tasarımlardır. Ayrıca kısa zamanda kendi 
markamızın ürün tasarım, üretim ve satışlarının olduğu 
mağazamız da olacaktır.

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu?
İç mekânlarda kişiye ve firmalara özel mobilyaların 
tasarım ve üretimini yapmaktayız. Mekânlarını 
tasarladığımız firma ve kişilerin kurumsal kimlikleri 
ve marka kültürleri ihtiyaçlarına göre harmanlanır. Bu 
süreç ekibimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte yürüterek 
kusursuz hale getirilir. Kullanıcının yatırım ekonomisinin 
hem estetik hem de fonksiyonellik bağlamında değer 
kazanması başlıca önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
SPOT: Bu süreçte deneyimlerimizden yola çıkarak 
yenilikçi, modern bakış açısıyla hem kaliteli hem de 
kullanıcının kendini mutlu hissedeceği konsept tasarımlar 
ve mekânlar yaratıyoruz. 

Bu süreçte deneyimlerimizden yola 
çıkarak yenilikçi, modern bakıș açısıyla 

hem kaliteli hem de kullanıcının kendini 
mutlu hissedeceği konsept tasarımlar 

ve mekânlar yaratıyoruz.



ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir 
miyiz?
2006 yılında mimarlık eğitimimi Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladıktan 
sonra aynı üniversitede uzun süre araştırma görevlisi 
olarak çalıştım. Bu süreç içerisinde birçok akademik 
çalışma içerisinde yer alırken bir yandan da hem 

bireysel hem de mimarlık ofisleri ile birlikte birçok iç mekân ve 
mimari proje geliştirdim, ürün tasarımı yaptım ve ulusal mimari 
proje yarışmalarına katıldım. Ancak ikisini bir arada yürütmek 
gerçekten zordu ve bir seçim yaparak daha çok saha içinde 
olmayı tercih ettim. Ulusal düzeyde önemli bir yere sahip olan 
bir projenin inşaatında görev aldıktan sonra da bir arkadaşımla 
beraber mimarlık ofisi kurdum. Sonrasında tekrar radikal 
bir kararla İstanbul’dan Ordu-Ünye’ye taşınmaya ve kendi 
mimarlık ofisimi kurmaya karar verdim. Akademik bir geçmişe 
de sahip olmamdan dolayı mimarlığı toplumun her kesimine 
özellikle gençlere nasıl anlatabilirim ve kendi doğrularıma 
göre nasıl projeler üretebilirim, ofisimi bir atölye ortamına nasıl 
dönüştürebilirim, uygulamanın içinde nasıl olabilirim ve aynı 
zamanda nasıl ürün tasarımı gerçekleştirebilirim şeklinde 
sorularla ofis ortamını şekillendirmeye çalışıyorum. İki üç yıllık 
süreç içerisinde pandeminin de etkisiyle İstanbul yoğunluklu 
olan projelerim de daha yerel bir kimliğe bürünmüş durumda.

CG Mimarlık olarak danışanlarınıza sunduğunuz 
hizmetlerden ve bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 

projelerden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle İstanbul gibi büyük bir şehirden daha küçük ölçekli 
bir yerleşimde proje geliştirmek her açıdan farklı bir deneyim 
oldu benim için. Bunun hem avantajları hem de dezavantajları 
oldu. Mimarın, tasarım sürecindeki rolünün müşteri açısından 
anlaşılmaması en büyük dezavantaj diyebilirim ya da erişebilirlik 
büyükşehirlere göre daha az. Ancak hem zaman kullanımı hem 
de tasarımcı ve diğer disiplinlerle arasındaki ilişkiler bakımından 
büyükşehirlere göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. 
Kendi meslek hayatım boyunca da tasarımı sadece mimari proje 
ile sınırlandırmadım. İç mekân ve ürün tasarımı konusunda 
da üretmeyi seviyorum. Hatta uygulama aşamasının da 
içinde olmayı istiyorum. İki, üç yıllık süreç içerisinde farklı 
fonksiyonlarda çeşitli tasarımlar yapma şansım oldu. Daha çok 
konut ve ticari mekânların (fuar stant, yoga salonu, kafe, restoran, 
güzellik salonu vb.) tasarımını gerçekleştirdik ve bir kısmının 
uygulamaları da devam ediyor. Tasarım için hiçbir zaman 
özellikle şu fonksiyonlarda iş yaparım demedim. Müşterinin 
ihtiyacına göre her türlü desteği vermeye çalışıyorum. 

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Fonksiyonuna ve işlevine göre çok değişkenlik gösteren bir 
konu. Örneğin İTÜ Ayazağa yerleşkesi içerisinde Yapı Merkezi 
Grubu için mimar arkadaşım Işık Gürel Keskinler ile birlikte 
tasarladığımız anıt tasarımında ağaç bizim çıkış noktamız 
olmuştu. Mekân ya da bina tasarımında özellikle ilham aldığım 
bir konu var diyemem ama yok da diyemem.

Ö

Fazlalıklarından arınmıș ve fonksiyonunu 
tamamlayan bir tasarım anlayıșını 

benimseyen CG Mimarlık’ın Kurucusu 
Yüksek Mimar Halit Can Görgülü, 
projelerinde doğallığı ve sadeliği ön 

planda tutarak yașam alanlarına 
șık ve estetik dokunușlar katıyor...

CG Mimarlık 
Doğallığın 

İzinde Estetik 
Dokunuşlar

dekorasyon

HALİT CAN GÖRGÜLÜ
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Projelerinizde tasarım anlayışınızı ve mimari çizginizi 
nasıl tanımlarsınız?
Benim için doğallık ve sadelik ön planda. Her zaman 
fazlalıklarından arınmış ve fonksiyonunu tamamlayan bir 
tasarım anlayışını önemsiyorum. Yere ve mekâna göre tasarımı 
şekillendirmeye çalışıyorum. Projelerin özellikle yapılabilirliği 
benim için çok önemli. Uygulama ekibini de tasarım sürecine dahil 
etmeye çalışıyorum. Ayrıca farklı disiplinlerle ortak çalışmalar 
üretmeyi seviyorum. Moda tasarımcısı, öğretim görevlisi Deniz Atik 
ile beraber özellikle iç mekân tasarımlarında malzeme özelliklerinin 
mekâna katkısı ve kullanıcı üzerindeki etkisini değerlendirerek 
seçimler yapıyoruz. Kendisi ile geliştirmek istediğimiz birçok proje 
var. Mimarlık ofisinden daha çok bir atölye ortamında tasarım 
sürecinin gelişmesini tercih ediyorum.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Öncelikle tasarım sürecine kullanıcı-müşteri katılımının olması 
gerektiğine inanıyorum. Tasarımın özellikle ilk aşamasının 
şekillenmesinde onların değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri çok 
önemli. İhtiyaçların belirlenmesi sonrasında mekân düzenlemesi 
ve planın doğru bir şekilde çözümlenmesi ayrı bir önemli konu 
benim için. İç mekân tasarımlarımda özellikle yerine göre mobilya 
tasarımı yapmayı tercih ediyorum. Doğal malzeme kullanımını ön 
planda tutuyorum. Mekân tasarımında doğal- yapay aydınlatma 
tercihlerinin, renk seçimlerinin vb. faktörlerin kullanıcı üzerindeki 
etkisine dikkat ediyorum. 

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma noktasında 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Hiçbir mimar ya da tasarımcı iki kavramı birbirinden ayrı 
düşünmez. Hepimizin hedefi ikisinde de başarılı olmaktır. Tasarıma 
öncelikle fonksiyonun iyi çözümü ile başlayıp aynı zamanda estetik 
kaygılarla şekillendirmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman estetik 
kaygılarla tasarımı şekillendirmeye çalışmadım.  



irmanızın çalışma sahalarından ve sunduğu 
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
İç mekân tasarımları, konsept danışmanlığı ve 
projelendirme dahil olmak üzere bir dizi hizmet 
sunuyorum ve hizmetlerimi büyük veya küçük 
bütçelere uyacak şekilde uyarlıyorum. Hizmetlerim, 
konseptten uygulamaya kadar tüm tasarım 

yelpazesini kapsıyor. Projelerin başlangıcından bitişine kadar 
tasarım ve uygulama sürecini aydınlatmaya ve müşterilerimin 
projenin tüm aşamalarında kendilerini rahat hissetmelerini 
sağlamaya çalışıyorum. 

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz? 
Mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Bir mimar ve tasarımcı olarak bugüne kadar deneyimlediğim en 
önemli konulardan birisi, mekânların da insanlar gibi hafızasının 
olması. Bu hafızayı canlandırmak ve deneyimleyebilmek ise 
içindeki kullanıcının ve tasarımcının elinde olan bir durum. 
Bir mekânın yaşıyor olabilmesi için öncelikle içinde yaşayan 
kullanıcının isteklerine göre şekillenmesi ve bu sayede can 
bulabilmesi lazım. Tek bir tarzı benimsemenin hayal dünyasını 

kısıtladığını düşünüyorum. Bu yüzden tasarımlarımı eklektik 
diyebileceğim bir anlayışla oluşturmayı tercih ediyorum.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Tasarımlarımı empoze etmeye inanmıyorum. Bunun yerine 
müşterilerimle, gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan, 
gerçekten ısmarlama bir çözüm bulmak için iş birliği yapıyorum. 
Bunun dışında mekânı görmek ve gözlemlemek, konsept 
kısmında çok yardımcı olan bir etken çünkü orada birebir ışığı, 
mekân algısını, atmosferi üç boyutlu olarak deneyimlemek çok 
farklı görüş açılarını ve fikirleri ortaya çıkartabiliyor.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım 
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Projelerimin kalitelerini ve ilgi düzeylerini uzun süre korumalarını 
sağlamak için geçmiş deneyimlerimden çıkarımlarda bulunarak 
ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunun için müşterinin isteklerini 
doğru anlayabilmek, çözümleri beraber tartışıp yürütebilmek 
ve mekânı zamansız kılabilmek en önemli etkenlerdendir 
diyebilirim. 

F
Tek bir mimari tarzı benimsemenin hayal dünyasını kısıtladığını belirten 

Meltozgur Interiors’ın Kurucusu Mimar Meltem Özgür, kullanıcı isteklerini 
ön planda tuttuğu projelerinde, farklı tarzları bir araya getirerek yașam alanlarında 

eklektik bir stil olușturuyor... 

Meltozgur Interiors 
Modern ve Eklektik

dekorasyon

MELTEM ÖZGÜR

  www.meltozgur.com ▪ info@meltozgur.com        interiors.meltozgur
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Renkli 
Dokunuşlar

Rengarenk porselen ev 
aksesuarlarından olușan dekoratif 
salon objeleriyle yașam alanlarınızı 

renklendirin…

dekorasyon
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Kullanıcı ihtiyaçlarını ön planda tutarak kișiye özel, benzersiz tasarımlar 
gerçekleștiren LRT İç Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Ayșe Büșra Akgün, dünden 
bugüne gerçekleștirdiği projeleri, mimari çizgisi ve modern mimari anlayıșı ile 

iç mekân tasarımını gerçekleștirdiği Yıldız Mali Müșavirlik Projesi’nin 
detayları hakkında bilgi verdi. 

LRT İç Mimarlık 
Her Tasarım Bir Hikâye

dekorasyon

AYȘE BÜȘRA AKGÜN
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RT İç Mimarlık’ın sunduğu hizmetlerden 
ve bugüne kadar gerçekleştirdiği 
projelerden bahsedebilir misiniz?
LRT İç Mimarlık olarak on bir senedir iç mimari 
tasarım ve uygulama alanında hizmet vermekteyiz. 
Günümüze kadar büyüklü küçüklü iki yüz elliye 
yakın projeyi hayata geçirdik. Biz sadece ofis ve 

konut yapan bir iç mimarlık firması değiliz ciddi markalar, şahıs 
meskenleri, bakan konutları, bürokrat  konutları ve makamları, 
hastane, otel  ve okul projelerine imza attık. Bizi biz yapan en 
önemli özelliğimiz ciddi bir tasarım ekibi olmamamız. Örneğin bizi 
inceleyen danışanlarımızın hiç birinde  sadece ofis yapabiliyorlar 
ya da sadece konut yapabiliyorlar algısı oluşmuyor bu da teknik 
donanıma ve bize ait sihirli bir tasarım organizasyonuna sahip 
olmamızdan geliyor ve biliyoruz ki daha gidilecek çok yol, 
yapılacak çokça sihir ve yazılacak bir sürü hikâye var.

Projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl 
tanımlarsınız? 
Piyasa örnekleri genelde elegant şıklığının çok baskın olduğu 
projeler, aynı tarzı evirip çevirip projelendirmek yerine modern, 
avangart, endüstriyel, minimal, İskandinav, country, bohem, pop 
stil, rüstik ve bu gibi daha sayamayacağımız birçok stil ve tarza 
hizmet verebilecek geniş bir bilgi birikimi ve ekibe sahibiz. Biz 
fabrikasyona dönüşmüş tasarımcılar değiliz bizi farklı kılan en 
önemli konu da bu. Örneğin ofisimizde bir gün pop stil renkleri 
uçuşurken bir gün endüstriyel tarzın dokusu hakim oluyor. 

L



Tasarımlarınızda nelere odaklanıyorsunuz?
Tasarımlarımızda tamamen danışanlarımıza odaklanıyoruz. 
Her danışanla birlikte tasarım, enerji, hikâye değişir. Rutine 
binmeyen bir enerji akışı var. Tanışma toplantılarımıza 
başladığımız ilk beş dakika içerisinde hikâye de başlar. 
Danışanlarımızın taktığı saatten, fulardan, giydiği 
ayakkabıdan bile tarzını, nasıl bir mekânda kendini daha 
rahat yansıtabileceğini tespit ederiz. Sihirli sorularımız ve 
yönlendirmelerimiz doğrultusunda daha da yakından hayal 
dünyalarına yolculuğa çıkıyoruz. Bir tasarımcı kendi hayallerini 
ve tarzınızı devamlı beğendiremez, odak hep danışan üzerinde 
olmalıdır. Yani sır; danışanın hayalini, tarzını, dokusunu, rengini 
en önemlisi aitlik hissini yakalamaktır. Özetle; her tasarımın bir 
hikâyesi, her hikâyenin de bir tasarımcısı vardır.

Yıldız Mali Müşavirlik’e ait projenizde hikâyeniz 
nasıl gelişti?
Yıldız Mali Müşavirlik, sektöründe özellikle Ankara’da en 
önemli mali müşavirlik ofisidir. Tabiri caizse biz herkese hizmet 
vermiyoruz ekip olarak enerjilerimizin, frekanslarımızın 
uyuşması gerektiği gerçeğinden asla ayrılmıyoruz çünkü biz 
tüccar değil tasarımcıyız. Bu projemizde ise danışanımız Serkan 
Yıldız oldukça detaycı, disiplinli, hayaline ulaşılması güç bir iş 

dekorasyon
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adamıdır. Hayallerini ihtiyaç listelerini çok detaylı bir tasarımla 
ele aldık ve sonuç tek kelimeyle bir harika oldu. Modern bir ofis 
talepleri vardı çok bölümlendirme olmalı, tüm mekânlar ışık 
almalı hem koyu renk ahşap tonları olmalı hem de ferahlık 
hissi vermeliydi ve güçlü bir tasarımla tüm istenilen detaylar 
projeye işlenip hayata geçirildi.

Yıldız Mali Müşavirlik’e gerçekleştirdiğiniz 
projenin öne çıkan detayları sizce nelerdir?
Biz Yıldız Mali Müşavirlik’in projesine “Açı Oyunları” diyoruz. 
Bu projedeki hikâyemiz açısal çizgilerle başladı. İhtiyaç 
listesine paralel olarak tasarım konseptimiz bu temelde ilerledi. 
Açılarla birlikte renk ve doku farkını bütünsel olarak kavradık. 
Oluşturduğumuz ihtiyaç listemiz gereği makam katı, toplantı 
odası ve müdür odası giriş katta istendi. Açılar burada devreye 
girdi ve tasarım hikâyesi başladı. Üst katta ise altı adet oda 
istendi ve sıralı tekrar tasarım disiplini gereği açıları devam 
ettirmeli ve güçlendirmeliydik, ışık alması imkânsız odalara 
ışık yolu verdik, ofis çalışanları oradan bodrum katta uzanan 
kısıtlı bir metrekarede mutfak, arşiv, lavabolar, teknik oda 
ve dinlenme alanı gibi çokça mekân oluşturmalıydık hem 
ferah hem fonksiyonelliği kaybetmemeliydik. Yarım ve tam 
bölümlendirme, engelleyici ya da yönlendirici unsurlarla 
açı kavramını sürdürerek harika bir proje çıkarttığımıza 
inanıyoruz. 



Dünyanın seçkin markalarının özel ișçilik ile üretilen ürünlerini ve 
koleksiyonlarını alıcılarla bulușturan Edel&Feine’nin Kurucusu 

Saliha Bayram, eșsiz güzellikteki aksesuarları ile sofralara 
renk ve zarafet katıyor...

Edel&Feine 
Göz Alıcı Koleksiyonlar

dekorasyon

SALİHA BAYRAM
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del&Feine’yi kurmaya nasıl karar verdiniz?
Porselen benim için sadece anne sermayesi bir hobiydi. 
Yurt dışından getirdiğimiz el yapımı porselenler, 
vitrinlerimizin en güzel köşesinde yerlerini aldığında 
çevremizdekilerin ilgisini de fazlasıyla çekti. Bu şekilde 
merak ve haliyle talep oluşmaya başladı. Bundan 
beş yıl önce bu şekilde hobi olarak ilgilendiğim ve 

satın aldığım ürünleri Instagram sayfamda paylaşınca hikâyem 
başlamış oldu.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Ürünlerimiz yüzyıllardır dünya çapında bilinen, kalite olarak 
dünyada adını oldukça duyurmuş markalardır. Kendi markamız 
için ürün seçimi yaparken yelpazemizi çok geniş tutup çeşitli 
sayıda tüm zevklere hitap edecek ürünleri büyük bir özenle seçip 
getiriyoruz. Sofra, sunum ve dekorasyona ait aklınıza gelebilecek 
tüm ürünleri getirirken tüketicinin talebini de göz önünde 
bulundurarak bu seçimi yapıyoruz.

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu?
Kişiye özel tasarımlarımız şu an için mevcut değil. Temin ettiğimiz 
ürünlerimiz yüzyılı aşkın üreticiler tarafından ilmek ilmek 
işlendiğinden biz onların sanatına dahil olmakla yetiniyoruz. 
Ancak çok severek kullandığımız, değerli bir markayla bize özel 
ürün üretmeleri ve sadece Türkiye’de satışa sunmaları üzerine 
bir anlaşma yaptık. Sizin aracılığınızla bunu ilk defa duyurmuş 
olalım.

E



dekorasyon

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Nelerden 
ilham alıyorsunuz?
Tasarım tarzımız dönemsel olarak değişebiliyor ve biz hayata, 
mevsimlere uyumlanıyoruz. Malzememiz o dönem neyse 
doğa bize hangi çiçeği, hangi tohumu veriyorsa tasarımımız 
da o yöne evrilebiliyor. Bunun yanında en temelde tercih 
ettiğimiz çoğu model zamansız oluyor. Şu an beğeniyle alınıp 
kullanılmakta olan ve bundan on sene sonrada aynı duyguları 
diri tutacak ürünleri tüketicilerle buluşturmayı seviyoruz. İlham 
kaynağımızın büyük bir bölümü için doğa desek yanlış olmaz 
diye düşünüyorum. Biz ürünlerimizi doğayla bütünleştirmekten 
büyük bir zevk duyuyoruz. Bu zevki sizlere de yansıtabilmek için 
çekimlerimize çok özen gösteriyoruz. Ve aldığımız geri dönüşler 
ile bunun sizlere de geçtiğini gördükçe daha mutlu oluyoruz.

Ürünlerinizde özellikle kristal ve porseleni tercih 
etmenizin sebebi nedir?
Biz yemek yemek veya kahve içmenin sadece fiziksel doyumdan 
ibaret olmadığına inananlardanız. Ruhumuzu ve gözümüzü 
doyurmak en önemlisi. İşte bu noktada soframızı, tepsilerimizi 
süsleyen porselenlerimiz ve kristal ürünlerimiz devreye giriyor. 
Kahveyi içtiğimiz fincanın üzerindeki motifler, porselenin 
inceliği, yanında içtiğimiz su bardağının zarifliği, kahveden 
aldığımız keyfi daha da arttırıyor. Ne emeklerle üretildiğini 
bilmek, o el emeğine ürünler ellerinizin arasındayken şahit 
olmak, bunlar gerçekten çok kıymetli duygular.
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İlerleyen dönemlerde ürünlerinizde hangi renk, 
model ve desenler ile karşılaşacağız?
İlerleyen dönemlerde dünya çapında yüzyıllardır kullanılan 
markaların zamansız modellerinin modern dünyayla arasında 
köprü olacak, bizi alıp hem eskiye götürürken hem de anda 
kalmamızı sağlayacak modelleriyle karşınızda olacağız. Her 
bir ürüne alın terini bırakmış, incecik detaylarıyla harikalar 
yaratan bütün emekçilere buradan sizin aracılığınızla teşekkür 
etmek istiyoruz. Ruhumuzu doyuran her şeye sıkı sarılalım 
ve kıymet bilelim. Bu aralar hepimizin en çok ihtiyacının bu 
olduğuna eminim. 

Șu an beğeniyle alınıp kullanılmakta 
olan ve bundan on sene sonrada 

aynı duyguları diri tutacak ürünleri 
tüketicilerle bulușturmayı seviyoruz.



amla Adalı Mimarlık’ın faaliyet alanlarından 
ve sunduğu hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Damla Adalı Mimarlık; sıradan çizgilerden uzak, 
yenilikçi ve en önemlisi insan odaklı işlevsel tasarımlar 
üreten bir iç mimari tasarım markasıdır. Hayata geçen 
birçok konut, villa, kafe, restoran projelerinin yanı sıra 

danışmanlık hizmeti de vererek sektörde gün geçtikçe ilerliyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz son projeden bahseder misiniz?
Son zamanlarda yaşadığımız süreç itibari ile şehir hayatından 
uzaklaşıp doğa ile iç içe yaşam isteği arttı. Bu sebeple doğru 
orantıda talep edenin istekleri de bu yönde ilerledi. Teslimini 

yaptığım son villa projedesinde doğadaki renkleri tasarımda 
kullanıp aynı zamanda iskandinav tarzı iç mimari tasarım 
anlayışını benimseyerek ilerledim. Bir diğer tasarım süreci 
onaylanan güncel villa projesinde ise görsellerde görebildiğiniz 
üzere dışarıdaki atmosferden evin içine girildiğinde tamamen 
uzaklaşılıp daha avangart bir tasarıma geçiliyor. 

Tasarımlarınızda proje süreçleriniz nasıl işliyor? 
Öncelikleriniz neler oluyor?
Tasarım sürecinde, talep edeni tam anlamıyla tanımlayabilmenin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Talep edenin profilini 
tanımlamak için öncelikle rutin düzenin nasıl olduğunu 
gerçekleştirdiğim toplantılarda çözümleyip daha sonra tasarım 

D
İç mekân tasarımında ișlevselliğe ve fonksiyonelliğe önem verdiğini belirten 

İç Mimar Damla Adalı, alıșılmıșın ötesinde özgün projeler tasarlayarak 
yenilikçi çalıșmalara imza atıyor...

Damla Adalı Mimarlık 
Öncü ve Yenilikçi Mimari

dekorasyon

DAMLA ADALI sürecinde harmanlayarak işlevsel tasarımlar ortaya 
çıkarıyorum. Bu aşamanın ardından hazırlanan avan 
projeler üzerinden tasarımı değerlendirip çeşitli revizyonlar 
ile süreci sürdürüyorum. Ardından 3d görseller ile mekânın 
son halini görüp teknik sürece başlıyorum.

Projelerinizde önem verdiğiniz konular 
nelerdir?  
İşlevselliğin yanı sıra projelerimde es geçmediğim bir diğer 
nokta, tasarım sürecinde doğaya verilen zararı minumuma 
indirip kendi ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilen yaşam 
alanları üretmek. Böylelikle yapı sektöründe daha değerli, 
konforlu,ekolojik ve tüketimi minumuma düşüren doğaya 
saygılı tasarımlar üretiyorum.

Estetik ve işlevselliği bir arada sunma 
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Her ikisi de tasarımda vazgeçilmez unsurlardır. Estetiğe 
önem verip işlevselliği asla geri planda bırakamayız. 
Gelen istekler doğrultusunda talep edene asla tek bir 
seçenek sunmamak gerek. Ben tasarımlarımda öncelikle 
kullanıcının hangi unsurun kendisi için daha önemli 
olduğunu sorarım. Genellikle bu soru işlevsellik olarak 
yanıtlanır ve kişinin mekânı en işlevsel şekilde kullanması 
için tasarlar daha sonra estetik hale getiririm.

Son olarak gelecek dönem planlarınızdan 
bahsedebilir misiniz?
İlk günkü çalışma prensibini koruyarak  sektörde birçok 
başarılı işe daha imza atmak ve bununla birlikte enerji ve 
su tüketimini minimum düzeyde kullanacak daha birçok 
yapı tasarlayıp hayata geçirmek gelecek dönem planlarım 
arasında yer alıyor. 
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’ambaasador Design’ın sağladığı 
hizmetlerden ve bugüne kadar 
gerçekleştirdiği projelerden bahsedebilir 
misiniz?
L’ambassador Design olarak kişiye özel tasarım, 
anahtar teslim çözümler uygulama ve yurt dışı mimari 
hizmet ve ihracatlar yapıyoruz. Bugüne kadar birçok 

projelerimiz oldu. Bunların bir kaçından bahsetmek isterim; 
Kurtköy Paradise Villaları, Fenerbahçe ordu evi mimarı, Fenerbahçe 
Kalamış bölgesinde fil ambarı kafe, Beykoz’da villa, Yeşilvadi 
Konakları’nda ev projemiz, Ataköy Konakları’nda ev projemiz, 
Fransa’nın Belfort ilçesinde villa projemiz, Milhousta inşaat firması 
ofisi ve en keyifli  bitirdiğimiz projelerimizden bir tanesi Strasburg’a 
Eyüp Sultan  Cami’nin sohbet alanı projesiydi. 

L
Mekânları yașatmayı ve onlara yeni anlamlar katmayı önemseyen L’ambassador 
Design’ın Kurucusu İç Mimar Elvira Yusubova, mimari çizgisi, ilham kaynakları ve 
dekorasyonun hem ișlevsel hem de estetik olmasını sağlayan unsurları anlattı.

L’ambassador Design 
Zamana Meydan 
Okuyan Mimari

ELVİRA YUSUBOVA

Mimari çizginizi ve işlerinizi nasıl tanımlarsınız?
Mekânları yaşatmayı ve onlara yeni anlamlar katmayı 
önemsiyoruz. İleriye doğru düşünsek de geriye bakarak hareket 
ediyoruz. Ezberimizde olan çözümlerden değil de sorunlardan 
yola çıkarak ve müşterilerimizi dinleyerek bir sonuca varmaya 
çalışıyoruz.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Tasarımı her zaman sevmişimdir ve bu alanda daha nice yılları 
dört gözle bekliyorum. Tarih boyunca medeniyetler kurup 
keşifler yapan insanoğlu tüm bu süreç boyunca doğayla hep iç 
içe olmuştur. Gücümüzü doğallıktan alan süreç, insanın çevreye 
duyarlı projeler planlıyoruz. Doğayla iç içe olan daha iyi projeler 
sunmayı planlıyorum.

dekorasyon

Projelerinizi tasarlarken nasıl bir süreç 
izliyorsunuz? Öncelikleriniz neler 
oluyor?
Önceliğimiz; hayallerimizden yola çıkarak 
müşterinin istekleri ve taleplerine uygun başarılı 
projeler tasarlamak. Bizim için müşterinin 
bütçesi de çok önemli. Bütçe odaklı ilerliyoruz. 
Projeye sadece iç mimari olarak bakmıyoruz 
onun içinde ürün de tasarlıyoruz, enstalasyon 
da yapıyoruz. Yaptığımız işleri de farklı kılma 
adına alışılagelmişin diğer tarafından bakmaya 
çalışıyoruz.

Hem zamansız hem işlevsel projeler 
yaratmanın sırrı nedir? 
Müşterilerimize çizimle sunum yapmayı tercih 
ediyoruz ve her detayı kâğıt üstünde görmelerini 
sağlıyoruz. Daha sonra uygulama devamlılığı ile 
yürütüyoruz.

Bir dekorasyonun hem göze hitap 
etmesi hem de alanı kullanışlı kılması 
için nelere dikkat ediyorsunuz?
Bir dekorasyon, metrekare ölçüleri ve ev 
içerisindeki eşyalardan daha fazlasını ifade eder. 
Bu doğrultuda mekânı yaşanılabilir kılmak için 
mobilyaları ve diğer eşyaları yerleştirmenin 
yanı sıra detaylara dikkat etmeniz gerekir. Doğru 
dekorasyon, hayatımızın büyük bir bölümünü 
geçirdiğimiz alanları daha şık ve kullanışlı bir 
hale dönüştürür. Tasarımlarımızda dekorasyon 
önerileri ve püf noktalarına dikkat ederek 
kullanıcılara kendilerini rahat ve huzurlu 
hissedebilecekleri yaşanabilir bir mekân 
sağlıyoruz.  
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izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde insan 
ve tasarım odaklı bir mimarlık eğitimi aldıktan 
sonra profesyonel iş yaşantıma memleketim 
olan Alanya’da başladım. Belli bir süre sektörün 
önde gelen firmalarıyla beraber mimari ve iç 
mimari projelerde yer aldım. Tasarım ve başarıya 

olan tutkum sayesinde öğrencilik hayatımda da hep hayalini 
kurduğum Berna Emiroğlu Mimarlık’ı yaklaşık iki yıl önce 
kurarak kendi yolumu çizmeyi hedefledim. Eğitim ve iş 
hayatımda kazandığım en önemli deneyimlerden biri, 
mimarlığın benim için meslek kavramından öte bir yaşam 
tarzı olduğudur. Bu bakış açısıyla beraber ihtiyaç ve talep 
doğrultusunda titizlikle mimari, iç mimari ve uygulama hizmeti 
vererek hayal ettiklerimi hayata geçirmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. 

S
Kendi ismiyle kurduğu mimarlık firmasında, her projenin kendi ruhu olduğunu 
belirterek özgün ve modern projeler gerçekleștiren Mimar Berna Emiroğlu, 
kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda zamansız tasarımlar yaparak insanların 

yașam kalitesini yükseltiyor...

Berna Emiroğlu Mimarlık
Ruhu Yansıtan Mekânlar

dekorasyon

Çalışma sahalarınızdan ve hayata geçirdiğiniz 
projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Kendi firmamı kurduğum günden bu yana çeşitli mimari ve iç mimari 
projelerin tasarımını ve uygulamasını gerçekleştirdim. Büyük küçük 
ayırt etmeden her çapta mimari ve iç mimari projeyi titizlikle ve 
tutkuyla hayata geçirmeye çalışıyorum. Şu anda tasarım aşamasında 
olan veya ruhsatı alınmış inşaatı devam eden mimari işlerimin yanı sıra 
iç mekân tasarımını ve cephe tasarımlarını yaptığım farklı alanlarda 
projelerim de mevcuttur. Cami, toplu konut, mağaza, süpermarket, 
ofis, otel odası, SPA merkezi, pastane biten ve devam eden projelerim 
arasındadır.

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl 
işliyor?
Mimar ve danışan arasında kurulacak olan doğru iletişim aslında 
bu sürecin en başında yer alıyor. Bu yüzden bir tasarıma başlarken 

BERNA EMİROĞLU
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Proje konseptine uygun renk ve 
malzemeler kullanarak kullanıcı odaklı 
olan fonksiyonel, zamansız ve modern 

mekânlar tasarlamak için yenilikleri takip 
ediyorum.

önceliğim proje istek ve taleplerini iyi değerlendirmek, doğru 
analizleri yapmak ve bunlar ışığında kendi mimari bakış açımı da 
katarak en uygun tasarımı ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Sürecin 
devamında hayal ettiklerimi görsel ve iki boyutlu çalışmalara 
aktarıp danışanın mimari tasarımı anlayabilmesini sağlıyorum. 
Gerekli revizeleri yapıp proje işleyiş sürecini planladıktan sonra 
uygulama ve detay çizimlerini tamamlıyor ve kullanılacak 
malzemeleri netleştiriyorum. Karşılıklı onay aşamasını da 
geçtikten sonra işin uygulama sürecinde de projeyi yöneterek 
tasarımlarımı hayata geçiriyorum.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Her mekânın veya projenin kendi ruhunun olduğuna inanıyorum. 
Bu sebepten dolayı, farklılık gösteren mekân ve kullanıcı ihtiyaçları 
doğrultusunda projeye uygun, özgün tasarımlar yaparak insanların 
yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyorum. Tasarımların kendine 
özgü olmasında; kullanıcı, mekân ve mimar arasında uygun 
frekansı yakalamak önemli rol oynamaktadır. Proje konseptine 
uygun renk ve malzemeler kullanarak kullanıcı odaklı olan 
fonksiyonel, zamansız ve modern mekânlar tasarlamak için 
yenilikleri takip ediyorum. Her zaman daha iyi projeler ortaya 
çıkarmak için elimden geleni yapıyorum ve ruha hitap eden estetik, 
işlevsel tasarımlar yapmayı hedefliyorum.

Projelerinizin yaratım sürecinde nelerden ilham 
alıyorsunuz? 
Somut veya soyut fark etmeden her şey benim için ilham kaynağı 
olabilir. Aslında mimarlığı severek yapmak ve yaşam tarzı olarak 
benimsemek her anımda etrafıma algıları açık şekilde bakmama 
sebep oluyor. Benim ilham kaynağım şunlardır diye netleştirmek 
mimari bakış açıma uygun değil çünkü bu durum benim 
hayatımda sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Bazen doğadan bazen 
sadece bir renkten ya da şekilden ilham alabiliyorum. Detaycı ve 
sorgulayan kişiliğim her şeyi anlamlandırmam konusunda beni 
yorsa da ilham almam konusunda yardımcı oluyor. Bana göre 
ilham kavramı anlıktır, mimarın ruh haline ve bakış açısına göre 
değişebilir. Bu yüzden benim için ilham kaynakları sonsuz ve 
sınırsızdır diyebilirim. 



dekorasyon
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Otantik Tarz
Kullanıldığı her mekâna yaz 

havasını getiren rattan ve hasırları  
mobilyadan aksesuara pek çok 
tasarımla bulușturarak otantik bir 

tarz yaratabilirsiniz.
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Yastık

TEPE HOME
Ayna
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irmanızın çalışma sahaları ve hizmetleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Firmamız 1977 yılında inşaat ve imalat üzerine 
kurulmuş bir şirket olup, bünyesine mimarlık ve 
tasarımı da eklemiştir. İnşaat, çelik kapı imalatı, 
montaj, tadilat ve dekorasyon yapılabilecek her 
alanda varız. Projelerimizi genellikle villa, örnek 

daire, otel, konut, fabrika, restoran ve kafelere sunuyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden 
bahsedebilir misiniz?
Yurt içi ve yurt dışı projelerimizin genelini kurumsal ve ticari 
işletmelerle gerçekleştirdik. Otel, casino, hastane ve restoranlar 
işlerimizin büyük kısmını oluşturuyor. Bunun yanında tabii 

F

Müșteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak tasarımlarının estetik olduğu kadar 
fonksiyonel ve uygulanabilir olmasına da özen gösteren ESKO İç Mimarlık’ın 
genç temsilcisi İç Mimar Büșra Zengin ile dünden bugüne gerçekleștirdiği 

projeleri, mimari çizgisi ve ilham kaynakları hakkında keyifl i 
bir röportaj gerçekleștirdik.

ESKO İç Mimarlık
Şıklığın Zarif Yorumu

dekorasyon

ki konut, klinik ve villa projelerimiz de bulunuyor. Bu 
projelerimizin tamamına yakınını anahtar teslim bazılarını 
ise danışma ve projelendirme olarak gerçekleştirdik. İş 
teslimi yaptığımız danışanlarımızın gelecek projelerindeki 
çalışma arkadaşı seçimlerinin yine bizler olduğunu görmek, 
devamlılığı sağlamak bizleri onore ediyor.

Mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız? 
Projelerinizin geneline hangi tema  ve tasarım 
hakim?
Mimari çizgimizi danışanlarımızın istekleriyle, modern, 
fonksiyonel, şık ve zamansız önerilerimizle harmanlıyoruz. 
Tasarımlarımızın, şık görüntünün yanı sıra uygulanabilir ve 
amaca en iyi şekilde hizmet etmesine özen gösteriyoruz. 

BÜȘRA ZENGİN 

Tasarımlarımızı gerçekleștirirken 
mekânın veya olușturulacak konunun 
tarihinden ve doğadan ilham alıyoruz.

Tasarımlarınızı gerçekleştirirken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Tasarımlarımızı gerçekleştirirken mekânın veya oluşturulacak konunun 
tarihinden ve doğadan ilham alıyoruz. İşin özü olarak insan doğasının fiziki 
ve duygusal ihtiyaçlarını beslemeye özen gösteriyoruz.

Danışanlarınızın ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari bakış 
açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?
Danışanlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinleyip projeye en uygun çözümleri 
sunuyoruz. Bir proje için görsellik ne kadar önemli ise yerine göre malzeme 
seçimi, doğru planlama, fonksiyonel kullanım ve uzun ömürlülük de o kadar 
önemlidir. Uygulanabilir malzeme, projeye uygun planlama, amaç ne ise ona 
yönelik mimari çözümler sunup, danışanlarımızın görsellik ve kullanımda 
en üst doyuma ulaşmalarındaki mimarları oluyoruz. 

İç mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar önemli?
Tüketimin ve teknolojinin yüksek olduğu bu dönemde, trendler de hızlı 
değişiyor. Ticari amaç güden mekânlarda trendlere daha çok uyuyoruz, 
yaşama alanlarında daha az. Trendlere uymak ticari amaç güden yerler 
için yenilikçi ve aktif görünmek anlamına geliyor, böylelikle daha çok 
talep görüyorlar. Trendler yenilendikçe de bazı çok yakın zamanda görüp 
sevdiğimiz şeyler eski kalabiliyor. Yaşama alanlarımızda, evlerimizde uzun 
süre severek ve değişim yapma ihtiyacı duymadan kullanmak adına daha 
çok şık, zamansız, modern veya klasik dokunuşlar yapıyoruz.  
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Tüketimin ve teknolojinin yüksek olduğu bu dönemde, trendler de hızlı 
değişiyor. Ticari amaç güden mekânlarda trendlere daha çok uyuyoruz, 
yaşama alanlarında daha az. Trendlere uymak ticari amaç güden yerler 
için yenilikçi ve aktif görünmek anlamına geliyor, böylelikle daha çok 
talep görüyorlar. Trendler yenilendikçe de bazı çok yakın zamanda görüp 
sevdiğimiz şeyler eski kalabiliyor. Yaşama alanlarımızda, evlerimizde uzun 
süre severek ve değişim yapma ihtiyacı duymadan kullanmak adına daha 
çok şık, zamansız, modern veya klasik dokunuşlar yapıyoruz.  



ncelikle bize kendinizden ve firmanızın 
bugüne kadar gerçekleştirdiği 
projelerden bahsedebilir misiniz?
1994 yılında Konya’da doğdum. KTO Karatay 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümünden mezun oldum. Daha sonra KTO 
Karatay Üniversitesi  Mimarlık ana bilim dalında 

yüksek lisans yapmaya başladım. Bu süreç devam ederken 2020 
yılı Haziran ayında Ayşe Vural İç Mimarlık ofisimi kurdum. 
Genel olarak anahtar teslim konut projeleri, çevre tasarımları, 
ofis tasarımı, kafe tasarımı gibi birçok projelerde yer aldım. Aynı 
zamanda bir yapıda en küçük ölçekten en büyük ölçeğe kadar 
projeler tasarlamaktayım.

Mimari tasarımlarınızda karakteristik çizginizi ve 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle tasarımlarım zamansız, fonksiyonel, kendine özgü, 
modern çizgilerden oluşuyor diyebilirim. Kendi çizgimi ve 

özgünlüğümü kaybetmeden danışanımın hayalindeki tasarımları 
gerçekleştiriyorum.  

İç mimaride doğru dekorasyonun püf noktaları 
neler?
Işığın doğru kullanımı, renklerin birbiri ile uyumu, doğru 
yerde doğru malzeme kullanımı ve her tasarımı mekâna uygun 
zamansız aksesuarlarla destekleyerek doğru tasarlanmış mekânlar 
oluşturabiliriz. 

Kişiye özel tasarımlarınızda danışanlarınızın ihtiyaç 
ve taleplerini doğru karşılayabilme noktasında nasıl 
bir yol izliyorsunuz?
Her danışanımın kendi hikâyesi var. Danışanlarımı 
yakından tanıyarak onların istekleri doğrultusunda kendi 
bilgi ve tecrübelerimi harmanlayarak projeyi şekillendirip 
beğenilerine sunuyorum. Böylece ortaya danışanlarımın keyifle 
kullanabilecekleri yaşam alanları çıkmış oluyor.

Ö
Özgün mimari anlayıșıyla hem fonksiyonel hem de gösterișli mekânlar tasarlayan 

İç Mimar Ayșe Vural, doğru malzeme, aksesuar ve renk seçimi ile iç mekân 
tasarımına yeni bir soluk getiriyor...

Ayşe Vural İç Mimarlık 
İhtişam ve Kalitenin Mimarı

dekorasyon

AYȘE VURAL

Kendi çizgimi ve özgünlüğümü 
kaybetmeden danıșanımın hayalindeki 

tasarımları gerçekleștiriyorum.  

Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve mekânı 
daha verimli kullanabilmek için yapılabilecek en 
kolay mimari değişiklikler nelerdir?
Kesinlikle fonksiyonel depolama alanları oluşturmak ve 
oluşturulacak mekânın kullanım amacı doğru belirlenerek 
yerine uygun donatı elemanları seçmek diyebilirim. Bunlarla 
beraber bir yaşam alanını daha verimli gösteren en önemli 
materyal aynalardır. 

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Yolun çok başındayım. Her yıl bir öncekinden daha fazla 
insana ulaşıp, daha fazla tasarıma imza atıp, her zaman 
kendine özgü mekanlar oluşturmayı hedefliyorum. Kendi 
tasarımlarım ile önce ülke çapında daha sonra dünya 
çapında tanınmak en büyük hedefimdir. 
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mila Casa Interiors’ın faaliyet 
alanlarından ve sunduğu hizmetlerden 
söz edebilir misiniz?
İç mimari proje ve dekorasyon başlıkları altında 
hizmet veren bir firmayız. Aynı zamanda ofisimizde 
kendi tasarımımız mobilyalar, ithal dekoratif ürünler 
ve dekorasyonu tamamlayıcı ürünler satılmaktadır. 

Ürün yelpazemiz kendi çizgimizi yansıtmaktadır.

Aksesuar ve eser çeşitliliğiniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Mağazamızda yastıktan koltuğa, duvar kağıdından kumaşa, 
aydınlatmadan muma tepsiye kadar evinizde, ofisinizde 
tamamlayıcı tüm dekoratif ürünlere ulaşabilirsiniz. Ürün ve 
marka seçimleri yaparken önce kendi çizgimize ve konseptimize 
hitap etmesine önem veriyoruz. Kalitesi de diğer ürünlerimizin 

kalitesiyle bağdaşmalı. Sıradan olmayan, fark yaratabilecek öğeler 
olmasına özen gösteriyoruz.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Emila Casa’nın tasarım çizgisi benim çizgim. Benim için 
dekorasyon, mekâna ruh ve hikâye kazandırmak diyebiliriz. 
Benim de içimdeki enerji tasarımlarıma yön veriyor. O 
yüzden her zaman pozitif enerjiler yükleyecek dekorasyon 
uygulamalarını tercih ediyorum. Klasik ve moderni birbirleriyle 
buluşturmayı seviyorum, ikisi bir aradayken harika bir armoni 
oluşuyor. Geçmişimizin izleri ve günümüzü yakalamak bana 
ilham veriyor.

Markanıza ilişkin ileriye yönelik hedefleriniz neler?
Gelecek planlarımda buraya bugünkü dinamiğinde tutmaya 
devam etmek ve daha nice projelere başarı ile imza atmak var. 

E

Özel tasarım mobilyalardan ithal dekoratif 
objelere kadar birbirinden șık ve özel 
ürünler sunan Emila Casa Interiors’ın 

Kurucusu Sırma Aysu Karabacak Erbeș, 
geçmișin izlerini bugünün trendi ile 

birleștirerek fark yaratan 
tasarımlara imza atıyor...

Emila Casa 
Interiors

Geçmiş ve Günümüzün 
İzleriyle Sentezlenen 

Mimari Stil

dekorasyon

SIRMA AYSU KARABACAK ERBEȘ



dekorasyon

TEPE HOME
Vazo

Sofi stike 
Objeler

Farklı stilleri bir arada kullanarak 
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Emila Casa 
Interiors

Geçmiş ve Günümüzün 
İzleriyle Sentezlenen 

Mimari Stil

dekorasyon

SIRMA AYSU KARABACAK ERBEȘ
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izi tanıyabilir miyiz?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bölümü 
mezunuyum, Şikago ‘da UIC’de Ölçme Değerlendirme 
İstatistik masterı yaptım. Bursa, Ankara, Şikago 
ve Londra’da öğretmenlik yaptım. Son altı yıldır 
Londra’da yaşıyorum. Yaşam, emlak, konut yatırım 
ve eğitim danışmanıyım. Eğitim kariyerimi de başta 

dokuz yaşındaki oğlum olmak üzere danışmanlığını yaptığımız 
ailelerimizle çalışarak sürdürmekteyim. 

Atlas Real Estate London’un kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
İhtiyacı görmekle başladı her şey... Özellikle de Londra’da 
hayat kurmanın zorluklarını her müşteriyle başka bir açıdan 
tecrübe ettikten sonra, ülke değiştiren insanların yaşamlarını 
kolaylaştırma fikrinden danışmanlığımız doğdu. Türkiye’den 
gelen müşterilerin bakış açıları ile İngiltere’deki emlak işleyişi 
farklılıkları, müşterilerin ivedi karşılanması gereken ihtiyaçları, 
yeni ülke işleyişinde olması gerekenleri sağlamak için bizim 

S

İngiltere’de emlak yatırımından eğitime, elektrik-su gibi faturaların 
bağlanmasından okul kayıt ișlemlerine kadar yașama dair her türlü ihtiyacı 

karșılamak üzere hizmet veren Atlas Real Estate London’u, 
kurucusu Helin Konnolu’dan dinliyoruz...

Atlas Real Estate London ile
İngiltere’de Yaşam Artık Kolay

röportaj

HELİN KONNOLU

Geri dönüșü yüksek, az riskli yatırımlar... 
Üstelik İngiltere’de yatırım yapmak, 

uzaktan göründüğü gibi zor, karıșık değil. 

müşterileri yönlendirdiğimiz detaylar ve bu servisin nasıl verilmesi 
gerektiği gibi konular üzerine şirket temelleri atıldı. Sağlanan müşteri 
memnuniyetiyle birlikte kulaktan kulağa yayılarak, müşterilerin 
birbirine referans olması ile profesyonel platformda yer alan şirketimiz, 
çalışanları ile İngiltere’nin dört bir yanında aktiftir. Özellikle 
İngiltere’ye yeni taşınan ailelerin burada kuracakları yaşamlarını 
onlar henüz gelmeden ev kanalıyla hazırlamakta, çocuklarının eğitim 
süreçlerini takip etmekte, kendi başlarına karşılaşacakları zorlukları 
kaldırmaktayız. 

Firmanızın faaliyet alanları hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Atlas Real Estate London için “İngiltere’de Yaşam Kurma 
Danışmanlığı” diyebiliriz. Bu şemsiye altında ev kiralama, evin kendi 
işlemleri (elektrik, gaz, su, internet, belediyeye verilen vergi, TV lisansı 
faturalarının bağlanması), ev satın alma, ev satma, yatırım fırsatları ile 
birlikte eğitim işlemleri (okul araştırma, okula giriş şartlarını sağlama, 
okula kayıt ve süreci takip) hizmetleri bulunmaktadır. Kişinin, 
ailelerin ya da öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de süreç içerisinde 
sağladığımız hizmetlerin çeşitliliğini ve erişimimizi artırarak 
büyüdük...

Atlas Real Estate London’u diğer emlak firmalarından 
ayıran özellikleri neler?
Atlas Real Estate London’u diğer emlak firmalarından net bir 
şekilde ayıran özelliği müşterinin kişisel ihtiyacına göre özel çalışma 
yapılmasıdır. Yaşam kurma danışmanlığı altında müşterilerim 
olmazsa olmazları, yuvaları için özel istekleri, yaşam tarzları ve 
ihtiyaçlarına göre ev seçimi, eğitim danışmanlığı altında çocuklarının 
akademik durumları ve davranışsal özelliklerinden kişisel yetenek 
ve becerilerine kadar irdelenerek okul seçiminin yapılması, konut 
danışmanlığı olarak da bütçe ve getirisine göre doğru yatırım fırsatları 
sunulmasıdır.

Londra’da yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılara 
ne gibi önerileriniz olur?
Önerimiz bir an evvel, küçük büyük demeden yatırım yapmaları... 
Geri dönüşü yüksek, az riskli yatırımlar... Üstelik İngiltere’de yatırım 
yapmak, uzaktan göründüğü gibi zor, karışık değil. Çünkü biz 
buradayız ve her konuyla sizler için ilgilenip kolaylaştırıyoruz.

Son olarak Atlas Real Estate London’un gelecek 
hedeflerinden söz edebilir misiniz?
Atlas Real Estate London artan ilgiyle beraber gittikçe büyüyor... 
Biz de ekibimizi büyüterek ve kendimizi daha da geliştirerek 
müşterilerimizin ihtiyacına göre hizmet vermeye devam etmekle 
birlikte, bilgilendirme çalışmalarıyla sosyal medyadan ulaşarak, 
İngiltere farkındalığını artırıp, yatırım fırsatlarını sunmayı 
sürdüreceğiz. 
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Deniz Kuvvetleri, Apple ve Microsfot’ta çeșitli kademelerde yönetici olarak 
deneyim kazanan Ahoy Yatçılık’ın Kurucuları Hakan Ilıca ve Bora Turan, 

yelkenliden motoryata, guletten süperyata birbirinden farklı tekne seçenekleri, 
hizmet kalitesi ve uzman ekibi ile denizin huzurlu maviliklerinde misafirlerine 

eșsiz bir yat seyahati sunuyor…

Ahoy Yatçılık
Mavinin Sonsuzluğunda

Eşsiz Deneyim

röportaj

ncelikle Ahoy Yatçılık’ın sağladığı hizmetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ahoy Yatçılık, “Bir gün herkes tekne tatilinin tadını çıkarmış 
olacak” mottosu ile yola çıkan bir tekne kiralama platformu. Üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, muhteşem sahilleri ve deniz 
turizmi olanakları bize ilham kaynağı oldu ve böyle bir ülkede 
tekne tatilinin lüks değil bir imkân olduğunu düşündük. Tekne 

tatili yapmak için bir tekne sahibi olmanız gerekmiyor. Başta ülkemiz 
olmak üzere Akdeniz coğrafyasına yayılmış binlerce tekne seçeneğini web 
sitemiz www.appahoy.com üzerinden müşterilerimizle buluşturuyoruz. 
Tatil bütçenize uygun bir yelkenli yat veya gulet seçebileceğiniz gibi lüks 
motor yatları da kiralamak artık çok kolay. Tıpkı bir otel rezervasyonu 
yapar gibi yeri ve zamanı belirleyerek istediğiniz tekne türünü kolayca 
web sitemiz üzerinden kiralayabilirsiniz. İster kaptanlı ister kaptansız her 
bütçeye uygun tekne seçeneğini en iyi fiyat garantisi ile müşterilerimize 
sunmaya çalışıyoruz. 

Kaliteli hizmet sunma noktasında müşterilerinize ne gibi 
olanaklar sağlıyorsunuz?
Her ne kadar rezervasyon sistemimiz online işlem süreci üzerine 
kurulu olsa da deneyimli ekibimizle daha önce tekne tatili yapmamış 
müşterilerimize birebir butik hizmet veriyor ve tekne seçiminden, lokasyon 
seçimine kadar tavsiyelerde bulunup kiralama sürecinin her aşamasında 
yardımcı oluyoruz. Daha önce tekne tatilini deneyimlememiş kişilerde 
haklı olarak güvenlik ve bürokratik işlemler konusunda çeşitli tereddütler 
oluyor. Uzman ekibimizle tüm bu konularda müşterilerimizi doğru 
yönlendirerek onları en uygun tekne ile buluşturuyor ve hayallerindeki 
tatili deneyimlemelerini kolaylaştırıyoruz.     
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Nitelikli ve lüks bir yatın donanımında neler 
olmalı?
İster lüks ister sade bir yat olsun donanımda olmazsa 
olmaz olan, güvenlik ekipmanlarıdır. Denizde güvenlik her 
şeyden önce gelir. Tekne tatili sanılanın aksine konforlu bir 
tatildir. Günümüzde ulaşılan teknolojik altyapı ve gelişmiş 
tekne tasarımları, konuklara lüks bir otelde yaşanan tüm 
konfor imkânlarını sunar. Çeşitli su sporları ve eğlence 
ekipmanlarından tutun da home cinema sistemlerinden 
sauna’ya kadar uzanan geniş bir yelpazede olanaklar 
teknesine göre mevcuttur. Biz müşterilerimizin bütçesine 
ve isteklerine göre en uygun tekne seçeneklerini bulup ön 
plana çıkarıyoruz, seçim ve tatilin keyfini çıkartmayı onlara 
bırakıyoruz.  

Yat kiralarken dikkat edilmesi gerekenler 
neler?
Her şeyden önce uluslararası kabul gören, yasa ve 
yönetmeliklere uygun bir kaptan ehliyetiniz yoksa 
tekne ile beraber bir kaptan da kiralama aşamasında 
talep edilmelidir. Özellikle deniz tecrübesi az olan 
müşterilerimize, daha emniyetli bir deneyim için bir kaptan 
eşliğinde denize açılmalarını öneririz. Tekne seçiminde kişi 
sayısı önemlidir. Tekne büyüklüğü ve kamara sayısı buna 
göre belirlenmelidir. Tercihiniz sakin ve keyifli bir zaman 
geçirmek mi, yoksa yüksek performanslı bir tekne ile yelken 
yapmak mı? olduğuna karar verilmeli, buna uygun tekne 
tipini seçmelisiniz. 

Yat kiralayarak tatil yapmayı tercih edecek 
olanlara rotalarını çizerken nereleri gezmelerini 
önerirsiniz?
Ülkemiz bu konuda harika seçenekler sunuyor. Özellikle 
Ege ve Akdeniz sahillerinde çeşitli güzergâhları takip etmek 
mümkün. Biz Türkiye başta olmak üzere tekne turizminde 
öne çıkan Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya’yı 
kapsayan bir tur rehberini web sitemizde müşterilerimizle 
paylaşıyoruz. Tatil planlaması yapanların bu rehbere bir göz 
atmalarını tavsiye ederiz.

Koronavirüs ile birlikte tatil alışkanlıkları da 
değişti. Peki pandeminin yat gezilerine ne gibi 
etkileri oldu?
Pandemi süresince tekne tatiline olan ilgide çok ciddi bir artış 
gözlendi. İnsanlar aileleri veya sevdikleri üç, beş arkadaşıyla 
herkesten uzak ve izole tatil yapmak istediler ve tekne tatili 
bu konuda mükemmel bir seçenek oldu.  Ahoy Yatçılık olarak 
bu alışkanlıkların pandemi süreci sonrasında da artarak 
devam edeceğini öngörüyor ve çalışmalarımızı şimdiden buna 
göre planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde uluslararası seyahat 
kısıtlamaları ortadan kalktıkça değişik coğrafyalarda tekne 
keyfini yaşamak isteyen müşterilerimize her türlü seçeneği ve 
kolaylığı sağlamak birinci hedefimiz olacak.  
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1995 yılında Ankara’da dünyaya geldim. Aslen 
İzmirliyim. Sağlıkçı bir ailenin çocuğuyum. İlkokul 
ve Orta okulu TED Ankara Kolejinde eğitim gördüm,  
2018 yılında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarımı Bölümü’nden 
mezun olup eğitim hayatımı tamamladım. 

Ö

Küçük yașlarda bașlayan araba tutkusunu meslek haline getiren 
Hobby Car Design’ın Kurucusu Ege Çifter, profesyonel ekibi ve 

kaliteli hizmet anlayıșı ile danıșanlarına araç kaplamadan șeffaf boya korumaya, 
cam filmden seramik uygulamaya kadar birçok hizmeti sağlayarak 

etkili ve kalıcı tasarımlar gerçekleștiriyor...

Hobby Car Design 
Araç Tasarım Tutkusu

röportaj

Hobby Car Design’ın kuruluşundan ve 
danışanlarına sunduğu hizmetlerden bahsedebilir 
misiniz?
Araba tutkumun her erkek çocuğunda olduğu gibi küçüklüğüme 
dayandığını söylemek isterim. Yaş aldıkça araba tutkumun 
durdurulamaz bir hale geldiğini fark ettim ve hayatımın geri 
kalanında bu tutkumun peşinden gitmeye karar verdim. İlk 

EGE ÇİFTER
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EGE ÇİFTER

Tel: +90 534 521 09 88 hobbycardesign

olarak üniversite ikinci sınıftayken Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde 
bir oto yıkama dükkanı aldık. Bir sene boyunca Hobby Car 
ismi altında oto yıkama dükkânını işlettik. Dükkanın yarısını 
Hobby Car Design adı altında hayalim olan araba kaplama 
işlemlerinin yapıldığı bir dükkâna dönüştürdük. Bir süre 
piyasaya tutunmaya çalıştık ve bu süreç benim için çok zorlu 
geçti. Yaklaşık olarak bir sene içerisinde başta yakın çevremizin 
verdiği destek olmak üzere müşteri portföyümüz oluşmaya 
başladı bu sırada edindiğimiz müşterilerin kalitesine uygun 
olacak bir şekilde iç dekorasyonda bazı değişiklikler yaptım. 
Sonrasında ise ürün çeşidini ve stoğunu artırdım. Yapılan araç 
kaplama, cam filmi, şeffaf boya koruma işlemlerine ek olarak 
araç makyajlama (facelift) uygulamalarına da başladık. Kısaca 
bahsettiğim bu süreçte tabii ki birçok hata yaptım, önemli 
tecrübeler edindim. Mezuniyetime kısa bir süre kaldığında işi 
devam ettirme kararı aldım çünkü bu işin bana tarifi olmayan 
bir zevk verdiği kanısına vardım. Bu kararın ardından gerçek 
anlamda tutkumu ifade etmek için işletmemizi bir adım daha 
öne taşımaya karar verdim ve çalışma alanımızı genişleterek 
ekip arkadaşlarımıza ve müşterilerimize daha güzel bir atmosfer 
sağlamaya çalıştım.Yapılan bu değişiklilere ek olarak ekibimizi 
genişleterek aynı zamanda geliştirerek uygulamalarımızı daha 
profesyonel bir şekilde müşterilerimize sunmaya başladık.

Otomobillere ve tasarımlara olan merakınız 
nereden geliyor?
Otomobillere olan merakım dedemden ve benden yaşça 
büyük olan abilerimin modifiyeli araçlarından bana aşılanan 
bir tutkuydu. Tasarıma olan ilgim ise okuduğum bölümden 
kaynaklı olarak arttı. Gerisi tamamen hayal gücü.

Bir aracın dönüşüm süreci nasıl işliyor?
Bir aracın dönüşüm süreci müşterimizden teslim alınarak 
başlıyor. İlk olarak aracın kaporta aksamında bir sorun olup 
olmadığı kontrol ediliyor, herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa 
aracımız daha rahat ve sağlıklı kaplanması açısından bir takım 
parçalar sökülerek temizliğe hazır hale getiriliyor. Ardından 
aracımız detaylı temizlik için yıkama bölümüne alınarak en 
ufak ayrıntısına kadar temizleniyor. Bu işlem bittikten sonra 
kaplama öncesi aracımızı kurutuyoruz ve ortalama iki gün 
süren renk değişimi evresine geçiyoruz. İki günün sonrasında 
aracımızın rengi değiştikten sonra sökülen parçalarımızı 
tekrar aracımıza montajlıyoruz. En sonunda ise aracımızın 
kontrollerini yaparak müşteriye teslimata hazır hale getiriyor ve 
teslim ediyoruz.

Yapmayı sevdiğiniz ve en beğendiğiniz otomobil 
tasarımı hangisi?
Yapmayı en çok sevdiğim araçlar, supersport ve motor gücü 
yüksek spor otomobillerdir. Mercedes Benz S-Class Maybach 
çift renk (siyah-gri) güncel olarak en beğendiğim otomobil 
tasarımıdır.

Otomobil tasarımında değişim ve dönüşüm 
trendleri ne yönde? En çok neler tercih ediliyor?
Otomobil tasarımında güncel değişim ve dönüşüm trendi 
makyajlama (facelift) dediğimiz araçları yeni modele çevirme 
olduğunu söyleyebilirim. Güncel otomobil piyasasının fiyat 
artışı sebebiyle otomobil tutkunları araçlarını yenilemek yerine 
günümüzde makyajlama modasına uyuyorlar. Buna ek olarak 
günümüzde dönüşüm amaçlı en çok satın alınan pick up ve 
arazi araçları bu modanın başında geliyor. 



Sürpriz Kutlama
Ankara cemiyet hayatının seçkin 
siması Sezin Bereketoğlu, yeni yaşını 
dostlarının düzenlediği sürpriz bir 
parti ile kutladı. Etap Altınel Otel’de 
gerçekleşen partide renkli anlar 
yaşandı.
Ankara sosyal yaşamın tanınan ve sevilen simaları, Sezin 
Bereketoğlu’nun doğum günü partisinde bir araya geldi. Yeni 
yaşını kutlayan Sezin Bereketoğlu’na sürpriz bir organizasyon 
düzenleyen Mehtap Deveci ve arkadaşları, sabah saatlerinde Etal 
Altınel Otel’e geldi. Otel sahibi Hülya Altınel’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen davette her şey kusursuzdu. Tüm hazırlıkların ardından 
otelin içerisinde bulunan Hill 151 Restoran’a gelen Bereketoğlu, 
arkadaşlarının düzenlediği partiyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 
Hep birlikte brunch keyfi yapan konuklar, en eğlenceli anları ise 
pasta kesimi sırasında yaşadı. Özenle hazırlanan doğum günü 
pastasını büyük bir mutlulukla kesen Sezin Bereketoğlu, partiyi 
düzenleyen dostlarına ve gelen misafirlere teşekkür etti. 

davet

SEZİN BEREKETOĞLU 

JALE KAZEMİ, HÜLYA ALTINEL, SEZİN BEREKETOĞLU, GÜLFER DİȘÇİ, MEHTAP DEVECİ
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Dostlarıyla yakından ilgilenen Sezin 
Bereketoğlu, pastayı keserken dilek 
tutmayı da ihmal etmedi.

GÜLFER DİȘÇİ 

CELAL AKSOY

MEHTAP DEVECİ

FATİH ÖZEL 
HÜLYA ALTINEL 

JALE KAZEMİ



egul Design’ın kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
Markamız çok yeni ve genç bir marka. Megul (Melek-
Gülşah) ismi annemin ve benim ismimin baş 
harflerinden gelmektedir. Kadın girişimci olarak en 
büyük ilham kaynağım annem.  Megul Design’ın 
kuruluş aşamasında uzun senelerini ticaret hayatına 

veren eşimden çok destek aldım. Tasarlamak, yeniliklere açık olmak 
bizim için en önemli unsur.

Markanızın ürün yelpazesi ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Özel olarak kişiselleştirilmiş ürünlerimizi müşterilerimizle 
birebir iletişim halinde olup onların istek ve beğenilerine uygun 
kombinlemeler yaparak birlikte tasarlıyoruz. Ürünlerimizin 
kalitesini belirleyen en önemli unsur, yüzde yüz kahve çuvallarından 
oluşan Jut kumaş ile üretilmeleri. Jut, pamuktan sonra dünyada en 

M
Sürdürülebilir marka olmak hedefiyle yüzde yüz kahve çuvallarından olușan

jut kumașı ile birbirinden renkli ve ișlemeli kișiye özel çantalar tasarlayan 
Megul Design’ın Kurucusu Gülșah Kurtuluș, ürünlerinin her zaman her yerde 

kullanılabilecek ürünler olmasına özen gösteriyor...

Megul Design
Kişiye Özel ve Zamansız 

röportaj

büyük ikinci doğal ipliktir. Tekstil biliminde, bitkisel iplik olarak 
da adlandırılmaktadır. Jut ipliği ve ürünleri büyük bir kullanım 
çeşitliliğine sahiptir.

Kahve çuvallarından kişiye özel birbirinden şık ve 
renkli çantalar üretiyorsunuz. Koleksiyonlarınızın 
oluşum sürecini anlatabilir misiniz?
Müşterilerimizin çantalarını kullanırken rahat ve mutlu 
olmalarına özen gösteriyoruz. Çantalarımız müşterilerimize 
özel renk, harf ve figürler ile üretiliyor. Annem yıllarca bizim 
için önemli olan eşyalarımıza el emeği ile bize özel olarak baş 
harflerimizi nakışlardı. Biz de buradan yola çıkarak kişiye özel 
harf veya müşterilerimiz için anlamı olan bir figürü nakış 
yapmaya karar verdik. Bunu da kadınların olmazsa olmazı 
çantalarında yapmayı düşündük. Tabii bu süreçte beyleri de 
unutmadık. Yakında güzel bir çalışma ile Babalar Günü’ne özel 
koleksiyonumuzu sunmaya hazırlanıyoruz.
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Kahve çuvalları, geri dönüștürülebilen 
bir hammaddeye sahip olduğu için 

doğaya, insanlığa katkıda bulunabilmek 
ve pırıl pırıl bir geleceğe sahip olabilmek 

amacıyla tasarımlar yapmak istedim.

Bir çantanın oluşum sürecimizden bahsedecek olursak; çantanın 
boyutunu, rengini ve harf kararını verdikten sonra serüvenimiz 
başlıyor. Özel kahve çuvallarından olan gövde kısmını istenilen 
renk ve harfte atölyemizde nakışını özenle işleyip, ardından o 
gövde kısmını bir çanta haline getiriyor ve müşteriye gönderim 
yapılacak paketine kadar sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip 
ediyoruz. Emeklerimizin en güzel hediyesini, müşterilerimizden 
aldığımız güzel geri dönüşler ile alıyoruz. 

Özellikle kahve çuvallarını tercih etmenizdeki sebep 
nedir?
Kahve çuvalları, geri dönüştürülebilen bir hammaddeye sahip 
olduğu için doğaya, insanlığa katkıda bulunabilmek ve pırıl pırıl 
bir geleceğe sahip olabilmek amacıyla tasarımlar yapmak istedim.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
En büyük ilham kaynağım; annem, hayallerim ve hayatın kendisi. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Asil, zamansız, her zaman her yerde kullanılabilecek parçalarla 
kendimizi tanımlıyoruz. Yani spor ve klasik giyimi karıştırarak 
kullanmayı çok seviyoruz. Günlük her role uyum sağlayabilecek 
özgür, zarif tarzlar yaratıyoruz. 



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

röportajlarımız sizlerle...

Sağlık-Güzellik 
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ide Botoksu 
Bu yöntem henüz deneme aşamasındadır ve bu konu 
hastalara iyi anlatılmalıdır. Genellikle Vücut Kitle 
İndeksi (VKİ) 30’un altında olan ve daha önce diyet 
denemiş başarılı olamamış kişilere uygulanır. VKİ, 
ameliyat sınırlarında olacak kadar yüksek olanlarda 
bu yöntem yeterli değildir. Endoskopik yolla uygulanır, 

genel anesteziye gerek yoktur. Hafif bir sedasyon altında ortalama 
yarım saat sürer ve yarım saatte dinlenme ile bir saatte biter ve hemen 
günlük yaşama dönülebilir. Botoks, estetik cerrahi başta olmak 
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Balon 400-700 cc civarında şişirilir. İlk zamanlarda biraz ağrı ve 
bulantı olabilir. Danışan balon takılı olduğu sürece diyet ve spora 
devam etmeli, balon çıkarılınca da bunlara devam etmelidir, 
aksi takdirde verdiği kiloları geri alır.

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

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

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM
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Yaz döneminde güneșin zararlı etkilerinden korunmak için daha dikkatli olunması 
gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, hangi cilt tipinin 

güneșten nasıl korunması gerektiğini anlattı.

Cilt Tiplerine Göre 
Güneşten Korunma

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

üneş kaynaklı UV dalgalarının; başlıca cilt yaşlanması, 
leke ve deri kanserleri gibi pek çok cilt hastalığının 
başlıca sebebi olduğunu bilmekteyiz. Acaba güneş 
kaynaklı UV ve güneşten korunma hakkında ne 
derece doğru bilgilere sahibiz. Bu yazımda bunları 
anlatacağım.

UVA  ve UVB  ışınlarının cilde verdiği zararlar 
nelerdir? 
Güneş kaynaklı doğal ve solaryum kaynaklı sentetik UV ışınları, 
üç tiptir. Uzun dalga boyuna sahip UVA,  başlıca  iyi ve kötü huylu 
deri kanseri, melasma, güneş lekeler, rozasea ve fotoyaşlanma 
dediğimiz cilt rahatsızlıklarından sorumluyken kısa dalga 

boyu olan UVB kızarıklıkları dahil tüm güneş yanıklarından 
sorumlu dalga boyudur. Ayrıca her iki dalga boyu da derinin üst 
tabakasındaki kalınlaşmadan ve genel  bağışıklık sisteminin 
baskılanmasından  sorumludur. 

Cilt  tiplerine göre güneşten korunma farklılıklar 
gösterebilir mi ?
Başlıca güneş ışınlarına verilen yanıta göre beş farklı tip cilt vardır 
ve genel güneşten korunma prensipleri aynı olmakla birlikte bazı 
değişiklikler göstermektedir. 

Açık Tenli Bireyler: Cilt tipi bir ve iki olan süt beyazı tenli, sarı 
veya kızıl saçlı, mavi veya yeşil gözlü bireyler, güneşin tüm dalga 
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boylarına karşı en hassas ve tüm güneş ilişkili deri rahatsızlıklarına 
en yatkın bireylerdir. Bu kişiler asla bronzlaşamaz, her zaman güneş 
maruziyeti sonrası kızarırlar. Korunmasız maruziyet sonrası leke 
ve çillenmeye eğilimlidirler. Bu kişilerin, ekvatoral ve subtropikal 
ülkelerde (ülkemiz dahil) yaz aylarında mutlak suretle gün ortası 
dediğimiz saatlerde yani saat 11.00 ile 15.00 arasında direkt güneş 
ışınlarına maruz kalmamaları, gölge ve serin kapalı mekânları 
tercih etmeleri önerilmektedir. Bu kişiler yüksek güneş koruyucu 
kremler sürse, giysi, gözlük ve şapkalarla mekanik olarak korunsalar 
da bu saatlerde açık havada olmaları önerilmez.  Bu saatler dışında 
ise genel güneşten korunma prensiplerine uymaları önerilir. Bunlar; 
geniş kenarlı şapka ve gözlük takmaları, ince açık renk pamuklu 
giysiler giymeleri, açıkta kalan tüm deri bölgelerine de SPF  15 
ve üstü UVA ve UVB koruyucu kremleri üç ile dört saat arayla 
kullanmaları ve direkt güneş maruziyet süresinin otuz dakikadan 
az olması tavsiye edilir. 

Buğday Tenli Bireyler: Cilt tipi üç olan kişiler ise nadiren kızarıklık, 
güneş yanıkları geliştirip genellikle de bronzlaşırlar. Yine bu 
bireylerde de küresel ısınmaya bağlı ozon tabakasındaki harabiyet 
arttıkça son yıllarda deri kanserlerinde ve güneş ilişkili cilt 
rahatsızlıklarında artış görülmektedir. Dolayısıyla bu cilt tipine 
sahip kişilerin de gün ortası saatlerde 11.00-15.00 arasında genel 
korunma yöntemlerini uygulasalar bile direkt güneşe maruz 
kalmaları önerilmez. Diğer saatlerde de genel güneşten korunma 
prensiplerine uymaları önerilir. 

Esmer Tenli Bireyler: Cilt tipi dört olan bireyler ise asla kızarmaz 
her zaman birkaç ton bronzlaşırlar. Bu bireyler her ne kadar güneş 
yanıklarına karşı şanslı olsalar da tüm yukarıda bahsedilen genel 
korunma prensiplerine uymaları gerekmektedir. Bu kişilerde de 
UVA’ya bağlı deri kanserleri ile fotoyaşlanma görülebilir. 

Hangi saatler arasında dışarıda olmamız sakıncalıdır?
Yukarıda bahsedildiği üzere tropikal ve subtropikal ülkelerde 
gün ortası saatlerde yani 11.00 - 15.00 arası en tehlikeli saatler olup 
açık havada direkt güneş altında kalmak tüm cilt tiplerinde güneş 
yanıkları ve hücresel hasara sebep olacaktır. Dolayısıyla bu saatlerde 
kapalı mekânlar ile serin ve  gölge tercih edilmelidir. Bu saatlerde 
direk güneş maruziyeti özellikle bebek, çocuk, yaşlı, kalp ve böbrek 
rahatsızlığı olan kişilerde hayati önemi olabilen güneş yanıkları, 
güneş çarpması gibi tablolara yol açabilir.

Akneli bireyler güneşten nasıl etkileniyor? Nasıl 
güneş koruyucu kullanmalılar?
Akne, sanıldığının aksine güneş ile şiddetlenebilen bir cilt 
rahatsızlığıdır. Ayrıca akne uygulamasında kullanılan bazı ilaçlar 
güneş hassasiyetine de yol açabilmektedir. Bu sebeple uygulama 
altında olan, olmayan tüm akneli bireyler eczanelerde satılan, yağsız 
medikal güneş koruyucular kullanmalılardır. 

Hassas ciltler güneşten nasıl etkileniyor? Hangi güneş 
koruyucuyu kullanmalılar?
Hassas ciltler güneş ışınlarına, kızarıklık yanıtı veren ciltler olup 
günün her saatinde direkt güneş ışınlarından kaçınmalıdırlar. 
Hem genel korunma prensiplerine mutlak uymaları hem de en 
az SPF 30 ve üstü koruyucuları gün içinde üç, dört saat aralıklarla 
kullanmaları gerekmektedir.

Güneş yanıklarından nasıl korunuruz?
Güneşe maruziyet sonrası ilk saatlerde ortaya çıkan ve altı saatten 
uzun süren kızarıklık aslında birinci derece güneş yanığıdır. 

Dolayısıyla cilt tipi 2, 3 ve 4 olan ülkemizde pek çoğumuz 
hayatımızda az bir kez birinci derece güneş yanığı yaşadık. 
Özellikle bebek ve çocukların yanıklardan korunması çok 
önemlidir. Güneş yanıklarından korunmanın en temelinde; gün 
ortası saatlerde kapalı, serin, gölge mekânlarda kalmak, diğer 
saatlerde direkt maruziyet süresini otuz dakika altında tutmak, 
giysi dışında kalan deri alanlarına da en az SPF 15 güneş 
koruyucu kullanmak ve şapka takmak var.  

Özetle, yaz aylarında kısa süreli deniz kenarı tatillerinden, 
gittiğimiz cilt tonumuzun bir tonu kadar koyu dönebiliyorsak 
güneş yanığı olmamış ve doğru bir şekilde korunabilmişiz 
demektir.  
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erkesin ağrı eşiği kendine! Ağrı söz konusu 
olduğunda herkes farklı bir seviyeden bahseder. 
Ancak doğum ağrısı söz konusu olduğunda bunu 
deneyimlemiş olan pek çok kadın “hayatımda 
hissettiğim en korkunç ağrıydı” der. Haliyle 
deneyimsiz annelerin doğum korkusu da bir hayli 
artar. Tabii “prenses doğum”a kadar. 

Prenses doğum, yani tüm hamilelerin hayallerini süsleyen ağrısız 
doğum, normal doğum ve sezaryen doğumda ağrıyı en aza 
indirmek için kullanılan lokal anestezi yöntemidir. Genel anestezi 
de anne tamamen uyur ve bilinçsiz şekildeyken doğum gerçekleşir, 
dolayısıyla bebeğinin dünyaya geldiği anı dahi görmez. Epidural 
anestezi yapıldığında ise anne uyanıktır, her şeyi farkında olur, 
bedenini hareket ettirebilir, bebeğinin dünyaya gelmesini sağlamak 
için bebeği ittirebilir, ancak tüm bunları yaparken doğum 
ağrılarını çok hafif hisseder. Bu nedenle normal doğum için en çok 
tercih edilen yöntemdir. Hem çok etkili hem de çok güvenli olması 
nedeniyle tercih edilen epidural, ağrısız doğum olarak gebelerin 
hayallerini süslüyor.

Prenses doğum nasıl yapılır?
Annenin kasılmaları başladıktan ve rahim ağzı açıklığı yaklaşık 
dört cm’e ulaştıktan sonra epidural yapılabilir. Anestezi doktoru, 
doğum öncesinde anne yan yatar pozisyondayken ya da oturur 
durumdayken muayene ederek bel bölgesinde epidural alanı 
belirler. Burada iğnenin gireceği yer önce antiseptik madde ile 
silinir. Çok ince bir iğne ile epidural alana kateter yerleştirilir ve 

ilaç verilir. Çok ince bir iğne ile bölgesel bir işlem yapıldığı için bu 
süreçte annenin hareket etmeden durması önemlidir. Kateterin 
dışarıda kalan kısmından doğum esnasında anestezi doktoru 
ihtiyaç duyulan dozda anestezik madde vermeye devam eder. Bu 
sayede ağrı sürekli kontrol altında alınır. Danışanın ağrı durumuna 
göre kateter doğumdan sonraki on iki ile kırk sekiz saat aralığında 
çıkarılır.

Prenses doğumun avantajları nelerdir?
▪ Hem normal doğum isteyen hem de ağrısından korkanlar için 
ideal bir yöntemdir.
▪ Uygun dozda verildiğinde doğum esnasında her şeyi algılamaya 
rağmen acı ya da ağrı hissetmeye engel olur.
▪ Sersemliğe sebep olmaz ve psikolojik rahatlama sağlar. 
▪ Bağırsak hareketlerine engel olmaz.
▪ Doğum sırasında ağrı çekip yorgun hissetmeye neden olmaz. Bu 
sayede anne bebeğiyle daha rahat ilgilenebilir.
▪ İyi bir anestezi doktoru tarafından uygun dozda anestezik 
verildiği takdirde doğumdan sonra baş ağrısına da sebep olmaz.

Kimlere prenses doğum yöntemi uygulanmaz?
▪ Kan kaybına bağlı olarak ciddi tansiyon düşüklüğü yaşayanlar 
için uygun bir yöntem olmayacaktır.
▪ Kullanılacak anestezi maddelerine karşı alerjisi olanlara epidural 
yapılamaz.
▪ İğnenin yapılacağı epidural alanda bölgede enfeksiyon ya da cilt 
problemi varsa uygulama yapılamaz.
▪ Kan sulandırıcı ilaç kullanan anneler için uygun değildir.  

H

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
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doğumda ağrıya dayanamayan hamileler 
için oldukça konforlu olan halk arasında 

da prenses doğum olarak bilinen 
epidural anestezi yöntemi hakkında 

detaylı bilgiler veriyor… 
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lk olarak rejuvenasyon kelimesini açıklar 
mısınız? 
Rejuvenasyon, yeniden gençleştirme anlamında 
kullanılmaktadır. Ameliyatlı ve ameliyatsız 
göz çevresi rejuvenasyonundan bahsedeceğim. 
Göz çevresindeki kaz ayağı kırışıklıkları, göz 
kapağı düşüklükleri, göz altı torbaları ve göz altı 

morlukları insanları genelde yorgun ve yaşından büyük gösteren 
durumlardır.

Göz çevresi için uyguladığınız ameliyatsız işlemler 
nelerdir? 
Ameliyatsız olarak en sık yaptığımız ve danışana ilk önerdiğimiz 
işlem botoks uygulamasıdır. Botoks uygulaması göz çevresi kaz 

ayağı çizgilerini kaybetmekle birlikte yapıldığı sürece bu çizgilerin 
ilerlemesinide durdurur. Göz çevresi için hyaluronik asit dolgu 
uygulamalarından ve belirli mezoterapi, gençlik aşılarından da 
faydalanabiliyoruz. 

Göz çevresi dolguları diğer dermal dolgulardan 
farklı mıdır? Kalıcılık süreleri ne kadar? 
Göz çevresine uyguladığımız dolgular yapı itibariyle diğer 
dolgulardan farklıdır. Göz çevresine hyaluronik asit içeren 
ince yapıda dolgular tercih edilmelidir. Ayrıca göz altı morluğu 
olan danışanlar için de içeriğinde protein, vitamin, aminoasit, 
antioksidanlar bulunan hyaluronik asit dolguları kullanmaktayız. 
Göz çevresi dolguları diğer dolgulara oranla uzun süre kullanılır. 
Genellikle on sekiz ay ile yirmi dört ay arasında kalıcılık gösterir.

İ
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Öktem, genç ve 

etkileyici görünümün belirleyici bölgelerinden olan gözlerde hem genetik hem de 
çevresel faktörlerden kaynaklı olușan deformetilere etkili çözüm sunan ve canlı bir 

görünüm yaratan göz çevresi estetiği hakkında bilgi veriyor…
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lk olarak rejuvenasyon kelimesini açıklar 
mısınız? 
Rejuvenasyon, yeniden gençleştirme anlamında 
kullanılmaktadır. Ameliyatlı ve ameliyatsız 
göz çevresi rejuvenasyonundan bahsedeceğim. 
Göz çevresindeki kaz ayağı kırışıklıkları, göz 
kapağı düşüklükleri, göz altı torbaları ve göz altı 

morlukları insanları genelde yorgun ve yaşından büyük gösteren 
durumlardır.

Göz çevresi için uyguladığınız ameliyatsız işlemler 
nelerdir? 
Ameliyatsız olarak en sık yaptığımız ve danışana ilk önerdiğimiz 
işlem botoks uygulamasıdır. Botoks uygulaması göz çevresi kaz 

ayağı çizgilerini kaybetmekle birlikte yapıldığı sürece bu çizgilerin 
ilerlemesinide durdurur. Göz çevresi için hyaluronik asit dolgu 
uygulamalarından ve belirli mezoterapi, gençlik aşılarından da 
faydalanabiliyoruz. 

Göz çevresi dolguları diğer dermal dolgulardan 
farklı mıdır? Kalıcılık süreleri ne kadar? 
Göz çevresine uyguladığımız dolgular yapı itibariyle diğer 
dolgulardan farklıdır. Göz çevresine hyaluronik asit içeren 
ince yapıda dolgular tercih edilmelidir. Ayrıca göz altı morluğu 
olan danışanlar için de içeriğinde protein, vitamin, aminoasit, 
antioksidanlar bulunan hyaluronik asit dolguları kullanmaktayız. 
Göz çevresi dolguları diğer dolgulara oranla uzun süre kullanılır. 
Genellikle on sekiz ay ile yirmi dört ay arasında kalıcılık gösterir.

İ
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Öktem, genç ve 

etkileyici görünümün belirleyici bölgelerinden olan gözlerde hem genetik hem de 
çevresel faktörlerden kaynaklı olușan deformetilere etkili çözüm sunan ve canlı bir 

görünüm yaratan göz çevresi estetiği hakkında bilgi veriyor…
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Mezoterapi ve gençlik aşıları tek seans mı uygulanır? 
Göz çevresine özel olarak uygulanan mezoterapi ve gençlik aşıları 
da vardır. Bu işlemler ortalama üç ile dört seans uygun görülmekle 
birlikte danışan memnuniyetine göre senede bir tekrarlanabilir.

Göz çevresi dediğimiz zaman göz kapakları 
da konuya dahil oluyor. Göz kapakları ile ilgili 
şikâyetlerde hangi işlemleri yapıyorsunuz? 
Göz kapakları yaşa bağlı ve genetik olarak üst göz kapağı 
düşüklüğü ve göz altı torbalanması sorunlarıyla karşımıza çıkar. 
Üst göz kapağı estetiği yani blefaroplasti olarak adlandırdığımız 
bu estetik ameliyat, kişiyi sosyal ve sağlık açısından hem estetik 
anlamda hem de fonksiyonel açıdan memnun eder. Blefaroplasti 
ameliyatları benim sıklıkla yaptığım ameliyatlardır. Ortalama 
bir saat sürer. Alt göz kapağı torbalanmaları için de cerrahi işlem 
olan alt göz kapağı ameliyatı en uygun yöntemdir. Alt göz kapağı 
blefaroplasti ameliyatı da ortalama bir saat sürer. Üst göz kapağı 
ameliyatı lokal anestezi ile yapılabilir. Ancak alt göz kapağı 
ameliyatı mutlaka sedasyon ya da genel anestezi ile yapılmalıdır.

Alt ve üst blefaroplasti (göz kapağı estetiği) 
ameliyatları ağrılımıdır? İyileşme süresinden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Ameliyat öncesi danışanımızla detaylı iletişimde olarak kan 
sulandırıcı ilaçlar, C vitamini tüketimi, yeşil çay tüketimi gibi 
kan sulandırıcı ürünlerden uzak durmasını istiyoruz. Ameliyatta 
danışanımızın kanaması az olursa ödemi ve morluğu da az olur. 
Ameliyat sonrası ödemi engellemek için danışanımızın ilk iki gün 
kırk beş derecelik pozisyonda başı yüksekte yatmasını istiyoruz. 
Ameliyattan sonra ikinci gün danışanımızı kontrole çağırıyoruz ve 
beşinci gün dikişlerini alıyoruz. Dikişler alındıktan sonra kişi sosyal 
hayatına rahatlıkla devam edebilir. Ameliyat süreci ve ameliyat 

sonrası süreç oldukça konforludur. İlk bir ay göz kapaklarının 
oturma sürecidir ameliyat sonrası ödem olur ve göz kapağı estetiği 
birinci aydan itibaren daha da güzelleşir. Her işlemde olduğu gibi 
blefaroplasti ameliyatında da danışanlarımızla konuşarak ve 
beklentilerini anlayarak yapılan ön muayene çok önemlidir. 

Blefaroplasti ameliyatından sonra dolgu ve botoks 
gibi uygulamalar yapılabilir mi ? 
Evet tabii ki göz kapağı estetiğinden ortalama bir ay sonra ödemler 
inmiş olur ve dolgu botoks uygulamaları yapılabilir. Ayrıca göz 
kapağı düşüklüğü olan kişiler ameliyattan sonra yaptırdığı dolgu 
ve botoks gibi uygulamalardan öncesine oranla daha memnun 
kalırlar.

Bu ameliyatlar kalıcı mıdır? Yaş sınırı var mı? 
Yer çekimine maruz kaldığımız her an cildimiz yenik düşmeye 
devam eder. Ama tabii ki dolgu ve botoks uygulamalarına göre 
ameliyat kalıcıdır. Kişinin deri yapısına bağlı olarak kalıcılık 
süreleri on ile on beş yıl olur. Genetik olarak da göz kapaklarında 
düşüklük ve torbalanma olan birçok kişi varken çoğu ameliyatta 
olduğu gibi sağlık açısından bir zararı yok ise ameliyat için on 
sekiz yaşını beklememiz gerekir. Fakat genellikle kırk yaş ve üzeri 
danışanlara yaptığımız ameliyatlardır.

Göz çevresi ile ilgili önerileriniz nelerdir? 
Her konuda olduğu gibi bu konuda da önlem almak önemlidir. 
Kişi otuzlu yaşlarından itibaren botoks uygulamalarına başlar 
ve düzenli aralıklarda bu uygulamalara devam ederse kaz ayağı 
çizgileri ilerlemez hatta oluşmaz diyebilirim. Bunların haricinde 
bol su tüketimi, sağlıklı beslenme gibi kişinin kendine dikkat 
etmesi durumunda cildimizde iyi halde yaş alır. Cildimizi güneşten 
korumak ve cilt tipimize göre düzenli nemlendirmek önemlidir.  



iş çapraşıklıklarının genel sağlık açısından 
ne gibi sonuçları vardır? 
Alt çene çiğneme fonksiyonunu yerine getirmek için 
üst çeneyle anahtar-kilit benzeri bir mekanizma 
ile çalışır. Eğer diş çapraşıklıkları varsa alt ve üst 
çene birbirlerine anahtar kilit gibi oturmazlar ve 
ideal fonksiyon gösteremezler. Bu sebeple yiyecekler 

iyi parçalanmadan yutulur ve mideden başlayarak sindirim 
sisteminde belli aksamalar meydana gelebilir. Ayrıca diş 
çapraşıklığı varsa dişler iyi temizlenemez ve diş taşı, diş çürüğü, 
ağız kokusu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda diş 
çapraşıklığı, konuşma ya da gülme gibi sosyal fonksiyonların 
bozulmasına sebebiyet verebilir; bu durumlar psikolojik 
sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkün. Yani basitçe diş çapraşıklığı deyip 
geçmemek gerekiyor.

Ortodontik tedavi alanında ne gibi gelişmeler var?
Günümüzde herkes için zaman çok kıymetli. Kimimiz öyle işlerde 
çalışıyoruz ki yedi gün yirmi dört saat bile bizlere yetmiyor. 
Gün içerisinde beş dakikanın bile önemi çok büyük. Hal böyle 
olunca, ortodontik tedaviler açısından en çok karşılaştığımız 
talep sürenin kısaltılması oluyor. Hastalarımız aynı zamanda 
kullanılacak tedavi yönteminin olabildiğince estetik olmasını, 
kolay uygulanabilmesini istiyorlar. Aynı zamanda tedavi 
uygulanmadan önce tedavi sonucunu iyice anlamayı hatta 
görebilmeyi talep ediyorlar. Son yıllarda gelişen şeffaf plak tedavisi 
tüm bu ihtiyaçlara çözüm olarak ortaya çıktı. Hastalar bu tedavi 
yöntemi sayesinde hedeflediğimiz ideal gülümsemelere daha 
hızlı şekilde ve tel takmadan ulaşabiliyorlar. Ayda bir kez kontrole 
gelmek yerine iki hatta üç ayda bir kontrole gelebiliyorlar. Tedavi 
öncesinde hazırlanan simülasyonlar ile tedavi sonunda ne ile 
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șeffaf plak uygulamasını 
tüm detayları ile anlatıyor…
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karşılaşacaklarını öngörebiliyorlar. Şeffaf plak tedavileri sayesinde 
ortodontik tedavi süreci daha hızlı, hasta dostu ve ergonomik bir 
hale geldi diyebiliriz.

Şeffaf plak tedavisi nedir? Avantajları nelerdir?
Ortodontide şeffaf plak tedavisi, dişleri planlanan konumlarına 
getirmek için takılıp çıkartılan plaklar kullandığımız 
tedavi tekniğine verdiğimiz isimdir. Öncelikle adından da 
anlayabileceğimiz gibi estetik bir tekniktir. Tedavi planının üç 
boyutlu olarak simülasyonu oluşturulur ve hedef objektif olarak 
belirlenir. Bu teknikte kuvvet daha hafif olduğu için tedavi nispeten 
ağrısızdır. Sabit tel tedavisinde olan kırılma ve batma sıkıntıları 
yoktur.  Her dişe uygulanacak hareket ayrı ayrı planlanabildiği için 
tedavi daha kısa sürer. Hekim kontrolleri ki hatta üç ayda bir bile 
yapılabilir.

Herkes şeffaf plak yaptırabilir mi?  Hangi yaş 
aralıklarına uygulanabilir?
Şeffaf plak tedavisi, hastaların uyum sağlayabileceği her yaşta 
kullanılabilir. Plaklar genelde altı ile on yaşlar arasında ortopedik 
etki yaratmak için, on ile on dört yaş aralığında diş ve çene 
uyumunu arttırmak için, on dört yaş ve üzerinde diş dizilimini 
iyileştirmek için kullanılabilir. Şeffaf plak tedavisi uygulayabilmek 
için her yaşta geçerli olan 2 şart, dişlerin çürüksüz ve diş etlerinin 
sağlıklı olmasıdır.

Şeffaf plakları ne kadar süre ile takmak gerekir?
Plaklar istenen ideal etkiyi günde yirmi iki saat kullanıldığında 
gösterirler.

Şeffaf plak tedavisinde ağrı oluyor mu?
Şeffaf plak tedavisinde ağrı sınırlı düzeyde meydana gelebilir. Ancak 
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bu düzey sabit tel mekanikleri kullanılarak uygulanan ortodontik 
tedavilere kıyasla çok düşüktür.

Şeffaf plak tedavisi süresince kontroller ne kadar sürede 
yapılıyor?
Şeffaf plakların kullanım süresi her hastada farklıdır. Kontroller tedavi 
uzunluğuna ve uygulanan diş hareketlerinin yoğunluğuna göre altı ile 
on iki hafta arasında değişebilir.

Normal diş teli ile mi yoksa şeffaf plak ile mi tedavi daha 
kısa sürer?
Normal diş teli de şeffaf plaklar da hekimin tedaviyi uygulayabilmesi 
için birer araçtır. Bu tedavilerin birbirlerine göre üstün olduğu noktalar 
vardır. Dolayısıyla her hastaya özel aracın doğru seçilmesiyle en hızlı 
tedavi sağlanabilir.

Şeffaf plak tedavisi boyunca estetik açıdan kötü bir 
görüntü oluyor mu? Klasik diş teli tedavisinde hastalar 
kötü görünümden çok şikayetçi oluyorlar, bu yönüyle 
Invisalign tedavisiyle karşılaştırabilir misiniz?
Şeffaf plaklar plastiktir. Eğer plaklar ağızdayken çay, kahve, kola ve 
sigara gibi renklenmeye sebep olan ürünler kullanılırsa plaklar da 
renklenir. Kısacası, dişlerde renklenmeye sebep olabilecek ürünler, 
plaklarda da renklenmeye sebep oluyor ve kötü görünüme sebep 
olabiliyor. Yemek yerken veya sıcak içecekler tüketilirken plaklar 
çıkarıldığı için bu tür lekelenmeler de meydana gelmiyor. 

Şeffaf plak tedavisi süresince yeme içme konusunda 
kısıtlamalar var mıdır?
Yeme-içme sonrası dişlerinizi fırçaladığınız takdirde beslenme 
alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda değilsiniz. Plaklarınızı 
çıkartarak dilediğiniz her şeyi tüketebilirsiniz.

Şeffaf plak plaklarının bakımı nasıl yapılır?
Şeffaf plaklarınızı, her dişlerinizi fırçaladığınızda diş macunu ve diş 
fırçası ile fırçalayarak, sonrasında ise akan su altında durulayarak 
temizleyebilirsiniz. Plakların bakımı oldukça rahattır. 

Şeffaf plaklarla elde edilen tedavi sonuçları, metal 
braketlerle (tel) karşılaştırılınca nasıl?
Ortodontik tedavilerde elde edilen sonuçlar, tedaviyi uygulayan 
hekimin tecrübesiyle ve hasta kooperasyonuyla direkt alakalıdır. 
Kullanılan malzeme yalnızca araçtır. Bu noktada şeffaf plaklar hem 
hastanın hem de hekimin işini kolaylaştırır diyebiliriz.

Şeffaf plakların plastik olması her hangi bir sorun teşkil 
ediyor mu?
Şeffaf plakların plastik olması esnekliklerini arttırmaktadır. Bu da 
tedavide uygulanacak kuvvetlerin daha yumuşak uygulanabilmesine 
yardımcı olur. Aynı zamanda plastik materyaller daha estetiktir.

Şeffaf plak ve metal braketleri hijyenik tutmanın 
öneminden bahsedebilir misiniz?
Ortodontik tedavi uygulanmasında kullanılan tel ya da şeffaf plak 
olsun tüm araçlar, temiz tutulmalı ve düzenli olarak bakımları 
yapılmalıdır. Bakım yapılmadığında oluşabilecek diş çürükleri ve diş 
eti rahatsızlıkları, diş hekimine yapılacak ek ziyaretler demektir. Bu da 
bulaş riskini arttırmaktadır.

Ağız sağlığı bakımı özellikle bu dönemde neden önemli? 
Neler yapılması gerekiyor?
Ağız ve diş bakımı sağlamak aslında düşünüldüğünden daha kolaydır. 

Tüm öğünler sonrası fırçalanamasa bile her sabah ve akşam 
hekiminizin size önereceği doğru diş fırçaları, macunları ve 
gargaraları kullanarak doğru teknik ile yapacağınız fırçalama 
işlemi, diş çürüklerini ve diş eti hastalığını önlemede yeterlidir. 

Şeffaf plak tedavilerinde bir aksama oluyor mu? 
Şeffaf plak tedavilerinde hastalara genellikle her hafta ya da 
on günde bir değiştirecekleri plakları sırasıyla teslim ediyoruz. 
Dolayısıyla tedavilerine herhangi bir sebeple gelemeseler bile 
plaklarını rutin kullanmaya devam etmeleri halinde tedavileri 
aksamıyor.

Pandemi döneminde her şey sanallaşmaya başladı. 
Ortodontide de bu tarz bir gelişme oldu mu?
Ortodonti alanındaki teknolojik gelişmeler günümüzde 
tedavi sürecini minimum klinik ziyaretine indirmek üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bu alandaki yeni bir uygulama olan 
dental monitoring ile plastik bir uygulama aparatı ve akıllı 
telefonunuzu kullanarak, diş görüntülerinizi sanal ortama 
yükleyebiliyor ve neredeyse hiç kliniğe gitmeden hekiminizin 
sizi kontrol etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu uygulama sektörde 
çok yeni ve henüz ülkemizde uygulanmıyor. Önümüzdeki 
günlerde bu yöntemin avantajlarının ortaya konulmasıyla 
ülkemizde de yaygınlaşacağını ve yoğun bir şekilde 
kullanılmaya başlanacağını düşünüyorum.  



ncelikle, herşeybiorganik’in kuruluş 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
herşeybiorganik’in temelleri 2019’un ilk çeyreğinde 
memleketim olan İzmir’in Selçuk ilçesinde atıldı. 
Eğitim yöneticiliği yapan babam Sezai Menteşe’nin 
uzun ve yorucu kanser tedavisi için de yurt dışından 
yeni geldiğim bir dönemdi. Bu tedavi süresince 

kanser hastalığının nasıl oluştuğunu, beslenmemizin bu sonuca 
etkilerini araştırmaya başladım ve aslında toplum olarak ne kadar 
sağlıksız beslendiğimizi keşfettim. Tükettiğimiz her ürünün içinde 
yer alan kimyasal gübre ve ilaç kalıntılarının bizim sağlığımızı 
elimizden aldığı gibi yine çare olarak da, kimyasal ilaç veya tedavi 
yöntemlerine bağlı kılar hale getirdiği sonucuna vardım. Sistemin 
bizi bir yandan tükettiğimiz besinlerle zehirlerken diğer yandan 
yine büyük ilaç endüstrisi tarafından kendine bağlı hale getirdiğini 
fark ettim. Yaşadığım ve gözlemlediğim bu deneyimler daha 
sağlıklı beslenme konusunda beni bilinçli hale getirdi.

Bu sebeple harekete geçip hem kendime hem de topluma sağlıklı 

beslenme adına fayda sağlayabilecek bu girişimi hayata geçirmeye 
karar verdim. 

Babamın tedavisi boyunca uzun bir süre onunla beraber hastanede 
olmak durumunda kaldığımdan, bu girişimin ilk kodları bir 
hastane odasında yazıldı diyebilirim. 

Tüm operasyonlarını kendi çabamla yürütebileceğim, hiçbir 
sermayesi olmayan bir sistem tasarladım. Uzun dönem boyunca 
da elimde kargo kolileri ile teslimat yaptığımı hatırlarım. 
Bireysel hikayemden doğan herşeybiorganik girişimini bugün; 
büyük çözüm ortaklarımızla iş birliği içinde devam ettiğimiz 
hizmetlerimizle Türkiye’nin 81 iline ve tüm ilçelerine teslimat 
yapabildiğimiz bir noktaya taşımayı başardık.

Markanız ile kullanıcılara ve danışanlarınıza 
ne gibi faydalar sağlamayı hedeflediniz?
Tüm titizliğimiz ve şeffaflığımız ile sadece çevrimiçi olarak 
kurduğumuz markamız sayesinde Türkiye’nin her yerine 

Ö
İki yıl gibi kısa bir sürede oldukça büyük bir kitleye ulașan “herșeybiorganik” 
markasının yaratıcısı, genç ve bașarılı girișimci Can Menteșe’den kuruluș 

hikayesini ve güvenilir markasını Türkiye’nin 81 iline nasıl ulaștırdıklarını dinledik...
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ncelikle, herşeybiorganik’in kuruluş 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz?
herşeybiorganik’in temelleri 2019’un ilk çeyreğinde 
memleketim olan İzmir’in Selçuk ilçesinde atıldı. 
Eğitim yöneticiliği yapan babam Sezai Menteşe’nin 
uzun ve yorucu kanser tedavisi için de yurt dışından 
yeni geldiğim bir dönemdi. Bu tedavi süresince 

kanser hastalığının nasıl oluştuğunu, beslenmemizin bu sonuca 
etkilerini araştırmaya başladım ve aslında toplum olarak ne kadar 
sağlıksız beslendiğimizi keşfettim. Tükettiğimiz her ürünün içinde 
yer alan kimyasal gübre ve ilaç kalıntılarının bizim sağlığımızı 
elimizden aldığı gibi yine çare olarak da, kimyasal ilaç veya tedavi 
yöntemlerine bağlı kılar hale getirdiği sonucuna vardım. Sistemin 
bizi bir yandan tükettiğimiz besinlerle zehirlerken diğer yandan 
yine büyük ilaç endüstrisi tarafından kendine bağlı hale getirdiğini 
fark ettim. Yaşadığım ve gözlemlediğim bu deneyimler daha 
sağlıklı beslenme konusunda beni bilinçli hale getirdi.

Bu sebeple harekete geçip hem kendime hem de topluma sağlıklı 

beslenme adına fayda sağlayabilecek bu girişimi hayata geçirmeye 
karar verdim. 

Babamın tedavisi boyunca uzun bir süre onunla beraber hastanede 
olmak durumunda kaldığımdan, bu girişimin ilk kodları bir 
hastane odasında yazıldı diyebilirim. 

Tüm operasyonlarını kendi çabamla yürütebileceğim, hiçbir 
sermayesi olmayan bir sistem tasarladım. Uzun dönem boyunca 
da elimde kargo kolileri ile teslimat yaptığımı hatırlarım. 
Bireysel hikayemden doğan herşeybiorganik girişimini bugün; 
büyük çözüm ortaklarımızla iş birliği içinde devam ettiğimiz 
hizmetlerimizle Türkiye’nin 81 iline ve tüm ilçelerine teslimat 
yapabildiğimiz bir noktaya taşımayı başardık.

Markanız ile kullanıcılara ve danışanlarınıza 
ne gibi faydalar sağlamayı hedeflediniz?
Tüm titizliğimiz ve şeffaflığımız ile sadece çevrimiçi olarak 
kurduğumuz markamız sayesinde Türkiye’nin her yerine 

Ö
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Web sitemizden sonra artan taleple 
birlikte daha iyi kullanıcı deneyimi 

sağlamak için mobil app çalıșmamızı 
hızlandırdık ve 2020 yılının Aralık ayında 

uygulamamızı yayına aldık.

ulaşmayı hedefledik. Güvenilir ürünleri tek bir platforma 
sığdırdık. Kullanıcılarımızın ulaşmakta zorluk yaşadığı ürünleri 
en doğru fiyat ile sipariş verip aynı gün içinde kargoya teslim 
etmeyi hedefledik. Müşterilerimizden de oldukça iyi geri dönüşler 
almaya başladığımızda doğru yolda olduğumuzdan bir kez daha 
emin olduk. Biliyorsunuz toplumda organik ürünlerin diğer 
konvansiyonel ürünlere göre daha pahalı olduğu gibi bir algı 
mevcut. İşte bu noktada biz bu algıyı neredeyse kırdık diyebilirim. 
Doğru ürün/doğru fiyat politikamız gereğince oldukça ulaşılabilir 
fiyatlarla müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Bünyemizde bulunan tüm ürünleri özenle seçiyor ve organik  
ürün sertifikasına sahip olmasını oldukça önemsiyoruz. İki yıl 
gibi kısa bir süre içersinde 950’ ye yakın ürün çeşitliliğimiz ile 
kullanıcılarımıza farklı kategorilerde sağlıklı ürünler sunuyoruz. 
Üreticisini bilmediğimiz, kalitesinden emin olmadığımız ve uzun 
süre kalitesini deneyimlemediğimiz hiçbir ürünü mağazamızda 
bulundurmuyoruz.

Ayrıca sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı olarak benimsemiş ve belli 
bir topluluk tarafından yakından takip edilen blogger/infuencer 
arkadaşlarımızla yakın çalışıp ürünlerimizi onların beğeni ve 
düşüncelerine açmayı temel prensiplerimizden biri haline getirdik. 
Kısacası herşeybiorganik bünyesinde bulunan tüm ürünler yüksek 
kaliteli ve tüketiciler tarafından onay almış ürünlerdir.

Markanızın mobil app programı da var. 
Uygulama üzerinden kullanıcılarınıza 
ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?
Web sitemizden sonra artan taleple birlikte daha iyi kullanıcı 
deneyimi sağlamak için mobil app çalışmamızı hızlandırdık ve 
2020 yılının Aralık ayında uygulamamızı yayına aldık. Kısa bir 
süre içersinde kullanıcılarımız büyük bir ilgi gösterdi ve aldığımız 
siparişlerin %50’lik bir kısmı artık uygulamamızdan gelmeye 
başladı. Bu oran her geçen gün daha da fazla artış gösteriyor.
Mobil uygulamamız sayesinde kullanıcılarımız daha pratik ve 
hızlı bir şekilde alışveriş  yapabiliyor, kampanya ve indirimleri 
anında takip edebiliyorlar. Ayrıca stoğu bitmiş ürünleri, fiyatının 
düşmesini bekledikleri ürünleri işaretleyip anlık bildirimlerle stok 
güncellemelerimizden haberdar olabiliyorlar. Sesli ve barkodlu 
ürün aramanın yanı sıra kargo takip sorgulama gibi özellikleri ile 
kullanıcılarımız siparişlerini anlık olarak takip edebiliyorlar.

Sizi sektörünüzde diğer firmalardan farklı kılan 
özellikleriniz neler?
Biz öncelikle satışa odaklanmaktan çok müşteri memnuniyetini 
sağlamayı amaç edindik. Bu anlamda on binlerce müşterimiz 
arasından şikayetine veya herhangi bir talebine olumsuz yanıt 
almış hiçbir müşterimiz bulunmuyor. Sorunların hepsini tamamen 
müşteri memnuniyeti odaklı çözüyoruz. Bu anlamda başarılı 
olduğumuzu düşünüyorum ve sanırım en büyük ayırt edici 
özelliğimiz budur. Ayrıca aynı gün teslimat ve aynı gün kargo 
uygulamalarımız ile hızlı teslimata da özen gösteriyoruz. Siparişler 
hiç beklemeden hemen hazırlanıp yollanıyor. Çağımızın bu hızlı 
olma gereksinimini tüketici nezdinde karşılama anlamında 
rakiplerimize de örnek olduğumuzu söyleyebilirim. 

Son olarak markanız adına ileriye yönelik 
hedefleriniz neler?
Kısa ve uzun vadedeki hedeflerimizi adım adım uyguluyoruz. 

Aslında çok yeni bir marka olmamıza rağmen kullanıcılarımız 
tarafından bu kadar çabuk kabul görülmüş olmamızın uzun vadeli 
planlarımızı öne almamıza vesile olduğunu belirtmem gerek. Bu 
aslında beklediğimiz bir durumdu fakat oluşan talebi en uygun 
zamanda karşılamak istiyoruz.

Kısa vadeli planlarımızın bir kısmı da hayata geçmek üzere... 
Bunlardan biri ise herşeybiorganik markalı ürünlerimizin onlarca 
mağaza ve seçkin market raflarında yerini almasıydı artık offline 
olarak da ürünlerimizin ulaşılabilir olacağı sürecimizi tamamladık.
Bu hedeflerimizin yanı sıra ileri vadede online gıda mağazamızın 
yanı sıra, herseybiorganik markasını belli bölgelerde açacağımız 
offline mağazalarımızla da tüketicinin hizmetine sunmak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projelerimizin hepsi aslında 
kolay ulaşılabilir olma ilkemize dayanıyor. Kısaca diyebilirim ki; 
ilerleyen dönemlerde herşeybiorganik çok daha sık duyulmaya 
başlanacak. 



Özel Ankara Genetik Değerlendirme 
ve Tanı Merkezi’nin Kurucusu Biyolog 
Dilara Ersoy, en sık yapılan genetik 
analiz testlerini, çözüm önerilerini 

ve koronavirüse yakalanan kișilerin 
dikkat etmesi gerekenleri ele aldı. 
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
1981 Niğde doğumluyum, Ankara Üniversitesi 
mezunuyum. Daha sonra biyoteknoloji yüksek lisansını 
yaparken Ankara’da ilk genetik laboratuvarında görevime 
başladım. Ankara’da diğer genetik laboratuvarlarında 
kuruculuk ve laboratuvar sorumluluğu yaparak on 

beş yılımı tamamladım. Sonra 2018’de Park Caddesi’nde kendi adıma 
Özel Ankara Genetik Değerlendirme ve Tanı Merkezi’ni açtım. Kendi 
alanlarında uzman tıbbi genetik hekimimiz, mesul müdür doktorumuz, 
uzman biyologlarımız ve laboratuvar teknisyenlerimizle üç yılımızı 
tamamlamış bulunmaktayız.

Danışanlarınız en sık hangi testleri yaptırıyor? 
Eğer aileler gebelik düşünüyorsa, gebelik öncesi yapılan SMA taşıyıcılık 
tarama testi, kromozom analizi testleri ve kan pıhtılaşma, gen 
bozuklukları testlerini yapıyoruz. Bunlar çok önemli testler özellikle 
SMA. Bu rahatsızlığa sahip olmayan çocuklar için mutlaka taşıyıcılık testi 
yapmak gerekiyor. Çocuk düşünen aileler mutlaka bu testi yaptırmalı. 
Çünkü Türkiye’de kırk kişiden biri taşıyıcı olabiliyor. Akraba evliliğimiz 
çok, mecburen buna bakılması lazım. Yine gebelik düşünülüyorsa 
kan pıhtılaşma, gen bozukluğu taraması çok önem arz ediyor., çünkü 
kan pıhtı yapıp embriyoyu vücuttan atabiliyor. Bu durum Türkiye’de 
her beş kadından üçünde görülüyor. Mecburen gebelikte corasprin 
kullanıyorsunuz. Eğer ki fazlaca gen etkiliyse corasprin de yeterli olmuyor, 
bazı iğnelerle devam etmek gerekiyor. Tabii bunların hepsinin dozajını 
kadın doğum hekimimiz ayarlıyor. Bir de kromozomlara bakıyoruz. 
Kromozomlarda herhangi bir yapısal bozukluk olursa ve bir taşıyıcılık 
varsa çocuklara geçmesini istemiyoruz. Çünkü down sendromuna neden 
oluyor. Biliyorsunuz down sendromlu çocukların bakımları, ihtiyaçları, 
duygusal zekaları fazlaca oluyor. Onların da olmasını istemiyoruz, biz 
sağlıklı bireyler olsun istiyoruz. 

Risk fark edildiğinde çözüm yolları nelerdir?
Aile eğer kromozom problemine sahipse tüp bebek uygulamasına 
başlıyoruz. Mutlaka embriyoların genetiğine bakıyoruz. En sağlıklı 
embriyoyu seçip anneye transfer ediyoruz. Problem tamamıyla çözülüyor. 
Özellikle SMA’da da öyle. Çünkü bebekte yüzde yirmi beş SMA 
rahatsızlığı, yüzde elli taşıyıcılık oluyor, bunun önüne geçmek için en 
sağlıklı embriyoyu seçiyoruz. 

Ö Yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığınız korona 
testlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
On altı aydır bu testleri yapıyoruz. Hiç farkında olmadan bu 
virüsü yüzeylerden alabiliyoruz. Öyle bir virüs ki hiç tahmin 
etmeyeceğiniz yerlerden, aile üyelerinden bile bulaşabiliyor. 
Ankara Genetik’te testlerimizin içeriğinde rahatsızlığın 
bütün genlerine bakıyoruz. Yüzde doksan dokuz net sonuç 
veriyoruz. Ben bütün genlerine bakmak istiyorum çünkü 
ilk mutasyon mart ayında başladı daha sonra İngiltere 
mutasyonu ile devam etti. Mutasyonlarda RNA tamamen 
farklı. Seyri ve semptomları da farklı. Burada en önemlisi gen 
analizi. Üç gene çok iyi bakmak lazım. Bu üç gende virüsü ne 
zaman aldığımızı, kaç gün sonra negatife dönebileceğimizi 
görebiliyoruz. Her danışanın seyri farklı tabii ki. Semptomlar 
geçse dahi bulaştırıcılık olabiliyor. Bu sürede en önemlisi 
el temizliği ve maske kullanımı. Ancak bu noktada 
vücudumuzun alması gereken yararlı bakteriler var, oksijen 
almamız gerek. Bu yüzden insanların olmadığı, yeşillik 
alanlarda maskesiz olmanızı öneriyorum. Bu rahatsızlığa 
yakalanan ya da virüsü yeni almış insanlara tavsiyem oksijen 
seviyelerini ölçmeleri. Oksijen seviyesinin düşmemesi lazım. 
C ve D vitamini desteği mutlaka alsınlar. Mutlaka kan 
sulandırıcı 100’lük Corasprin kullanmalarını öneriyorum. 
Tabii pıhtılaşma problemi ileri seviyedeyse yeterli olmaz, 
kan sulandırıcı iğneler devreye girer. Bu dönemde kanımız 
sulanması, bol vitamin desteği ve oksijen ihtiyacımız 
var. Şu an Ankara’da; İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika 
mutasyonları var. Hepsinin seyri ayrı. Burun tıkanıklığı, 
genizde tıkanma ve doluluk hissedenler normal grip 
olduğunu fakat bu septomlar İngiliz mutasyonu 
semptomları.Bunlar tabii ilk beş gün yaşadığımız 
semptomlar, bunların ardından tat ve koku kaybı kalabiliyor. 
Tat daha çabuk sürede geri geliyor ama koku daha uzun 
sürebiliyor. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Rahatsızlığı olan ya da soruları olan herkesi Ankara Genetik’e 
bekliyoruz. Genetik testler için de bekliyorum, herkesin 
erişebileceği bir alandayız.  





Profesyonel ekibi, son teknoloji cihazları ve kaliteli hizmet anlayıșı ile 
gerçekleștirdiği yenilikçi ve modern uygulamalarıyla alanında fark yaratan ișlere 

imza atan Nail Factory’nin Kurucuları Burcu Baydar ve Ayla Eryıldırım, 
sundukları hizmetler, kendilerini sektörde farklı kılan özellikler ve 

pandemi sürecinde aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi. 

Nail Factory
Güzelliğinize 

Sihirli Dokunuşlar
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izi yaptığınız hayır işlerinden ve sosyal 
projelerden tanıyoruz. Ancak şimdi yeni 
bir projeyle karşımızdasınız. Çayyolu’nda 
hizmete giren Nail Factory adlı güzellik 
merkezinizin kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?
Biz iki iyi arkadaş olarak sizin de belirttiğiniz gibi 

keşfetmeyi, öğrenmeyi, yardım etmeyi seven insanlarız. Son 
yıllarda birlikte bir iş yapma fikrimiz vardı. Eğitimlerimizi 
ve deneyimlerimizi birleştirerek bir güzellik merkezi açma 
yoluna girdik. İçinde olduğumuz dönemde insanların bir 
anlam arayışında olduğunu biliyoruz. Özellikle kadınların 
kişisel gelişim alanına olan ilgisi bunun bir göstergesi. İnsanlar 
artık güzellik, iyilik ve mutlu anlar biriktirme peşinde. Biz 
de bu duygudan hareketle misafirlerin hem kendilerini iyi 
hissetmesini sağlayacak hem de güzel anılar biriktirebilecekleri 
bir mekân tasarlamaya çalıştık. Bir kadın kendisini iyi, mutlu 
ve güzel hissettiğinde dünyayı değiştirecek kudrete sahip olur. 
Biz buna inanıyoruz. Özelikle pandemi sürecinde kadınların 
yaşadığı zorlukları biliyoruz. Hepsini biz de yaşadık. Bu süreçte 
en çok kadınların yükü arttı. Maddi ve manevi olarak daha çok 
sorumluluk aldı ve yıprandı. Pek çoğumuz alışkanlıklarımızın 
aksine kişisel bakımlarımızı evde yapmaya çalıştık. Çünkü 
evdeyken oje sürmek bile bize kendimizi iyi hissettirdi. İşte bu 
durum kişisel bakımın hayatımızda ne kadar önemli bir yeri 
olduğunun da göstergesi.  Sadece dış görünüşümüzü etkilediği 
için değil iç huzurumuzu da sağladığı için de önemli. Biz de 
böyle bir çıkış noktasından hareket ettik. Tüm bu zorlukların 
üzerine kadınların kendini iyileştireceği, daha iyi hissedeceği 
bir yer var artık. Biz burayı tasarlarken, mekâna girenlerin 
kendilerini daha işlem yaptırmadan iyi hissetmelerini 
istedik. Mekân tasarımıyla, renklerle objelerle içeri girenleri 

gülümsetebilmeyi amaçlıyoruz. Ekibimizin ilgisi ve güler 
yüzüyle önce huzurlu ve mutlu hissetmelerini sağlamak sonra 
da dış görünüşlerine dokunuşlar yaparak misafirlerimizin 
mutlu ayrılmalarını hedefliyoruz. 

Aldığınız eğitimler ve deneyimleriniz, merkezi 
kurarken size nasıl bir bakış açısı sağladı?
Biz kendimizi geliştirmeye her zaman açık ve bu konuda çok 
meraklı insanlarız. Eğitimlerimiz ve deneyimlerimizden elbette 
çok faydalandık. Bu sektör insanlığın varoluşundan bu yana 
hep yeri olan bir sektör. Dünyada bu alanda yaşanan gelişmeleri 
ve gelişen dinamikleri çok önemsiyoruz ve yakından takip 
ediyoruz. Kullandığımız ürünler ve cihazlar şu an uluslararası 
piyasaların en çok güven duyduğu sertifikalı ürünlerdir. En 
son teknolojilerin ve trendlerin neler olduğunu biliyor ve 
merkezimizde bunları kullanıyoruz. Kullandığımız ürünlerin 
yüzde doksanı uluslarası alanda kendini kanıtlamış markalar. 
Bu markalar ile çok sağlam iş birlikleri yaptık. Onların da bize 
güvenmesi ve ürünleriyle iyi sonuçlar çıkaracağımızı bilmesi 
bizim için çok önemli.  Sonuçları onaylanmış en iyi ürün, en 
son teknoloji neredeyse onu bulup getirmek bizim işimiz. Bu 
konuda iddialiyız. 

Nail Factory ismini tercih etme sebebiniz nedir?
Güzellik her zaman gelişen ve çeşitlenen bir sektör. Biz yola 
çıkarken manikür, pedikür ve kalıcı oje diyerek yola çıktık. 
Tırnak atölyesi gibi düşünüp seri şekilde çok sayıda tırnak 
bakım işlemi almayı planladık. Ancak hazırlık aşamasında 
o kadar çok istek ve diğer işlemler için talep aldik ki biz de 
misafirlerimizin bütün bakım işlemlerini halledip çıkabileceği 
bir alan sağladık. Yani tırnak ile çıktığımız bu yolda ekibimizi 
genişlettik ve her geçen gün yen şeyler öğrenerek çoğaldık.

S



Güzellik merkezinizde hangi hizmetler mevcut?
Merkezimizde; medikal manikür, medikal pedikür, klasik (ıslak) 
manikür, klasik(ıslak) pedikür, protez-protez çıkarma, tırnak 
güçlendirme, kalıcı oje, Afrika örgüsü, ipek kirpik, kaş-kirpik 
laminasyonu, cilt bakımı, buz lazer ve ağda işlemlerimiz mevcut.
 
Merkezinizde standart işlemlerinizin yanı sıra kişiye özel 
uygulamarınız da var mı?
Kişiye özel uygulamalarımız bulunmaktadır. Örneğin tırnak bakımında 
misafirimizin tırnak yapısına uygun istediği şekli ve modeli zevkine göre 
yapıyoruz. Hatta daha önceki işlemlerden zarar görmüş ve yıpranmış 
tırnaklara güçlendirme işlemi yapıyoruz. 
Cilt bakımında ise kimsenin cilt yapısıi rutini birbiriyle aynı olmadığı 
için tek tip bakım yapmıyoruz. Kişinin cilt yapısına uygun özel bakım, 
maske ve temizleme işlemleri yapıyoruz.

Protez tırnak hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? 
Kimlere uygulanır? Tırnak yapısını bozuyor mu?
Protez tırnak; uzun tırnak kullanmak isteyen fakat uzatamayan, tırnak 
yapısı uygun olmayan, tırnak yiyen ya da tırnağını güçlendirmek 
isteyenlere yapılan bir uygulamadır. Uzun, kısa, balerin ya da badem 
modeli gibi alternatifleri çoktur. Uzman ekip tarafindan uygulanan ve 
bilinçli yapılan hiçbir işlem uygulama sonrası zarar görmez. Amacımız 
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sağlık ve güzellik

Kullandığımız ürünler ve 
cihazlar șu an uluslararası 
piyasaların en çok güven 

duyduğu sertifikalı ürünlerdir. 
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ineral Deposu Beypazarı Doğal Maden 
Suyu
Saatte üç yüz bin şişe üretim kapasitesiyle, 
maden suyu denilince akla gelen ilk marka olma 
başarısını yakalayan Beypazarı Doğal Maden 
Suyu, kurulduğu ilk günden beri aynı kaynaktan 

gelen doğal maden suyunu kendine has yapısını değiştirmeden 
tam otomasyonlu makinalarla el değmeden ve hijyenik 
koşullarda dolumunu yapmaktadır.

Yaz aylarında ferahlamak için sağlıklı bir içecek arayanların ilk 
tercihi Beypazarı Doğal Maden Suyu, litresinde başta kalsiyum, 
magnezyum, potasyum, bikarbonat, sodyum ve silikat olmak 
üzere 3323,27 mg mineral barındırmaktadır. Sıcak yaz günlerinde 
terleme ile birlikte vücut bu mineralleri kaybetmektedir. Özellikle 
sodyum-potasyum dengesinin bozulması ile baş dönmesi, düşük 
tansiyon, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi etkiler hissedilmeye 
başlar. Doğal maden suyu tüketmek eksilen bu minerallerin hızlı 
ve en sağlıklı şekilde yerine konmasında tercih edilebilecek en 
kolay seçimdir.  Doğal maden suyu, içeriğindeki zengin mineral 
değerleri ile vücudumuzun zinde kalmasına ve gün içinde 
kaybettiğiniz su kaybını en aza indirerek kendimizi daha dinç 
hissetmenize yardımcı olur. 

Meyve Aromalı Beypazarı Doğal Maden Suları Yaza 
Ferahlık Katmaya Hazır
Beypazarı Doğal Maden Suyunun ürün portföyünde sade 
maden suyunun yanında meyve aromalı maden suları ve gazoz 
da bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler arasında 
yükselen bir trend olan meyve aromalı maden suları diğer 
gazlı içeceklere ve meyve sularına sağlıklı bir alternatiftir. 

Maden suyu sektöründe bu kategorinin çocuk ve genç tüketici 
segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu belirten 
Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi 
Ercan, “Meyve aromalı maden sularımız yüzde yüz doğal maden 
suyundan üretilmektedir. Doğal meyve aromaları ve pancar 
şekeriyle tatlandırılarak aynı hijyenik koşullarda şişelenmektedir. 
Yapay aroma ve tatlandırıcılar kullanmıyoruz. Doğal meyve 
aromalı maden sularımızı limon, nar, vişne, mandalina, elma, 
çilek, karpuz-çilek, mango-ananas, karadut-frenk üzümü, 
c+ vitaminli limon ve fesleğen-limon aromalı çeşitleriyle 
tüketicimize sunmaktayız. Sektörde bir ilk olan ve ilk kez bu sene 
piyasaya sunduğumuz fesleğen-limon aromalı maden suyumuz 
tüketicimizin büyük beğenisini aldı. Özellikle fesleğenin 
ferahlatıcı etkisi sıcak yaz günlerinde serinlemek için sağlıklı bir 
içecek arayan tüketicilerimizin favorisi olacağına inanıyorum. 
Sade ve meyve aromalı maden suyu çeşitlerimizin yanında 
Beypazarı gazozumuz ile de tüketicilerimize farklı bir lezzet 
sunuyoruz.” dedi.

Sektöründe en çok tercih edilen marka olma özelliğini taşıyan 
Beypazarı Doğal Maden Suyu, tek başına talebin dörtte birini 
karşılamaktadır. Tüketicilerin bu talebini en hızlı şekilde 
karşılamak ve sağlıklı doğal maden suyu herkese ulaştırmak için 
geçen sene hizmete alınan hatla birlikte 6 dolum hattı ile dolum 
yapılıyor. Tüketicilerin markaya göstermiş oldukları ilgiden dolayı 
gurur duyduklarını belirten Niyazi Ercan, ”Tesisimizi büyütmek 
ve üretim kapasitemizi artırmak için yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Bu yıl bir dolum hattı daha kurmak için çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bunun yanında tüketicilerimizin sevebileceği 
yeni lezzetlerin AR-GE çalışmalarını da devamlı bir faaliyet 
olarak sürdürmekteyiz.” dedi. 

M

Sıcak havalarda vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı 
ihtiyacını doğru bir șekilde karșılamak hayati 

önem tașıyor. Özellikle terleme ile birlikte 
kaybedilen elektrolitlerin dengelenmesi ve 

mineral ihtiyacının karșılanması için en sağlıklı 
içeceklerin bașında doğal maden suyu geliyor. 

Serinlemenin 
Doğal Yolu 
‘’Beypazarı 

Maden Suyu’’

haber

NİYAZİ ERCAN
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ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
Marmaris’te denizin, güneşin, bitkilerin, doğanın 
gücüne inanarak büyüdüğüm onlarca sene sonrası 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri 
Mühendisliği okudum ve yolculuğum beni 2009 
yılında İstanbul’a getirdi. On sene süresince, otuz 

binden fazla saatini masa başında, kapalı binalarda, günde 
ortalama on-on iki saat çalışarak geçirmiş kurumsal bir çalışan 
olan ben, kocaman bir çılgınlık yaparak 2019 senesinde kurumsal 
kariyerimi sonlandırdım ve mutfak aşkımı profesyonel aşçılık 
eğitimi ile ayrı bir seviyeye çıkardım. Dünyaca ünlü şirketlerde 
üst düzey yönetici olarak çalışırken, kariyer adımlarını hızla 
kovalarken günün birinde her şeyi bırakıp profesyonel aşçılık 

okuyacağım, yemek kitabı çıkaracağım ve binlerce kişi tarafından 
tarifleri ve püf noktaları takip edilen biri olacağım aklıma bile 
gelmezdi ama işte buradayım. Eşim ve bir yaşını yeni doldurmuş 
oğlum Atlas’la beraber hala İstanbul’da yaşıyoruz. Herkes kadar 
koşturmalı hayata kapılıp, kendimi ve beslenmemi hayatın 
son sıralarına attığım uzunca bir dönem sonrası sağlığım genç 
yaşta alarm çanlarını çalarken sebzelerin gücü çıktı karşıma. Bir 
şeyleri iyileştirmek için tutunacak bir dal ararken sebzelere, farklı 
tariflere ve mutfağın sihirli dünyasına kaptırdım kendimi. Her şey 
HealthyFoodBreak ile başladı. 

HealthyFoodBreak’i kurmaya nasıl karar verdiniz?
HealthyFoodBreak, koşturmalı hayata her alanda “bir mola 
vermek” fikrinden doğan bir sosyal medya hesabı. Kolay, bitkisel 

Ö

Mutfak tutkusunu așçılık eğitimiyle birleștiren HealthyFoodBreak Kurucusu 
Sezin Güleryüz ile sunumlarındaki ilham kaynakları, sağlıklı ve lezzetli tarifl erinin 

sırrı, en beğendiği mutfak kültürü ve Gökkușağı Tarifl eri isimli kitabı 
hakkında keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik…

HealthyFoodBreak
Koşturmalı Hayata Bir Mola

röportaj

SEZİN GÜLERYÜZ

FOTOĞRAFLAR: GİZEM CÜCE- ERHAN TARLUĞ
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yapacakları basit formüllere dökmek ve bunu yaparken de 
yüzde yüz temiz, paketsiz, doğal ve organik malzeme kullanmak 
ortaya o alışılmamış kombinleri ve sunumları çıkardı. Eşsiz, 
basit, lezzetli, her evde yapılabilecek, bedenimize ve doğaya 
saygılı, ama bir yandan da göze hitap eden, farklı tatlar… 

Tariflerimi yaratırken tanıdık lezzetlerin kolay ve sebze odaklı 
versiyonlarını hazırlamaya, lezzetten ödün vermeden bol bol 
vitamin ve mineral almamıza özen gösteriyorum. Tüm tariflerin 
sebze ve meyvelerin farklı birer versiyonu olmasını hedefliyorum 
ve tarifler gücünü sebze ve meyvelerden alsın, tamamen 
vejetaryen olsunlar. Buna ek olarak sevdiğim bir kaç kurala da 
bağlı kalıyorum.

Sadece sağlıklı pişirme teknikleri kullanıyorum, gıdaların 
faydasını maksimum dereceye çıkarak ön hazırlık yolları 
keşfediyorum. Rafine şeker ve hayvansal süt kullanmıyorum. 
Lezzetten fedakârlık etmeden, bedenine iyi davranmak isteyen, 
gezegeni ve kaynaklarını önemseyen, isterse her gün isterse 
haftanın birkaç günü lezzetli ve hafif molalar vermek isteyen 
herkesin mutfaktaki ilk durağı olsun istiyorum. 

En çok hangi mutfak kültürünü beğeniyorsunuz? 
Özellikle hangi tarifleri paylaşıyorsunuz?
Ege, Akdeniz ve Uzakdoğu mutfağı vazgeçilmezlerim arasında 
başı çekiyor. Gerek kullandıkları malzemeler, lezzeti katlayan 
baharat ve yağlar ve soslar, sunumlarındaki sadelik ve abartısız 
lezzet odaklılık çok hoşuma gidiyor. Sıklıkla da bu mutfaklardan 
esinlenen tarifler hazırlıyorum. 

ve sağlıklı tarifler, iyi yaşam molaları… Kısacası bedenimize, aklımıza 
ve ruhumuza iyi gelecek reçeteler ve basit püf noktaları. “Yoğun 
hayatımıza rağmen yılmadan kendimize zaman ayırmak, besinlerin 
ve doğanın gücüyle iyileşmek mümkün” diye haykırmak istediğim 
özgürlük noktam. HealthyFoodBreak’in doğuşu ve gelişmesi benim 
de yaşayarak öğrendiğim ve öğrendikçe keyif alıp daha çok kişiyle 
paylaşmak istediğim bir yolculuk oldu. Koşturmalı hayat içinde 
bir yandan kendime has kolay ve özel formüller geliştirirken diğer 
yandan da bunları on binlerce kişiyle paylaşmaya başladım. Gençlik 
yıllarımdan bu yana mücadelesini verdiğim çoğu rahatsızlıktan 
ben kurtuldukça, etrafımdakiler de kurtulmaya başladı. Mutfağa 
girip doğadan tabağa gelen tarifler yarattıkça iyileştim, iyileştikçe 
daha çok mutfağa girdim. Yani aslında her şey bir hobi etrafında, 
oldukça natürel olarak başladı ve işte şimdi hem kadın bir girişimci 
olarak HealthyFoodBreak markasını yarattım hem Bein Gurme TV 
kanalında yayınlanan “Sezin’le Yemek Arası” programının yapımcısı 
ve sunucusu oldum hem de gerek sosyal medya hesabım gerekse 
kitabım ile binlerce kişiye ulaşıyorum. Önümüzdeki dönemde de 
HealthyFoodBreak markası altında yepyeni mutfak, kişisel bakım 
ve güzellik ürünü lanse edeceğim. Ufak bir hobi ve tutku ve sadece 
mutfak aşkı nerelere ulaştı ben de şaşkınlıkla takipteyim.

Sunumlarınız standart paylaşımlardan ve kombinlerden 
daha farklı. İlham kaynaklarınız neler?
Bizim evde her zaman sağlıklı tarifler pişiyor. Haliyle benim için 
sağlıklı tarifleri eğlenceli ve çekici hale getirmenin bir numaralı 
yolu da güzel sofralar kurmak, her daim sunuma önem vermekten 
geçiyor. Şu an çoğu kişinin de sağlıklı tarifler hazırlarken kafasında 
onlarca soru işareti olduğuna eminim. “Peki eve misafir çağırmayacak 
mıyım?”, “Nasıl sofra kuracağım?” “E senelerce böyle beslenilmez, ben 
sıkılırım!” “Tonlarca bütçem yok, o havalı fotoğraflardaki dünyayı ben 
kuramam!”. Ben diyorum ki, sağlıklı sofralar sıkıcı olmak zorunda 
değil. Sağlıklı sofralar en az bol kalorili ve renkli sunumlu rakipleri 
kadar eğlenceli ve zevkli olabilir.  

Bu noktada benim sunumlarımın olmazsa olmazı, kuralları çiğnemek, 
renkleri, dokuları, desenleri ve farklı materyalleri karıştırmak, eskiyle 
yeniyi kombinlemek. Farklı öğeleri amaçları dışında kullanmayı 
severim, örneğin içki kadehleri veya kahve kupaları ile içecek servis 
ederim, sürahileri vazo olarak kullanırım. O anda sofranın ruhu neye 
ihtiyaç duyuyor ise karıştırarak ruhuna cevap vermekten çekinmem. 
Sofrayı hazırlarken renk ve desenlere ek olarak doku ve farklı sunum 
tabaklarını karıştırmayı çok seviyorum. Sadelik ne kadar güzelse 
karışıklık da sofrada bir o kadar çekici geliyor. Porselen, cam, tahta.. 
Hepsi içe içe olur benim soframda, dokuları karıştırıyorum. 

Ben tam bir Ege, Akdeniz ve Uzakdoğu mutfağı aşığıyım. Verdiğim 
tarifler neredeyse tamamen vejetaryen, kırmızı et içermiyor. 
Anlaşılacağı üzere bu da zeytinyağlılar, salatalar, mezeler, ev yapımı 
makarna ve pizzalar, deniz ürünleri ve bakliyatlarla yapılmış tarifler, 
rafine şekersiz tatlı reçeteleri benim kurtarıcım demek oluyor. 
Yemeklerin ruhu böyle olunca da sofraların tarzı doğadan, denizden, 
güneşten ilham alıyor. Akdeniz ve Ege esintileri her zaman sofrada 
oluyor. 

Tariflerinizde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?
Anneannemin, annemin senelerdir severek pişirdiği tarifler, gezip 
gördüğüm yerlerden damağımda kalan lezzetler ve Anadolu’nun 
renkleri en büyük ilhamım oldu. Mutfakta piştiğini gördüğüm her 
şeyin sağlıklı malzemeler ve pişirme yöntemleri ile basit ve kolay 
alternatiflerini yarattım. Alışık olduğumuz tarifleri kendimce 
yorumlayıp, evde benim gibi vakti zamanı dar kişilerin üşenmeden 
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Sadece beslenme değil sağlıklı yaşama da özen 
gösteriyorsunuz. Günlük olarak neler yapıyorsunuz?
Aslında basit bir günlük rutinim var. Büyük şehirde yaşayan 
ve koşturmalı hayatı olan biri olduğumdan benim de kendime 
ayırdığım vakit herkes gibi limitli. O sebeple bu limitli zamanda 
en büyük faydayı bana sağlayan metotlar keşfettim ve onları 
düzenli yapmaya uğraşıyorum. İlk odağım da her zaman sindirim 
sistemini iyileştirmek ve düzene sokmak. Sabahları ilk iş oilpulling 
yapıyorum ve doğal fermente elma sirkesi ile hazırladığım ılık 
suyu içiyorum. Sabahları ve geceleri uyumadan aç karna kesinlikle 
probiyotik destek alıyorum. Günlük olarak ne kadar fermente gıda 
tüketsem de artık değişen dünya ile beraber bu tarz ek desteklerin 
faydasına çok inanıyorum. Sonrasında da ise günüm bitkisel 
ağırlıklı beslenerek ve elimden geldiğince hareketli olarak geçiyor.  
Aralıklı oruç yaptığım için genelde günün ilk öğünü saat on iki 
gibi olurken, son öğünü saat yirmi civarı oluyor. Yani iki öğün 
besleniyorum. Arada ise su, bitki çayı ve maden suyu dışında ek bir 
gıda tüketmeyerek sindirimime bir mola verdiriyorum. 

En son çıkardığınız “Gökkuşağı Tarifleri” isimli 
kitabınızın içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Doğanın, gıdaların ve mutfakta pişen yemeklerin sağlığımız ve 
hayatla olan bağımıza olan etkisine ve gücüne çok inanıyorum. 
O sebeple de yazılı bir kaynak ve bir mutfak deneyimi olarak bu 
kitabı hazırlamak istedim. Senelerdir sosyal medya hesabımdan 
da verdiğim tariflerle sebze ve meyvelere olan aşkımı hiçbir 
zaman saklamadım. “Bir sebzeyi kaç farklı şekilde pişirebiliriz ki? 
Ne kadar heyecanlı bir şekilde sunabiliriz ki?” Hep bunu sorup, 
kendimi ve sınırlarımın bu yönde genişletmeye çalıştım. Bu kitap 
bu soruların cevabını versin istedim. Kendisi farklı kombinasyonlar, 
farklı pişirme teknikleri ve lezzet arttıran elementlerin birleşimi. 
Gökkuşağı Tarifleri’nde göreceğiniz tüm tariflerin sebze ve 
meyvelerin farklı birer versiyonu olmasını, tariflerin gücünü sebze 
ve meyvelerden almasını, tamamen olmasını çok istedim. Buna 
ek olarak sevdiğim bir kaç kurala da bağlı kaldım, sadece sağlıklı 
pişirme teknikleri kullandım, gıdaların faydasını maksimum 
dereceye çıkarak ön hazırlık yolları keşfettim. Rafine şeker ve 
hayvansal süt kullanmadım. Lezzetten fedakârlık etmeden, 
bedenine iyi davranmak isteyen, gezegeni ve kaynaklarını 
önemseyen, isterse her gün isterse haftanın birkaç günü lezzetli ve 
hafif molalar vermek isteyen herkesin mutfaktaki ilk durağı olsun 
istedim. Görseller sade ve nahif; anlatımı ise sohbet havasında 
olsun ama bir yandan da aklınıza takılan her noktaya cevap versin 
istedim. Her tarifin farklı versiyonlarını yaratabilmek veya alternatif 
malzemeler konusunda fikir almak için en altta yer alan “püf 
noktası” kutucuklarına bakabilirsiniz.

Bazen her malzeme evimizde olmaz ve en zoru da böyle bir 
durumda yapmak istediğiniz bir tarifi yapamamaktır. İşte böyle 
anlarda püf noktası kutuları size yardım edecek. Tariflerin 
köşelerinde bazen minik logolar göreceksiniz; vegan, çocuklara göre, 
glütensiz ya da mevsim sebzelerine göre kolayca dilediğiniz tarifi 
seçmeniz için bu logoları hazırladık. Ara bölümlerde ön hazırlık, 
sağlıklı pişirme teknikleri, sevdiğim malzemeler gibi mutfağa dair 
işe yarar mini bilgiler serpiştirdim.

Kitabın en sonunda tariflerin bir kısmıyla örnek menüler 
hazırladım, nasıl kombinasyonlar yapılabileceği konusunda fikir 
verecekler. Yine en sonda yer alan malzeme listesine bakarak evde 
yer alan malzemenizi içeren tariflere hızlıca ulaşabileceksiniz. Yani 
aslında kitabımı sadece bir yemek tarifi kitabı olarak değil, bir 
mutfak deneyimi kitabı olarak tasarladım.

Pandemi ile birlikte evlerde daha çok vakit 
geçirildiği için haliyle insanlar daha sık yemek 
yemeye başladı ve istenmeyen kilolar alındı. 
Bu süreçte daha sağlıklı beslenebilmek için 
önerebileceğiniz tarifler neler olur?
Tariften ziyade bir yaşam tarzı önereyim, olabildiğince bitkisel 
ağırlıklı beslenmek, mutfakta paketsiz gıdalara yönlenmek ve 
mümkünse aralıklı oruç yaparak bedenlerine ufak bir mola 
sunmak. Koşturmalı hayata kendimizi kaptırıp; iş, güç, çocuklar, 
okul derken bize bir kere bahşedilen hayatımızı bir kenara 
atabiliyoruz. Sadece ufak değişiklikler ile bedenimize daha iyi 
bakmak, ruhumuza da çok iyi gelecek ve inanmazsınız belki 
ama o koşturmalı hayatımız ilginç bir şekilde düzene girecek. 
Kendinize çok da yüklenmeden, etrafımızda oluşan sosyal medya 
ve her kafadan çıkan seslerin yarattığı gürültüye kapılmadan, 
strese girmeden.  

Sağlıklı sofralar en az bol kalorili ve 
renkli sunumlu rakipleri kadar 

eğlenceli ve zevkli olabilir.  

röportaj

182 magdergi.com.tr182





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

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 
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. 

G

Hap yutamayan ve günlük hayatın 
yoğunluğunda bağıșıklığını güçlü tutmak 
isteyen kișilerin sürekli ve düzenli 
günlük C vitamini ve çinko ihtiyacının 
karșılanmasına yardımcı bir vitamin 
türevidir. 
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Yenilikçi VIP hizmet anlayıșı ile gerekli bütçeyi sağlayarak müșterilerine
finansal danıșmanlık hizmeti sunan Platinum Garage’nin Kurucusu 

Buğra Kandemir, firmasının kuruluș hikâyesinden sunduğu hizmetlere, kredi 
destek sağlamada dikkat ettiği hususlardan ileriye yönelik hedefl erine kadar geniș 

bir yelpazede sorduğumuz soruları MAG Okurlarına özel yanıtlıyor...

En Lüks Hayalleriniz İçin 
Platinum Garage

röportaj

BUĞRA KANDEMİR
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BUĞRA KANDEMİR

Platinum Garage olarak VIP hizmet 
almak isteyen firmalara, șirketlere ve 
kișilere diledikleri her alanda finansal 

danıșmanlık hizmetleri sunuyoruz.

izi biraz daha yakından tanımak 
isteriz. Bize kendinizden ve kariyer 
serüveninizden bahsedebilir misiniz?
2007 yılında Citibank’ta başlayan profesyonel meslek 
hayatım Philips Morris ve Finans Bank ile devam etti. 
Finansbank’ta en alt kademeden başlayarak eğitim 
birimi ve pazarlama biriminde yöneticilik, şube 

bankacılığı ve şube müdür yardımcılığı yaptım. 2016 yılında 
bankacılık kariyerimi sonlandırarak özel sektöre geçiş yaptım. 
2017 yılında ufak bir galeride krediler üzerine çalıştım. On ay 
orada çalıştıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Daha 
sonra Otonomi’de kendi şirketimi kurarak Platinum Garage olarak 
faaliyetlerime başladım.

Otonomi’de kurduğunuz Platinum Garage 
ile ülkenin dört bir yanında faaliyetlerinizi 
sürdürüyorsunuz. Genel hatlarıyla sunduğunuz 
hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Platinum Garage olarak Otonomi’de başladığım ticaret hayatım 
verimli çalışmalar ve kalıcı ilişkilerle devam etti. Böyle olunca 
Ankara dışından da taleplerimiz arttı. Platinum Garage olarak VIP 
hizmet almak isteyen firmalara, şirketlere ve kişilere diledikleri 
her alanda finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu konuda 
yüzde seksen banka, yüzde yirmi bayi kanalları ile çalışıyoruz. 
Müşterilerin gerekli bilgileri ve evrakları bize iletildikten, onayı 
alındıktan sonra kredi işlemlerine başlıyoruz. Eğer Ankara 
dışından geliyorsa özel araçlar ile karşılıyor, bankalara lojistiğini 
sağlayarak gerekli evrakları da aldıktan sonra imza süreçlerinin 
tamamlanmasına destek oluyoruz. Tüm süreçle firma olarak biz 
ilgileniyoruz.

Sektörde başarılı işlere imza atmış bir firma 
olduğunuzu görüyoruz. Başarınızın sırrı nedir? Sizi 
tercih etmelerindeki sebep ve diğer firmalardan 
farklı kılan özellikleriniz neler?
Verdiğimiz destekler göz önüne alınırsa bu sektörde Türkiye 
genelinde tek olduğumuzu söyleyebilirim. Profesyonel anlamda bu 
işi yapan birkaç fima daha var ancak onlar yüzde seksen oranında 
araç satışı yapmaktadır. Platinum Garage olarak biz firmalara, 
diledikleri her sektörde gerekli olan bütçeleri onlara sağlıyoruz. 
Çünkü bizim işimizin yüzde sekseni kredi. Küçük ve büyük 
demeden bize başvuran tüm kurumların operasyon sürecinin 
aksamadan sürdürülebilir kılınması için gereken özveri ve dikkati 
gösteriyoruz. Firmanın finansman ihtiyacını doğru şekilde 
karşılamaya çalışıyoruz. Finansal alandaki yenilikleri ve mevzuat 
değişikliklerini kurumlara en uygun şekilde uyguluyoruz. Makro 
ekonomik modelleme, nakit akış tablosuna uygun spesifik 
modelleme ve finansal risk yönetimi hizmetlerini sunarak hızlı 
,verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Piyasada en 
uygun oranlarla hizmet eriyoruz. Bu durumdan müşterilerimiz de 
memnun kalıyor. Önceliğimiz her zaman kaliteli hizmet vererek 
müşteri memnuniyetini sağlamak.

Finansal danışmanlık sağlayan biri olarak pandemi 
sürecinde ikinci el araç, konut, tekne veya nakdi 
destek sağlanmasını isteyen kişilere önerileriniz 
neler olur?
Aslında yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu 
düşünüyorum. Şu an için piyasalardaki durgunluk fiyatların 
gerilemesine sebep oluyor. Doğru zamanda doğru yatırım 
yapmanın ileriye dönük olarak iyi bir kâr sağlayacağını 
düşünüyorum.

S

Firmalara hibe veya destek kredileri 
kullanabilmelerinde aracılık yapıyorsunuz. Bu 
hususta siz nelere dikkat ediyorsunuz?
Özellikle iş dünyasındaki firmalara, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı 
finansal alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve nakit 
akışını sağlayabilecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz. 
Bu konularda başta Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Kredileri 
olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Yurt içinde ticari 
kredilerinden leasinge kadar tüm finansal alanlarda hizmet 
veriyoruz.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Her zaman hayatımda belli hedefler koyarak bu doğrultuda 
hareket ettim. Şu an için yakın vadeli hedeflerimden biri Platinum 
Garage olarak şubeleşmek. Başta Ankara olmak üzere yurt içi ve 
yurt dışında büyüyerek şubeleşmeyi düşünüyorum. 



Vefa Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
ASTOP (Ankara Sivil Toplum 
Örgütleri Platformu)’un düzenlediği 
“ASTOP Vefa Ödülleri” töreninde, 
Türkiye’ye üstün hizmetlerde 
bulunan devlet adamı, bürokrat, iş 
insanları, sanat ve bilim dallarında 
önemli isimlere takdir ve şükranların 
bir ifadesi olarak vefa ödülü takdim 
edildi. 

Törene ASTOP Kurucusu ve Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak 
ev sahipliği yaptı. Türkiye Emekliler Derneği Ankara 
Misafirhanesinde gerçekleşen törene çok sayıda iş adamı ve 
önemli isim katılım gösterdi. Törende Ahmet Çavuşoğlu, Sefer 
Ulusoy ve Kazım Ergün gibi ülkeye önemli hizmetler vermiş iş 
insanlarına Vefa Beratı takdim edildi.  

davet

EMEL USLU ATİK FÜSUN ȘENER

VELİ SARITOPRAKAHMET ÇAVUȘOĞLU

CELALETTİN SOLMAZ EDA ERSOY TOMBAKOĞLU
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Ankara tarihine şahitlik etmiş olan
Cihan Palas

yine yeniden bizlerle...

Sanayi Caddesi 5/B Ulus-Ankara/Turkey
+90 312 324 61 11 • www.cihanpalas.com.tr



Babalar Günü
Babalar Günü’nde 

cemiyet, iş ve sosyal hayatın sevilen 
isimleriyle baba olmaya ve çocuklara 

dair konuştuğumuz röportajlar, 
MAG okurlarıyla... 
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Oyuncu ve Sunucu Alp Kırșan ile çocuklarıyla olan ilișkisini, baba olmanın 
getirdiği sorumlulukları ve ilk kez baba olduğunda duyduğu heyecanı konuștuk.

Alp Kırşan

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Açıkçası eşim Efe’yi dünyaya getirdiğinde ve 
kucağıma ilk aldığımda bedenim ensemden yukarı 
doğru soğuk terleme gibi bir reaksiyon gösterdi. 
Yepyeni bir başlangıcın ilk anıydı o. Bir babanın en 
özel anı.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Bence baba olmak, sorumluluk dünyasının kapısını sonsuza dek tek 
yönlü kırıp içeri girmek demek.

B Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Öyle güzel bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o 
beni hazırladı diyebilirim. Zeynep’le ben hiç tereddüt etmeden bu 
yolculuğa baş koyduk, korku hiç olmadı.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Babam, abimle benim en yakın arkadaşımızdı. Her derdimizi 
konuşabildiğimiz, dert ve çözüm ortağımızdı. Ben de iki 
çocuğumla öyle olmaya çalışıyorum. Aramızda ki sevgi çok 
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Bence baba olmak, sorumluluk 
dünyasının kapısını sonsuza dek 

tek yönlü kırıp içeri girmek demek.

büyük. Babadan oğula, oğlundan evlatlarına genler olduğu gibi 
devam eder.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu? 
Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta 
olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir 
hale getirdi. 

Çocuklarınızla yapmakta en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Marangoz işleri. Evin bahçesindeki serayı beraber yaptık. Efe 
tahtaları tuttu, ben kestim Ata birleştirmek için bana vidaları 
verdi. O anlar efsaneydi. Bunların dışında balık tutmaları ve tekne 
kullanmaları. O anlarda turşu görmüş gibi ağzım sulanıyor.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Tabii ki arkadaş gibiyiz ama onlar için hayatta en iyisini 
düşünebilecek kişinin anneleri ile ben olduğundan dolayı 
bazı kurallarımız var tabi. Sonuçta hepsi onların iyiliği için. 
Örneğin sabah kahvaltısından önce gizlice cips kaçırıp yerlerse 
gülümsememi bekleyemezler.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Benim için okuyup, okumamama durumu en başta annelerini 
ilgilendirir. Öğretim değil eğitim en önde gelen olmalı. Sosyallik, 
paylaşım, yardım etme duygusu. Ben eğitimi veririm hayatı onlar 
seçer diye planlıyorum.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Bugüne kadar alınabilecek en büyük babalar günü hediyesini iki 
evlat olarak  Zeynep’ten aldım zaten. O bana en büyük hediyelerimi 
verdi gerisi teferruattır.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
Birçok arkadaşım ilerleyen yaşlarına geldiklerinde ailenin ve 
evladının olma duygusundan uzak yaş alıyorlar. Kafa dank ettiğinde 
çok geç olmuş oluyor. Geç olmasına rağmen deneyen ve yapan var 
fakat folik asit çocuklarını yetiştirmek için ciddi bir kondisyona 
sahip olmak gerek diye düşünüyorum. Aile olmadan, çocuk sahibi 
olmadan yaşam, çiçek vermeyen dümdüz bir ağaç gibi bence. 
Aile olgusu dünyanın döngüsü. Bunu inkâr etmeyeceksin ve geç 
kalmadan aile olup çocuk sahibi olacaksın. Aksi taktirde hayat her 
gün sadece sudan yapılmış çorbayı içmek gibi gelir insana.  



Güzel oyuncu Pelin Karahan’ın eși Ulusal Özel Güvenlik A.Ș.’nin Yönetim Kurulu 
Bașkanı Bedri Güntay, baba olmanın anlamını ve çocuklarıyla kurduğu 

sıcak ilișkiyi MAG Okurları ile paylașıyor... 

Bedri Güntay

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Öncelikle daha önce tarifi olmayan, hiçbir şekilde 
hissetmediğim bir duygu. Kendinizle gurur 
duyduğunuz bir an. “İşte canımdan bir parçam” 
dediğim hayattaki en özel, en güzel anım.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba güçtür, hayata karşı en önemli silahımız.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hayır öyle bir korkum yoktu aksine bir evladın ne demek 
olduğunu, bir babanın neler verebileceğini ve neler yapabileceğini 
bilen biriydim. Bence bu önceden hazır olunabilecek bir durum 
değil. Buradaki en önemli konu hayat arkadaşınızın duruşu...

Kendi babanızın size davranışlarıyla, sizin 
çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Bundan otuz yıl önceki jenerasyonla şu anki arasında çok fark var. 
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Bu da anne-baba olarak davranış konusunda değişiklikleri ifade eder. 
Ben ufak bir mahallede mütevazi bir ailenin çocuğuydum ve bizler 
vaktimizin çoğunu mahalle kavramı içinde yoğunlaşarak geçirirdik 
ama şu anki dönem biraz teknoloji ağırlıklı ilerliyor. Fark ise sanırım 
önceliklerimiz... Babam çok çalışıp bizleri rahat ettirmek isterdi, ben 
de hiçbir işin çocuklarıma ayıracağım vakitten önemli olmadığını 
düşünüyorum.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Baba olduktan sonra hayatımda çok büyük bir değişim olmadı. Çünkü 
ben evcimen bir yapıya sahip vaktini evinde kendi alanında geçirerek 
mutlu olanlardanım ama tabiki özellikle çocuklarımın iki yaşından 
sonraki süreçlerinde beraber aktiviteler yaparak geçiriyoruz.

Çocuklarınızla yapmakta en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Severek yaptığımız en özel iki şey var; birincisi beraber futbol 
oynamak ikincisi ise hamama gidip kese olmak. Bunların dışında 
rutinlerimiz var; mangal yakmak, saç traşına gitmek, PlayStation 
oynamak gibi.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben babamla arkadaş gibiydim ve doğru iletişimin kesinlikle bu 
olduğuna inanıyorum. Tabii ki saygı önemli, bu çizgiyi bildiğiniz 
sürece bence en yakın arkadaşınız babanız olmalı. Bunların yanı 
sıra baba figürünün evdeki otorite açısından önemli olduğunu da 
düşünüyorum. Çünkü genel olarak çocuklar hep daha fazlasını 
isterler özellikle ufak yaşlarda. Evde onların çekineceği bir figürün 
varlığı önemli. Bu görevde çoğu zaman babalara düşer.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Kariyerlerini oluşturma konusunda yapabileceğimiz en önemli konu 
onların iyi bir eğitim almasını sağlamak diye düşünüyorum. Ne 
yaparsa yapsın mutlu olduğu işi yapması konusunda desteklerim olur.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
2015 yılında ilk Babalar Günümü eşim kutladı. Elinde bir zarfla bana 
mektup yazmıştı, aldığım en kıymetli hediyeydi.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var 
mı?
Önce kendi babamın sonra tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. 
Sanırım en güzel temenni babalarımızın sağlıklı olmaları. 

Ben babamla arkadaș gibiydim ve 
doğru iletișimin kesinlikle bu olduğuna 

inanıyorum. Tabii ki saygı önemli, bu 
çizgiyi bildiğiniz sürece bence en yakın 

arkadașınız babanız olmalı.



Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show’un bașarılı oyuncusu 
Rüștü Onur Atilla ile baba olmanın hayatına kattıklarını ve oğulları ile yapmaktan 

en çok keyif aldığı aktiviteleri konuștuk. 

Rüştü Onur Atilla

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Baba olacağım haberini aldığım an müthiş bir 
heyecan ve yoğun duygular hissettim. O andan 
itibaren babaydım bence. Hani derler ya babalık 
sonradan hissediliyor diye. Bende öyle olmadı. 
Kemal’i doğumunda gördüğüm o ilk an, asla 

unutulmayacak bir an oldu benim için. Karşımda neden var 
olduğumuzu ispatlarcasına bir varlık duruyordu, birkaç dakika 
sonra da kucağımda... İsteyen herkese nasip olmasını dilerim. 

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba; evladı için kendini hiç düşünmeden feda edebilecek birey. 

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hayatının geri kalanının eskisi gibi olmayacağı fikri ürkütücü 
gelebilir. Oysa ömrünü kendi parçanla ve en değerli varlığınla 
paylaşacak olmak hele de uzun, sağlıklı, verimli bir şekilde 
paylaşabilecek olmak der susarım. 
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Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Babamla aramda yirmi bir yaş var, annemle de. Birlikte büyüdük 
diyebilirim. Bana hep arkadaş oldular. Babamın dürüstlüğüne, 
cesaretine, dünya görüşüne, çocuklarına olan düşkünlüğüne 
öykünürüm. Ben daha olgun bir yaşta baba oldum. Bence babama 
göre daha çok hazırdım babalığa. Maddi olarak da kafa olarak 
da daha oturmuş haldeydim. Hataları olmuş olsa da annemle 
babamın büyüttüğü ben olarak baba oldum. Demek ki iyi 
büyütmüşler bizleri. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Daha planlı olduk. Aklımıza estiği gibi hareket edemiyoruz. 
Ama köle de olmadık. Çocuğumuz var deyip kendimizi sosyal 
hayatımızdan soyutlamadık. Kemal’i kendi yaşantımıza 
dahil ettik. Eve kapanmadık, nereye gidiyorsak onunla 
gittik. Misafir de kabul ettik. Şimdi Uygar da katıldı aramıza, 
başarabilirsek “İki çocuğumuz var aman gitmeyelim etmeyelim” 
diye üşenmeyip hayatımızı onlarla birlikte yaşamaya devam 
edeceğiz. Kazancımızı da geleceklerini sağlama alabilmek adına 
değerlendiriyoruz. Bir de baba olunca daha duyarlı ve anlayışlı 
oluyorsun. Çevreye, tüm çocuklara, ülkede ve dünyada olup 
bitenlere... Çocuklar iyi yetişsin, huzurlu olsunlar diye manevra 
alıyorsun sürekli. 
 
Çocuklarınızla yapmakta en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Uyutmak... Şaka tabii. Her şakada bir gerçek payı olduğu kadar 
şaka. Kemal’le daha çok zaman geçirebiliyorum. İyice iletişim 
kurabiliyoruz artık. Bebekti, çocuk bebek oldu. Uygar annesiyle 
mesaide henüz malum. Kemal’le koşturmak, dans etmek, 
saklambaç oynamak, dışarıda yürüyüp etrafla ilgili konuşmak, 
kitap okumak, yeni bir şey öğrendiğine, uyguladığına, söylediğine 
şahit olmak eğlenceli. Uygar’ı da kucağımda uyutmak, banyosunu 
yaptırmak, ağlarken sakinleştirebilmek kendimi iyi hissettiriyor. 

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız? 
Çocuğun ihtiyacı neyse öyle davranmak gerekiyor. Her zaman 
otoriter veya her zaman yaşıtı gibi davranırsam bu samimi değil. 
Ben de bir insanım ayrıca, her gün her türlü duyguyu yaşıyoruz. 
Çocuklara rol yapmak yerine olduğum gibi davranırsam daha 
faydalı olacağıma inanıyorum. Yorgunken yorgun değil gibi, 
mutsuzken neşeli gibi yaparsam inanın onlar bunu anlarlar... 
Halbuki ben ne kadar açık olursam onlar da öyle olacaklardır. 
Diğer yandan çocuğun bazen bir yol gösterici lidere bazen 
de dertleşebileceği arkadaşa ihtiyacı olacaktır. Bazen otoriter 
anne&baba, bazen arkadaş anne&baba... Ben de Sinem de 
elimizden geldiği kadar bu ihtiyaçları için yanlarındayız.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Kemal üç yaşına basmak üzere, Uygar iki aylık. Kariyer sorusu 
cevaplamak için ileride yine konuşalım. Ben tiyatrocu olmak 
istediğimde ailem hiç bir baskı kurmadı, asla karşı gelmedi, 
destekledi. Doğrusu da bu diye düşünüyorum. Bu onların hayatı. 
Olmadık bir yol çizmemeleri için zaten onları iyi yetiştirmeye 
çalışacağız. Sonradan başımız ağrımasın. 

Çocuklarım sağlıklı, keyifl i 
ve huzurluysa her günleri bir 

hediye bana.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Burası yeri mi bilemiyorum ama genelleştirilmiş bu günlere pek 
önem vermiyorum. Epeydir de bu günlerde hediye alıp vermeyi 
tercih etmiyorum. Ben üç yıldır her gün babayım. Çocuklarım 
sağlıklı, keyifli ve huzurluysa her günleri bir hediye bana.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
Bir gün baba olacak tüm çocuklara babalarıyla keyifli bir 
ömür, babalara da çocuklarıyla geçirdikleri her anlarını dolu 
dolu geçirmelerini dilerim. İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi 
döneminde, evlere kapanmak zorunda kaldığımız bu uzun 
zamanda tahammüller zorlanıyor olabilir, hem çalışıp hem de 
evde çocuklarıyla ilgilenmeleri gereken babalara ayrıca sabır ve 
enerji diliyorum.  



İlk kez Babalar Günü heyecanı yașayan oyuncu Edip Tepeli, baba olunca 
hissettiği duyguları ve kızı Müjgan ile gerçekleștirmeyi istediği hayallerini anlattı.

Edip Tepeli

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Baba olduğumu ilk hissetmemle, baba olduğumda 
ilk hissettiğim şey aynı anda yaşanmadı. Doğum 
esnasında ve hatta sonraki birkaç saati daha çok 
Ayşe adına kaygılanarak ve ona iyi gelmeye çalışarak 
geçirdim. Babalıkla ilgili ilk hissettiğim şey sanırım 

korkuydu. Hastanede, kucağımda uyumuştu Müjgân. Ben de 
uyuyakalmışım. Belki iki, üç dakikalık bir uyku. Uyandığımda 
korktuğumu hatırlıyorum ya düşürseydim diye. Sonra da hep 
başına bir şey gelir korkusunu taşıyacak mıyım endişesi sürdü bir 

süre daha. Halâ ikisinin de endişesi biraz var ama babalığın neşesi 
hep daha ağır basıyor.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Nereye çıktığını bilmediğin bir yolda kılavuzluk etmek.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç olmadı ama o korkuyu anlayabiliyorum. O korkunun geldiği 
yeri hissedebiliyorum. Altı aylık deneyimden sesleniyorum, 
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babalık öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Zaten çekinceleriniz 
varsa sizi boğabilir. Gerçekten isteyip istemediğinizden emin olun. 
Çünkü olduktan sonra sizin kararlarınızın pek bir önemi kalmıyor. 
Ayşe’yle el ele değdiğimden beri çocuğunu istiyorum.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi yoksa 
hiç beklemediğiniz şeyler mi?
Günlük rutinlerimin tamamı değişti ama bu bana hayatımda bir 
şeyler değişmiş gibi hissettirmedi. Belki de kendimi buna içten içe 
hazırlamışım. Beklemediğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası.

Çevrenizde veya kendi çocukluğunuzdan tanık 
olduğunuz ileride “ben kesinlikle çocuğuma bunları 
yapmayacağım” dediğiniz şeyler var mı? Varsa 
nelerdir?
Ben, hayatta hep güçlü olmam ve her şeyi kendi başıma 
becerebilmem gerektiği bilinciyle yetiştirildim. Bu yüzden hiç 
yardım isteyemem. Bu da beni çok yordu. Bu yaşımda öğrenmeye 
çalışıyorum yardım isteyebilmeyi. Sanırım Müjgân bu konuda bana 
benzemesin diye elimden geleni yapacağım. Her şeyin üstesinden 
kendiniz gelmeye çalıştığınızda doğal olarak çok tökezliyor ve esas 
o zaman kendinizi yetersiz ve güçsüz hissediyorsunuz. Müjgân 
düşünce ağlasın ve teselli edilme ihtiyacını baskılamasın istiyorum. 
Ben ona asla “kalk, acımadı.” demeyeceğim.

Müjgan ile arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin 
keskin olduğu bir iletişiminiz mi olsun istersiniz?
Müjgân’ın karşısına hep iyi insanlar çıksın inşallah. Bir sürü de 
harika arkadaşlık kursun. Ben babasıyım.

Müjgan’ın kariyerini oluşturma sürecinde ona 
müdahale eder misiniz yoksa tamamen kendi isteğine 
mi bırakırsınız?
Asla. Fikrimi sorarsa dahi yönlendirme yapmaktan kaçınarak 
cevaplarım. Hayattaki tutkusunu bulsun. Başka bir dileğim yok.

Kızınız; anne, baba hatta anneannenin de oyuncu 
olduğu sanatla iç içe bir ailede büyüyecek. Müjgan’ın 
da sizin gibi oyuncu olmasını ister misiniz?
Böyle bir risk var tabii. Şaka yapıyorum. İsterim. Neden olmasın? 
Ben bu konuda ona yardımcı olamayacağımdan eminim. Daha çok 
küçük ama ben anladım insanın kendi çocuğuna objektif olmasının 
mümkün olmadığını. Çevremde çok fazla meslektaşım var. Onlardan 
yardımcı olmalarını bile isterim eğer tutkusu oyunculuksa.

Müjgan ile yapmayı sabırsızlıkla beklediğiniz şeyler 
nelerdir? Nasıl hayaller kuruyorsunuz?
Baba-kız daha uzun vakit geçirebileceğimiz zamanların gelmesini 
dört gözle bekliyorum. Şu an simbiyotik yaşam devam ediyor 
Ayşe’yle. Hem Ayşe’ye kendine ait zaman sunabilmek hem de 
baba-kız bağımızı sağlamlaştıracak aktivitelere çok büyük heyecan 
duyuyorum. Ben kamp meraklısı bir adamım. Ayşe içinse söz konusu 
bile değildir bu tarz iptidai koşullar. Çok isterim bu sevgiyi Müjgân’a 
da aşılamak. Senede bir iki kere sadece baba-kız alıp çadırımızı dört 
beş gün yıldızları seyredip koyun koyuna uyuyalım çok isterim.

Gelecekte bu röportajı okuduğunda ona nasıl bir not 
iletmek istersiniz?
Biliyorsun ki kızım, annenin de babanın da büyük bir abartma 
rahatsızlığı var. Bu sebeple tahmin ediyorum ki bu günlerde 
geçirdiğin bir iki huysuz gün, diş çıkartma zorlukların, bazı uykusuz 

Fikrimi sorarsa dahi yönlendirme 
yapmaktan kaçınarak cevaplarım. 

Hayattaki tutkusunu bulsun. 
Bașka bir dileğim yok.

geceler sana sen bunları okuyabilecek yaşa geldiğinde birer 
kahramanlık hikayesi olarak anlatılacak. Asla inanma. Çok 
tatlısın. Bizi iyi idare ettin. Seni hep çok sevdim. Artık biliyorsun 
ki hep de çok seveceğim. 



Henüz yeni baba olan Müzisyen Sinan Güleryüz, baba olmanın kendisinde 
hissettirdiği duyguları ve kızı ile arasındaki sıcak bağı bizlerle paylaștı.

Sinan Güleryüz

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 
İnanılmaz bir duyguymuş bu. Sizden bir parçaya 
bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından 
tedirgin olmak, her şey yolunda mı? diye sürekli 
kontrol etmek... Sayamayacağım binlerce şey var. 

Ama hissettiğim ilk şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına 
gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip “Kızım, korkma ben 
artık yanındayım” dediğimde bir anda sesimi tanıyıp susması ve 
o an yaşadığımız şoktu. Sanki aylarca Özge’nin karnından beni 
hep dinlemiş ve sesimi tanıyıp buna olumlu bir tepki vermişti. 
Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge’nin karnındayken 
Luna’ya fazlaca gitar çalıp şarkı söylerdim. Bir gün bunu denedim 

ve sanki daha önceden birçok sefer bunu önceden duymuş gibi 
dikkat kesilip gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz 
şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş 
olduk bizde...

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba tek bir şey değildir. Baba; birçok şeyin birleşimi, kanadında 
çok fazla şeyi toplayandır. Baba; güçtür, saygıdır, sırdaştır, kol kanat 
gerendir, en son duyan ama en hızlı çözendir, destektir, sırtını 
yaslayacağın dosttur, kahramandır, rol modeldir. Bu kelimeleri tek 
tek kullanmak babayı ne kadar açıklar bilemem ama hep o evde 
olmasını istediğimiz bir güç sembolüdür. Örnek olması gereken en 
önemli kişidir baba ve ileride tüm kız çocukları gibi o da ilk bana 

B
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Henüz yeni baba olan Müzisyen Sinan Güleryüz, baba olmanın kendisinde 
hissettirdiği duyguları ve kızı ile arasındaki sıcak bağı bizlerle paylaștı.

Sinan Güleryüz

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 
İnanılmaz bir duyguymuş bu. Sizden bir parçaya 
bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından 
tedirgin olmak, her şey yolunda mı? diye sürekli 
kontrol etmek... Sayamayacağım binlerce şey var. 

Ama hissettiğim ilk şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına 
gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip “Kızım, korkma ben 
artık yanındayım” dediğimde bir anda sesimi tanıyıp susması ve 
o an yaşadığımız şoktu. Sanki aylarca Özge’nin karnından beni 
hep dinlemiş ve sesimi tanıyıp buna olumlu bir tepki vermişti. 
Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge’nin karnındayken 
Luna’ya fazlaca gitar çalıp şarkı söylerdim. Bir gün bunu denedim 

ve sanki daha önceden birçok sefer bunu önceden duymuş gibi 
dikkat kesilip gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz 
şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş 
olduk bizde...

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba tek bir şey değildir. Baba; birçok şeyin birleşimi, kanadında 
çok fazla şeyi toplayandır. Baba; güçtür, saygıdır, sırdaştır, kol kanat 
gerendir, en son duyan ama en hızlı çözendir, destektir, sırtını 
yaslayacağın dosttur, kahramandır, rol modeldir. Bu kelimeleri tek 
tek kullanmak babayı ne kadar açıklar bilemem ama hep o evde 
olmasını istediğimiz bir güç sembolüdür. Örnek olması gereken en 
önemli kişidir baba ve ileride tüm kız çocukları gibi o da ilk bana 

B

aşık olacak ve benim hem Özge’ye hem de kızıma olan yaklaşımım 
onun ileride beraber olacağı erkeklerin profilini oluşturacak. Aslında bir 
kız çocuğu için baba, çok ciddi bir rol modeldir.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Ben baba olmayı çok önce istemeye başladım ki. Hatta çocuklarla 
diyaloğum hep çok farklı olmuştur. Gittiğimiz her yerde çocuklara 
mutlaka zaman ayırırım ve kısa bir süre sonrada onların oyun 
abisi olmayı başarırım. Sanıyorum bu da küçüklükten gelen bir 
alışkanlık. Voleybol oynadığım zamanlar da hep alt takımlara, küçük 
yaş gruplarına abilik yapardık. Bir abi ileride de bir baba olmanın 
duygusuna ben çok önceden girmiştim zaten.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en 
büyük fark nedir?
Bunu söylemek için çok erken çünkü bunu bilebilmem için öncelikle 
kızımın biraz yaş alması lazım. Fakat sorunuza şöyle yaklaşabilirim, 
kızıma “şu doğrudur kızım bunu yapmalısın” dedikten sonra onu 
yapmasında ısrar etmem diye düşünüyorum. Babam hep “Ben sana 
söylüyorum işte zamanında biz yaptık bu hataları, şimdi sende 
aynılarını yapma” derdi ben bu kafada olmamaya çalışacağım çünkü 
insanlar hata yaptıkça tecrübe elde ediyor ve hayatı kendi seçimleri 
ile yönlendirerek büyüyor, öğreniyor ve yaşıyorlar. Ben bu kısımlarda 
devreye girmeyi daha çok seviyorum. Kızıma tek bir doğruyu empoze 
etmektense yolları gösterir ve kendi seçimini yapmasını, bu seçimin 
arkasında durmasını öğretirim. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Tabii ki oldu. Bir kere öncelikle sıralamasında bir değişim oldu 
tamamen. Özge’yle her programımızı ona göre yapmaya başladık, 
birbirimize ayırdığımız vakti bile artık sadece Luna’ya ayırır olduk. 
Uyku düzenlerimiz, yaşam tarzımız hatta yediğimiz içtiğimiz şeyler bile 
değişti. Çünkü çocuk geldiği zaman bir anda hayatınızın merkezi oluyor. 
İnanılmaz muhtaç geliyoruz dünyaya ve kimin elinde olduğumuz, nasıl 
bir aileye doğduğumuz cidden çok önemli. İşte bu kadar değişimin içine 
ufaklığı adapte edip, onunla birlikte yol almayı öğreniyorsunuz. Her 
şeyden vazgeçip sadece evinde çocuğunu büyüten anne ve babalara 
da bu yüzden şaşırıyorum. Biz Luna ile birlikte yaptığımız ve yapmak 
istediğimiz şeylerden geri kalmamaya çalışan bir çiftiz. En başta Özge de 
ben de çalışmayı çok seviyoruz. Zaten onun üç hafta sete dönmesinden, 
benim müzik yapıp klip çıkarmayı ve ikimizinde YouTube çekmeyi hiç 
bırakmamasından anlarsınız bu durumu. 

Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Şu an için dans ve uykudan kalktığımızda ki ilk gülüş varya bence 
o.. Geçenlerde müzik açtık ve kucağımda dans ediyo, nasıl gülüyor 
biliyor musunuz. Yani tarifsiz. Bence dünyanın en güzel şeyine sahip 
olmak ve onunla sağlıkla geçirilen her saniye de çok ama çok kıymetli. 
O yüzden anne - baba olarak birbirimize daha iyi bakacağımıza söz 
verdik. Böylelikle evladımızla sağlıkla çok uzun yıllar geçiririz inşallah, 
temennimiz o yönde.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben kesinlikle arkadaş gibi olmayı isterdim fakat babayla ne kadar 
arkadaş olunsa da ince bir otorite çizgisi kesinlikle olmalı. Yani evde 
birinden çekinilmeli çünkü o zaman bu arkadaşlığa verilen değer, saygı 

ve sevgi artar. Herkes yumuşak yanlı olursa eğer bu çocuklar 
tarafından sıklıkla kullanılır bir durum alır. Ben babamla da 
böyle bir ilişki içerisindeydim ve bunun hiç zararını görmedim 
aksine saygınlık olarak her zaman farklı bir açıdan baktım 
babama. Baba figürü genellikle en son başvurulan ve kesin 
çözümlerin geleceği yer gibi geliyor bana. O yüzden bende 
aynı bu yoldan ilerlemeyi düşünüyorum. Yani bana her şeyi 
anlatabilecek cesarette ve samimiyette olmakla birlikte hep 
çözemediği konuların başvuru kişisi olmayı isterim açıkçası...

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen 
kendisine mi bırakıyorsunuz?
Aslında her anne - babanın kendine göre doğrusu vardır ama 
önemli olan kendi doğrunuzu ne kadar dikte ettiğiniz ya da ne 
kadar kabul ettirmeye çalıştığınız. Kendi doğrularımızı kabul 
ettirmek yerine “ben senin yerinde olsam, böyle yapardım” 
cümlesini daha sık kurmak gelişim sürecinde etkili olacaktır. 

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Bugüne kadar ki en güzel Sevgililer Günü hediyem kızımla eve 
girmek oldu çünkü hastaneden çıkıp eve ilk girdiğimiz gün 
14 Şubattı. Şimdi ise bugüne kadar alacağım en güzel hediye 
sanıyorum kızımla ilk Babalar Günümün olması olacaktır. 
Çünkü daha önce Babalar Günü’nü hiç kutlamamış bir baba 
olarak inşallah bu ve bundan sonraki tüm Babalar Günü benim 
için “en” olacaktır diye düşünüyorum ..

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Her şeyden önce eşlerine her zaman tam destek olunmalı. 
Doğum süreci ile başlayan bir maraton, doğum sonrası 
ve lohusalık süreci, devamında gelişen her yeni gün... O 
yüzden bence ilk adım eşlere yardım. Ama bu yardım etme 
zorunluluğu değil babalık görevi olarak olmalı. Çünkü bir 
çocuk dünyaya geldiğinde sorumluluk bölünmeli ama biz çoğu 
zaman eşlerin üstüne atıyoruz bu görevi. Her baba adayının, 
kendini baba hissedenin ve tüm babaların Babalar Günü’nü 
kutluyorum. 



Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Bașkanı Niyazi Ercan ile baba 
olmanın anlamı ve nesiller arası baba-çocuk ilișkisi üzerine konuștuk.

Niyazi Ercan

babalar günü

aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
İnsan hayatının belli dönüm noktaları vardır. Baba 
olmak, işte bu önemli dönemlerden biridir.  İlk 
evladım Bilge’yi yirmi dört yaşımda kucağıma 
aldığımda o anki duygularımın kelimelerle tarifi 
imkânsız. Hissettiğim şey yeni ve çok farklı bir sevgi 

ve sorumluluk duygusuydu. İkinci evladım Cemil’i kucağıma 
aldığımda da bu sevgi perçinlenerek arttı. Dünyanın benzeri 
olmayan, en muhteşem duygusu. 

B Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Baba, evin direğidir.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Hiç korkmadım. Aksine bir an önce babalık duygusunu bizzat 
tatmak istemişimdir.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza 
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Çocuklarım ve torunlarımla bir 
arada olabildiğimiz kalabalık aile 

sofralarından büyük mutluluk 
duyuyorum.

karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz 
en büyük fark nedir?
Eskiye oranla babanın aile içindeki yeri ve otoritesinde 
ciddi farklılaşmalar oldu. Eskiden babalar evin ağırlıklı 
otoritesiydi. Son sözü söyleyen, çok fazla yüz göz olmayan bir 
yapısı vardı. Tabii ki devir değiştikçe bazı olgular da zamana 
uygun olarak güncellenebiliyor. Ben çocuklarımı yetiştirirken, 
büyüklerimizden gördüğümüz değerleri, içinde bulunduğumuz 
çağın şartlarına göre uyarladım. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Baba olduktan sonra eşime ve çocuklarıma karşı yeni ve çok 
önemli sorumluluklar oluştu tabii. Çocuklarıma ileride iyi 
bir gelecek hazırlama arzusuyla daha çok çalışmak temel 
motivasyonum oldu.

Çocuklarınızla yapmakta en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Çocuklarım ve torunlarımla bir arada olabildiğimiz kalabalık 
aile sofralarından büyük mutluluk duyuyorum. O masada iş, 
aile, çocuklar, hayat ve pek çok konuya dair keyifli sohbetler 
ediyoruz. 

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Çocuklarımla bazen baba-evlat bazen arkadaş bazen de bir iş 
ortağı gibi ilişkiler geliştirebiliyoruz. Hayatın her alanında olduğu 
gibi bu konuda da doğru bir dengenin kurulmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakıyorsunuz?
Esas önemli olan çocuklarımın doğru dürüst, namuslu 
ve çalışkan olmalarıdır. Bizim bıraktığımızı daha ileri 
götürmelerinden gurur duyarım. İyi bir eğitim almalarını çok 
önemsedim. Bence bir baba elinden geldiği kadar iyi bir rehber 
ve rol model olmalıdır. Bu nedenle aileden neyi görüyorlarsa onu 
uygulamaya yatkın oluyorlar. Ben olabildiğince iyi bir rehber 
olmaya çalışıyorum. Elbette son karar kendilerinindir.  Her 
zaman çocuklarıma koşulsuz destek olmaya hazırım.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Çocuklarımdan aldığım en güzel hediye dünyalar tatlısı üç 
torunumdur. Maddi değeri olan bir hediyeyi işin doğrusu 
hatırlamıyorum. Çünkü benim için önemli olan hatırlanmak, 
sevgilerini hissetmek, sarılmak ve birlikte güzel vakit geçirmektir. 

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız 
var mı?
Babalarımız hayatımızın her anında bizlerin örnek aldığı, 
hayatlarını kaybetmiş olsalar dahi her zaman gölgesini 
üzerimizde hissettiğimiz, hayata tutunmamızı sağlayan 
varlıklarımızdır. Mevlana’nın dediği gibi “Kıymet bilmek; 
kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken sımsıkı 
sarılmaktır.” Babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimizi 
ve şehit çocuklarımızı da unutmadan tüm babaların Babalar 
Günü’nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve uzun yıllar 
diliyorum. 
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Tatlı Bir Rüzgâr
Bu kıș bir garip geçti. Hayatımda ilk kez Ankara’ya hiç uğramadan harcadığım 
bir zaman dilimi. Ruhum adeta inzivaya çekildi. Fena mı oldu diye sorarsanız? 
Gizlemeye gerek yok, içime değil size söylemeyi tercih ederim elbet. Kaçak göçek 
savașmadan, sabrın hayrını görerek, kırıp dökmeden, sessizce kabullenip yola 
devam etti yüreğim. Olmuyorsa zorlamadan, bir anlam çıkarmadan, tek tarafl ı 
çabayla hiçbir ilișkinin yürümediğinin altını fosforlu kalemlerle çizerek, çoğu șeyin o 
anda anlamı olduğunu ve zamanı geri sarsan bile o anın o anda kıymetli olduğunu 

sindirerek ve sevdiklerine mutlak zaman ayırarak geçti bu kıș.

kelebek

Dünyanın her köşesinden antika mücevher toplayan 
bu eşsiz mağazada kendinizi adeta 17. yy prensesleri 
gibi hissediyorsunuz. Napier imzalı kolyeden Sarah 
Coventry imzalı takılara, Cameo broşlardan Joan 
Rivers imzalı kelepçe bileziğe uzanan bu yolculuğu 
hadi sizde keşfedin.  

Markanın adı kurucusunun kendi isminden geliyor. Ece; kraliçe 
demek ve her kadın kendini kraliçe gibi hissetmekten mutluluk 

duyar düşüncesiyle daha da baskın okunsun diye +1 “C” harfi 
ile “ECCE” ortaya çıkmış. ECCE, 2017 Kasım ayında İstanbul’da 

kurulmuş bir Türk markası. İngiltere, Beyrut, Yunanistan ve 
Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde kadınların zevkle 

kullandığı bir marka haline gelerek büyümeye ve hedeflerini 
aşkla, tutkuyla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Uniqera Vintage

Ecce Diamond 

Tuğçe İnal
tugceinal@magdergi.com.tr

Șimdi ise yaz geldi hem yeryüzüne hem de bünyeye. Çiçek açtı dağ, bayır. Gönlüm her gün su 
istiyor benden. İnșallah az kaldı diye umutla suluyorum yüreğimi her sabah. Aklımı cebimde gezdirip 

duruyorum an be an diyorum ve sizleri köșemle baș bașa bırakıyorum...



Bodrum’a yolu düşen herkesin tatması 
gereken bir lezzet cümbüşü La Passion. 

Bu İspanyol restorandaki tapasları 
denemeden ve meşhur Sangria’sını 

içmeden terki diyar eylemeyin. 

İstanbul’da tasarlanan Jade&Mate modern ve 
geleceğe bakan kadınların plaj stilini temsil 
ediyor. Tunik, kimono ve yelek ile başladıkları 
koleksiyonlarını giderek genişletmeyi 
hedefleyen marka, özel tasarım plaj giysileride 
zamanın ötesinde kaliteli ve zarif bir süreçten 
geçerek bizlerin şıklık ihtiyacını karşılıyor. Moda 
ve gelenekselliğin birlikte şekillendiği tasarımlar 
ile plaj giyimine yeni bir soluk getiren bu marka 
benimde favorilerimin arasında yerini aldı.

Tarabya’da bulunan bu tatlış 
butik birçok markaya ev 
sahipliği yapmakta. Yazın cıvıl 
cıvıl renklerini adeta bir palet 
içinde sunan mağazaya yolunuz 
düşerse muhakkak uğrayın ya 
da sosyal medyadan hemen 
takibe alın.

Bu marka güneş gözlükleri bu yaza damgasını 
vuracak tasarımların başında geliyor. Modern 
çizgileri, günlük kullanım ile yorumlayan 
Komono her kadının çantasında bulunması 
gereken bir tasarım. 

Ema Aydın ve Serli Sarıcıların bu muhteşem 
dişi temalı takı markası, kendileri gibi 

efsane tasarımlar ile bizleri buluşturmakta. 
Yüzükler, bileklikler, kolyeler hepsine sahip 

olmak istiyor insan. 

Her tasarımı sizin bir parçanız olsun diye 
tasarlıyorum ve böylece sizde benim bor parçam 

oluyorsunuz mottosu ile yola çıkan Jade de 
Verens’in Paris’ten Türkiye’ye uzanan bu mistik 

yolculuğunu gelin beraber keşfedelim. 

İnci Moda

Rebelli’st

Komono

La Passion 
By Neco

Jade And Mate

Jade De 
Verens 



Stratejist Yelda İpekli ile dekorasyonunu henüz tamamladığı Beylerbeyi’ndeki yeni 
evinde buluștuk. Onunla Boğaza karșı sohbet her zamanki gibi çok keyifl iydi. 
Özellikle sosyal medyadaki profiller, hiç kullanmadığı halde o ürünün reklamını 
yapanlar, Türkçe gramer bilgilerine kadar kișilerin kendilerini, gerçek kimliklerini 
açık etmemeleri ve markaların geleceğine kadar pek çok șey konuștuk. Yelda 
İpekli, “herkes kendini ele veriyor sosyal medyada, mıș gibi yapılsa da tutarlılık 

olmadığı artık çok rahat tespit edilebiliyor. Kullanmadıkları ürünün reklamını 
yapanlar ve benzerleri bir süre sonra düșecekler” diyor. Sadece kalite ve derinliği 

olanlar devam edecek, șu an çok kirli bir dönemdeyiz diye ekliyor. Pek çok 
büyük șirkete yön veren bu çok özel insan, ülkemizin ve dünyanın gelecekte 

nasıl evrileceği hakkında da önemli ip uçları paylaștı. 

Kalite ve Derinliği Olan 
Her Şey Devam Edecek, 

Diğerleri Düşecek

YELDA İPEKLİ, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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ocukluğunuzdan ve okullarınızdan 
bahsedelim lütfen.
Ankara’da geçti çocukluğum, mahalle 
okullarından mezunum. Sonrasında Çukurova 
Üniversitesi İşletme , Marmara Üniversitesi Turizm 
Yüksek Okulu ve en nihayetinde İngiltere’de 
Marka ve pazarlama konusunda Londra Ekonomi 
Üniversitesi’nde eğitim aldım. Keyifli bir çocukluk 
ve gençlik geçirdim. Okuduğum sırada çalışmaya 
başladım. Turist rehberliği yaparak dil ve yurt 

dışı yaşam konularında tecrübe edindim. İyi ki de çalışmışım. Çok 
önemli kazanımlarım oldu.

Şu an yapmakta olduğunuz iş tam olarak nedir ve 
daha önce neler yaptınız?
 Ben lise itibariyle pazarlama konusunda uzmanlaşmak istediğime 
karar verdim. Pazarlama sadece okumakla öğrenilecek bir 
konu değil insan tanımak gerekiyor, farklı yaşam kültürlerini 
deneyimlemekle çok yakından alakalı. Genç yaşta ne yapacağımı 
bilmenin avantajını yaşadım. Yurt dışında bu konuyu destekleyecek 
iş tecrübesi edinecek fırsatları değerlendirdim ve tecrübe kazandım. 
İşimin tanımı stratejik pazarlama ve marka yönetimi. İletişim, PR, 
reklam dışında kurumların, hizmet veya ürünlerin doğru pazarlama 
konumlandırılması itibar ve sürdürülebilir karlılıkları ile ilgili 
müşteri odaklı çalışmalar yapıyorum. Üretimden, tasarıma, kurum 
kimliği (logo slogan) konseptten satış noktalarına ve yurt dışı 
pazarlara kadar stratejilerini kurguluyorum. 

Ç İşiniz gereği dünyada olan her gelişmeyi ve değişimi 
sürekli bilmek durumundasınızdır. Gündemleri nasıl, 
nerelerden takip ediyorsunuz? 
İnternetin hayatımıza yoğun olarak girmesiyle birlikte bilgiye 
ulaşmak çok kolay artık ama bilgiyi yorumlamak için insanları, 
hayatları takip etmek ve farklı coğrafyalarla ilgili gözlem 
yapabilmek gerekiyor. Eskiye dayanan ve çok farklı ülkelerde 
yaşayan dostlarım ile iletişimim hiç kopmadı. O yüzden farklı 
gündemleri, yansımalarını kolay takip ediyorum. Pandemi 
öncesinde zaten iş için ya da sosyal olarak çok seyahat ediyordum 
o yüzden yaşayarak gözlemleyebiliyordum. Farklı ülkelerin 
markalarıyla çalışmalar yaptım ve çoğu ile iletişim akışı, bilgi 
paylaşımı devam ediyor.  Özetle çok okuyor, sohbet ediyor ve 
yıllardır elde ettiğim tecrübelerle bu bilgileri kendi bakış açımla bir 
sisteme oturtabiliyorum. Sabit takip ettiğim kaynaklar yok, mesleki 
gruplarda ki haber akışları dışında her şeyi okuyorum diyebilirim.
 
Sürekli up date durumda olmak yorucu mu? 
Bilmiyorum bunu bir baskıyla değil de merakla yaptığım için 
yorucu gelmiyor, yaşam tarzı oldu. Yenilikleri bilmek, dünyanın 
ritminin içinde olmak hoşuma gidiyor. Ben çok meraklı bir 
insanım gelişmeleri, tepkileri, değişimleri yakından takip etmek 
önceliklerimden.

Dünya zor zamanlardan geçiyor. Kendinizi, bilgi 
akışındaki negatif olaylardan ( savaşlar, hastalıklar, 
işsizlik) ruhsal olarak nasıl koruyabiliyorsunuz? 



Ürün kurum ve müşteri başka dinamiklerde buluşuyor. Sosyal 
medya bilinirlik için bir araç ama tek başına satış için yeterli değil. 
Böyle zannedip ürün tanıtanlar da bir süre sonra heyecanlarını 
kaybedecekler bence. 

Aynı şey YouTube kanalları için de geçerli. Acaba 
herkesin içinde alkış isteyen, ilgi isteyen bir yön mü 
var? Nedir, ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
Hızlı tüketmeye o kadar alıştık ki her şeyi görmek seyretmek 
istiyoruz ama bilincimize almıyoruz, hemen unutuyoruz. Bir de 
TikTok gerçeği var sanki başka bir dünya gibi ama gerçek. Kalite ve 
derinliği olan her şey devam edecek ama diğerleri oyundan düşecek 
bu kesin. Şu anda bu anlamda görgüsüz ve kirli bir dönemdeyiz.  

Bu sürecin oturduğumuz evlere etkisi nasıl oldu? 
Ev dekorasyonu, konforu çok önem kazandı. E-ticarette bu ürünler 
talep gördü. Evi ve ev hayatını keşfettik. 

Sizce önümüzdeki otuz yıl için (yaşananların ışığında) 
dünyamız nereye doğru evrilecek?  
Evren tanımı kullanacağız, dünya dışında da yaşam olacağı 
kesin. Nitelik önem kazanacak çevreye insana tüm canlılara daha 
duyarlı olacağız ve insanı değerler önem kazanacak. Teknolojinin 
hayata bir değer katacağı kesin ve sanırım asıl o zaman insanoğlu 
yaşamayı öğrenecek. Şu anda konuştuğumuz birçok tüketim 
alışkanlığı bitmiş olacak ve yeni bir değer kavramını deneyimliyor 
olacağız.

Zaman makinası olsa geleceğe mi gitmek istersiniz 
yoksa geçmişe mi? Neden? 
Sanırım geleceğe, çok merak ediyorum. Şu anda yaşadıklarımız 
neye evrilmiş olacak bunları deneyimlemek isterdim.

Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirdiniz mi? 
Evet ama daha devam ediyorum hayal kurmaya. Hayallere sınır 
ve son yok. Belki mesleğim sebebiyle de ben profesyonel bir hayal 
kurucuyum. İnovasyon, hayal kurmakla başlıyor. Tabii hayalle 
kalmayıp ayakları yere basan bir gerçekliğe dönüştürmek 
gerekiyor. Ama ben hayal kurmayı severim, insan olmanın en 
saf hali belki de. Çocukluk hayallerimin çoğu gerçekleşti, yön 
değiştirenlerde oldu ama gerçekleşti. Şimdi yeni hayalleri yaşamak 
arzusunda ve heyecanındayım.

Bir stat dolusu insan içinde çok uzaktan bile anında 
fark ediliyorsunuz. Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Kendime özelim başkaları için ya da fark edilmek için bir çabam 
yok. Bu çabasızlık bu devirde fark edilmeye sebep olabiliyor. Çok 
inandığım bir şey var bir konuda çabaladıkça yapaylaşıyorsunuz 
ben neysem öyleyim giyim tarzım, saçım, aksesuar kullanımım 
hep kendime göre. Modayı takıp ettiğim, stil takibi yaptığım 
söylenmez çok meşgul değilim bu konularla. Ama pek tabii ki 
müşteri anlamak ve lüks markaların pazarlama anlamında ki 
taktiklerini çözmek için takip ediyorum ama uygulamak ile ilgili 
bir çabam olmuyor. Stilleri ve moda dediğimiz her şeyin nasıl 
uygulandığını analiz etmek hoşuma gider ama söz konusu ben 
olunca kendime göre yorumluyorum bu da fark edilmeye sebep 
oluyor.   

Mutlu musunuz?
Evet, mutluyum. Şahane bir evladım ve ailem, uzun zaman 
görüşmesem bile kaldığım yerden devam edecek samimiyette 
dostlarım var, mesleğimle ilgili iyi deneyimlerim oldu. Birilerine 

muhtaç olmadan bir standardı koruyabiliyorum daha ne olsun. 
Sevenim kadar belki daha fazla sevmeyenim var bu bile mutlu 
olmak için iyi bir neden. Çok sevilmek ve bu konuda açlık çekmenin 
ciddi mutsuzluk kaynağı olduğunu psikoloji bilimi söylüyor. Bu 
açılardan bakınca ben mutluyum evet.

Geleceğe ait her alandaki planlarınız nedir, aile, iş, 
projeler…
Mesleki taraf şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek eğitimler, 
danışmanlıklar online da taşındığı için artık lokasyon bağımsız ve 
zaman sınırlaması olmadan artarak devam eder gibi görünüyor. 
Kendi adıma yatırım yaptığım iki e-ticaret girişimimi büyütmeyi 
hedefliyorum. Her ikisi de hikâyesi olan markalar ve konseptler, 
çok inandığım ve heyecanlandığım işler. Biri 1001gece.official şu an 
Instagram’da açık büyüteceğim bu konsepti. Seyahat özgürlüğüme 
kavuşmak en büyük dileğim, kızım yurt dışında ve hayatımızda ilk 
defa bu kadar ayrı kaldık bu konuda özgür olmayı diliyorum. 

Türkiye yabancı markaların gözünden sizce nasıl 
görünüyor?
Nüfus yoğunluğu sebebiyle cazip bir pazarız ama pandemi ile 
birlikte tüm dengeler değişti insan hakları, yaşam standartları, 
yabancı markaların daha çok gündeminde olan bir konu. Lojistik 
gücümüz de ortada ama ne kadar kullanabiliyoruz bunları yeniden 
değerlendirmek lazım. Pandemi ile yeniden yapılanan yaşamsal 
standartlar yeniden yapılanıyor sanırım buna göre yeniden 
değerlendirilecek bir ülkeyiz. Ben insan gücünden kalitesinden çok 
umutluyum. Gençlerimizden ve ülkemize duyduğumuz sevdadan. 
Bunlar bizi değerli kılacak değerler.

Siz yatırım yapacak olsanız Türkiye ye yatırım yapar 
mısınız? Evetse hangi sektörlerde yaparsınız, hayırsa 
neden? 
Dünyanın hiçbir yerinde artık tek bir bölgeye yatırım yapılmasını 
tavsiye etmiyorum riski dağıtmak lazım. Türkiye’ye yatırım 
yaparım, yapıyorum da ama mutlaka farklı bir coğrafyada 
uzantısı olabilecek şekilde işleri kurgulamak lazım. Enerji sektörü 
(güneş, rüzgar) ve lojistik sektörleri daha da önem kazanacak gibi 
görünüyor. 

(Zira insanlar her an her şeyi bilmeseler de olabilir 
ama siz danışman olarak olayların akışına hakimsiniz.)
Evet ne yazık ki danışmanlık verdiğim şirketlerin yeni süreçlere, 
değişimlere adapte olması için fazlasıyla enerji harcıyorum. En 
azından doğru uygulanabilir yorum yapabilmek için konulara 
objektif ve vizyoner bakmam gerekiyor. Kolay olduğunu 
söyleyemem ama yürüyüş yapmak ve meditasyon kendimi 
bireysel olarak iyileştirme çabalarım. Doğadan kopmamaya ve 
hareketsiz kalmamaya özen gösteriyorum. Yakın çevremle samimi 
ve net ilişkiler kurmak onlarla vakit geçirmek bana iyi geliyor. 
Kalabalıkların içinde kendi kozamda negatif etkileşimden uzak 
işime ve dostlarıma konsantre olarak  kendimi besliyorum. Ben 
kendiyle de vakit geçirmekten memnun olan bir insanım. Yani 
kendimle olup dışarı kapanıp içeri açılmaları seviyorum. Arada bir 
yok oluyorum, seyahat edebilmek mümkünse alakasız yerlere tek 
başıma gidip inzivaya çekiliyorum, seyahat edemiyorsam evimde 
kendimle olmak beni besliyor.

Herkes istediği her konuda illaki başarılı olmak 
zorunda mı?
Başarıyı ve başarısızlığı fazla abartıyoruz. Başarıyı fazla önemsiyoruz. 
Hayatın odağında bu iki kavram olmamalı mutlu ve huzurlu olmak 
üretmek hayatın merkezinde olmalı. Çünkü başarı ve başarısızlık 
bir sonuç ve hayatı tamamını bu iki kavram üzerinde tanımlamak 
doğru değil. Başarılı olduğumuz kadar başarısız olabiliriz. Kim 
olduğumuz, insanlara ne söylediğimiz, ne ürettiğimiz önemli 
bence. Sonuçta başarı ve başarısızlık kavramları da başkalarının  
algılarında olduğu kadar bir tanıma sahip. Ben çok başkalarının 
tanımlarından, sınırlamalarından yola çıkarak yaşayan bir insan 
değilim. O yüzden kendimi iyi hissedip insanlara bir şeyler 
aktarabiliyorsam onlara iyi geliyorsam bu benim için yeterli. Başarı 
kavramının ne olduğu bilmiyorum alkışlanmak mı? Fazla para 
kazanmak mı? Tanınır olmak mı? bilmiyorum.  

Sizce COVID-19 insanlara neleri öğretti ve 
öğretemedi?
Tüketim konusunda biraz bilinçlendik, insanı değerlerin farkına 
vardık, kendimizle olmayı öğrendik, dünya üzerinde ki tüm canlılar 
ve çevre ile farkındalığımız arttı. Durmayı öğrendik hep bir telaş 
içinde yetişmek telaşıyla yaşarken durduk. Durduğumuz yerde 
kalabilmek için ister istemez keşiflerde bulunduk.   
 
Artık altmış yaşındakiler de evde oturma 
zorunluluğundan teknolojiye hakimler. 
Koronavirüsün zorla öğrettiği bir şey. Sizce bu süreç 
teknolojiye yaradı mı? 
Çok yaradı, teknolojinin hayatımızda nasıl kolaylaştırıcı olduğunu, 
eski davranış modellerimizin dışında farklı bir tavır belirlememiz 
konusunda bizleri zorladı. Teknolojiden korkmak değil de onunla 
birlikte hayatı şekillendirmek kaçınılmazdı bunu öğrendik. İyi bir 
şey bu. Ben teknolojiden korkmuyorum ve şundan eminim artık 
elli beş yaş ve üzeri yaş grubunun yaşamsal tecrübeleri teknolojiyle 
birleşince hayat çok daha güzel akacak. Bakış açımızı  değiştirmek ve 
ön yargılarımız törpülememiz lazım.

Mesela Instagram sayesinde ben pek çok insanı buna 
arkadaşlarım da dahil daha iyi tanıdım. Türkçeyi 
kullanmalarından tutun, koydukları fotoğraflara 
kadar... Onlar da beni, bizi. Hepimiz için geçerli 
bu. Sosyal yaşamda fark edemediğimiz pek çok şey 
görünür oldu. Mesela benim profilimde yüz elli 
fotoğrafım var bir başkasının hatta erkeklerin bile beş 

bin var. Sizce profiline bakarak bir insanın, eğitim 
düzeyi, kişiliği vs. analiz edilebilir mi?
Evet çok net. Artık kurumlar personel seçiminde sosyal cv 
dediğimiz konuya özen gösteriyorlar. Dijital parmak izimiz sosyal 
medya. Enteresan olan bir durum var sosyal medyada “mış gibi” 
yapılsa da tutarlılık var mı, yok mu çok net analiz edilebiliyor. 
Samimiyet ile laubalilik arasında ki ince çizgi sosyal medyada 
pozitif yada negatif olarak daha net anlaşılıyor. Bence biraz da 
herkes bu analizi iç güdüsel yapıyor. Ben bunu bir avantaj olarak 
görüyorum sonuçta sosyal medya da kendimizi ifade ettiğimiz 
bir mecra. Doğru ya da yanlış kullanım konusunda çok net 
tanımlarım yok ama olduğunuzun bir yansıması ve uzun süre 
olmadığınız gibi olamıyorsunuz bu açıdan bakıldığında herkes 
kendini ele veriyor.

Evde oturmaktan hepimizin elinde telefonlar her 
an bakıyoruz ve ben çok bunaldım mesela hep 
aynı şeyler. Sürekli bir şey paylaşmak zorunda 
olmak, bir ufacık krem için dört story konmasını, 
hiç denemedikleri ürünleri dakikalarca övmelerini 
doğru buluyor musunuz? Bu insanları kandırmak 
olmuyor mu? 
Sanırım alıcısı ve talebi var. Ama bu gerçek ve sürdürülebilir bir 
yöntem değil. Bir süre sonra oyundan düşecekler. Müşteri çok 
bilinçli bir sosyal medya hesabında bir krem gördü diye satın alan 
müşteri sahiden görmedim. Öyle bir hava yaratılıyor ama elimizde 
satış raporlarına bakınca bu çok net görülüyor. Sosyal medyada 
sanıldığı gibi satış ve itibar faydası olmuyor. Çok beğeni aldı diye o 
ürün çok satmıyor ya da herkes çok paylaştı diye itibarlı olmuyor. 

üçüncü göz
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Ürün kurum ve müşteri başka dinamiklerde buluşuyor. Sosyal 
medya bilinirlik için bir araç ama tek başına satış için yeterli değil. 
Böyle zannedip ürün tanıtanlar da bir süre sonra heyecanlarını 
kaybedecekler bence. 

Aynı şey YouTube kanalları için de geçerli. Acaba 
herkesin içinde alkış isteyen, ilgi isteyen bir yön mü 
var? Nedir, ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
Hızlı tüketmeye o kadar alıştık ki her şeyi görmek seyretmek 
istiyoruz ama bilincimize almıyoruz, hemen unutuyoruz. Bir de 
TikTok gerçeği var sanki başka bir dünya gibi ama gerçek. Kalite ve 
derinliği olan her şey devam edecek ama diğerleri oyundan düşecek 
bu kesin. Şu anda bu anlamda görgüsüz ve kirli bir dönemdeyiz.  

Bu sürecin oturduğumuz evlere etkisi nasıl oldu? 
Ev dekorasyonu, konforu çok önem kazandı. E-ticarette bu ürünler 
talep gördü. Evi ve ev hayatını keşfettik. 

Sizce önümüzdeki otuz yıl için (yaşananların ışığında) 
dünyamız nereye doğru evrilecek?  
Evren tanımı kullanacağız, dünya dışında da yaşam olacağı 
kesin. Nitelik önem kazanacak çevreye insana tüm canlılara daha 
duyarlı olacağız ve insanı değerler önem kazanacak. Teknolojinin 
hayata bir değer katacağı kesin ve sanırım asıl o zaman insanoğlu 
yaşamayı öğrenecek. Şu anda konuştuğumuz birçok tüketim 
alışkanlığı bitmiş olacak ve yeni bir değer kavramını deneyimliyor 
olacağız.

Zaman makinası olsa geleceğe mi gitmek istersiniz 
yoksa geçmişe mi? Neden? 
Sanırım geleceğe, çok merak ediyorum. Şu anda yaşadıklarımız 
neye evrilmiş olacak bunları deneyimlemek isterdim.

Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirdiniz mi? 
Evet ama daha devam ediyorum hayal kurmaya. Hayallere sınır 
ve son yok. Belki mesleğim sebebiyle de ben profesyonel bir hayal 
kurucuyum. İnovasyon, hayal kurmakla başlıyor. Tabii hayalle 
kalmayıp ayakları yere basan bir gerçekliğe dönüştürmek 
gerekiyor. Ama ben hayal kurmayı severim, insan olmanın en 
saf hali belki de. Çocukluk hayallerimin çoğu gerçekleşti, yön 
değiştirenlerde oldu ama gerçekleşti. Şimdi yeni hayalleri yaşamak 
arzusunda ve heyecanındayım.

Bir stat dolusu insan içinde çok uzaktan bile anında 
fark ediliyorsunuz. Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Kendime özelim başkaları için ya da fark edilmek için bir çabam 
yok. Bu çabasızlık bu devirde fark edilmeye sebep olabiliyor. Çok 
inandığım bir şey var bir konuda çabaladıkça yapaylaşıyorsunuz 
ben neysem öyleyim giyim tarzım, saçım, aksesuar kullanımım 
hep kendime göre. Modayı takıp ettiğim, stil takibi yaptığım 
söylenmez çok meşgul değilim bu konularla. Ama pek tabii ki 
müşteri anlamak ve lüks markaların pazarlama anlamında ki 
taktiklerini çözmek için takip ediyorum ama uygulamak ile ilgili 
bir çabam olmuyor. Stilleri ve moda dediğimiz her şeyin nasıl 
uygulandığını analiz etmek hoşuma gider ama söz konusu ben 
olunca kendime göre yorumluyorum bu da fark edilmeye sebep 
oluyor.   

Mutlu musunuz?
Evet, mutluyum. Şahane bir evladım ve ailem, uzun zaman 
görüşmesem bile kaldığım yerden devam edecek samimiyette 
dostlarım var, mesleğimle ilgili iyi deneyimlerim oldu. Birilerine 

muhtaç olmadan bir standardı koruyabiliyorum daha ne olsun. 
Sevenim kadar belki daha fazla sevmeyenim var bu bile mutlu 
olmak için iyi bir neden. Çok sevilmek ve bu konuda açlık çekmenin 
ciddi mutsuzluk kaynağı olduğunu psikoloji bilimi söylüyor. Bu 
açılardan bakınca ben mutluyum evet.

Geleceğe ait her alandaki planlarınız nedir, aile, iş, 
projeler…
Mesleki taraf şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek eğitimler, 
danışmanlıklar online da taşındığı için artık lokasyon bağımsız ve 
zaman sınırlaması olmadan artarak devam eder gibi görünüyor. 
Kendi adıma yatırım yaptığım iki e-ticaret girişimimi büyütmeyi 
hedefliyorum. Her ikisi de hikâyesi olan markalar ve konseptler, 
çok inandığım ve heyecanlandığım işler. Biri 1001gece.official şu an 
Instagram’da açık büyüteceğim bu konsepti. Seyahat özgürlüğüme 
kavuşmak en büyük dileğim, kızım yurt dışında ve hayatımızda ilk 
defa bu kadar ayrı kaldık bu konuda özgür olmayı diliyorum. 

Türkiye yabancı markaların gözünden sizce nasıl 
görünüyor?
Nüfus yoğunluğu sebebiyle cazip bir pazarız ama pandemi ile 
birlikte tüm dengeler değişti insan hakları, yaşam standartları, 
yabancı markaların daha çok gündeminde olan bir konu. Lojistik 
gücümüz de ortada ama ne kadar kullanabiliyoruz bunları yeniden 
değerlendirmek lazım. Pandemi ile yeniden yapılanan yaşamsal 
standartlar yeniden yapılanıyor sanırım buna göre yeniden 
değerlendirilecek bir ülkeyiz. Ben insan gücünden kalitesinden çok 
umutluyum. Gençlerimizden ve ülkemize duyduğumuz sevdadan. 
Bunlar bizi değerli kılacak değerler.

Siz yatırım yapacak olsanız Türkiye ye yatırım yapar 
mısınız? Evetse hangi sektörlerde yaparsınız, hayırsa 
neden? 
Dünyanın hiçbir yerinde artık tek bir bölgeye yatırım yapılmasını 
tavsiye etmiyorum riski dağıtmak lazım. Türkiye’ye yatırım 
yaparım, yapıyorum da ama mutlaka farklı bir coğrafyada 
uzantısı olabilecek şekilde işleri kurgulamak lazım. Enerji sektörü 
(güneş, rüzgar) ve lojistik sektörleri daha da önem kazanacak gibi 
görünüyor. 
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Gelin makyajı nasıl olmalı? 
Öncesinde neler yapmalıyız? 

Gelin makyajı çok özeldir. Çünkü bir kere yapılır ve tekrarlama, telafi etme
șansı yoktur. O gün muhteșem görünmeniz gerekir.

Peki bunun için ihtiyacınız olan nedir?

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

ncelikle kendinizi rahat hissettiğiniz 
makyaj en doğru makyajdır. Çok abartılı 
bir makyaj yaparak gelin masumiyetini 
yok etmemek gerekir ama çok az yapmak 
da özensiz, sönük ve soluk görünmenize 

sebep olabilir. Yüz ve göz şekline uygun renkler ve teknikler 
uygulayarak kusurları hafifletmek ve fotoğraflarda güzel 
çıkmasını sağlamak gerekir. Aşırı uçlarda yoğun veya moda 
makyajları uygulayıp yıllar sonra fotoğraflarınıza bakıp 
“Ben kendime ne yapmışım?” dememek için seçiminizi 
zamansız makyaj stillerinden yana kullanın. Kendinize 

Ö en yakışan tarzlardan ilerleyin. Bambaşka biri gibi değil de 
kendinizin en güzel hali olmaya çalışın, “ne güzel makyaj”dan 
çok “ne güzel gelin” oldun dedirtin.
 
Gelin makyajı öncelikle çok iyi bir ten makyajı ve 
gölgelendirme, aydınlatma tekniği ile yapılmalı ki fotoğraflarda 
güzel görünsün. Yüzdeki kusurları mümkün olduğu kadar 
kamufle edip çok abartıya kaçmadan ifadeyi güçlendirerek 
doğal güzelliği ortaya çıkartmak gerekir.
Kullanılan ürünlerin de maksimum dayanıklı olması çok 
önemli. Ten makyajı için baz ve kalıcı fondötenler seçilmeli, 

makyaj sırları
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NARS - Powermatte  
Lip Pigment Ruj

göz makyajının daha çok dayanması için mutlaka far bazı 
ve waterproof rimel kullanılmalı, rujlar da kalıcı olanlardan 
seçilmeli. Fazla mat doku sevmeyenler üzerine daha kremsi 
yapıda bir ruj veya lipgloss kullanıp etkiyi yumuşatabilir. 
Makyajı sabitlemek için pudra ve sabitleyici spreyin etkisini 
unutmamak gerekir. Gelin makyajında tercih edilen renkler 
çoğunlukla ışıltılı, canlı ve sıcak şeftali, pembe, bronz, karamel 
tonlarıdır.

• Gelin makyajlarında taze, canlı ve temiz gösteren göz 
makyajlarından en çok tercih edileni eyelinerlı göz makyajıdır. 
• Eyelinerın daha net ve temiz görünmesi aynı zamanda göz 
şeklini ortaya çıkarması için ışık ve gölge ile destekleyerek 
uygulamayı seviyorum.
• Eyeliner ile ışıltıyı beraber kullanırken göz şekillerine göre 
farklı yerlerde uygulama yapmak gözleri şekillendirmek için 
harika bir yoldur.
 
Unutmamak gereken bir konuya daha değinmek istiyorum. 
Düğün gününde kusursuz makyaj için kusursuz bir cilt gerekir. 
Cildinizde sorunlar varsa özellikle medikal uygulamalar 
için aylar öncesinden bakıma başlamalısınız. Alnınızda 
sevmediğiniz çizgiler için botox, gözaltı morluklarınıza ışık 
dolgusu, cildinizde elastikiyet kaybı, cansızlık, matlık gibi 
sorunlar için mezoterpyler en az üç ay öncesinden yapmaya 
başlanmalı ki dolgu botox anca oturur, mezoterapylerin etkisi 
anca hissedilir. 

Cilt temizliği ve bakımı da aynı derecede önemli bir konu, 
büyük sorunlarınız varsa akne cilt lekesi gibi, profesyonel 
destek alarak ilerlemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında, kendi 
rutin cilt tamizliğinizi yapmanız yeterli olacaktır. Günde iki 
kez cildinizi temizleyin, makyajlı uyumayın, cildinizi ölü 
hücrelerden arındırmak için haftada bir veya iki peeling yapın, 
derinlemesine temizleyen killi maskeler kullanın, cilt tipinize 
ve ihtiyacına göre besleyici serumlar kullanın, göz çevrenizi ve 
yüzünüzü çok iyi nemlendirin. Biraz bronzlaşmak iyi olacaktır 
ama yüzünüzü aşırı güneşe maruz bırakıp lekelenme, soyulma 
gibi riskler almayın. 

Ben gelinlerime profesyonel cilt bakımı yaptıracaklarsa 
düğünden bir hafta önce yaptırmalarını, kendileri evde 
yapacaklarsa düğünden iki gün önce peeling ve maskelerini, bir 
gece öncesinde de bir nem maskesi yapmalarını öneriyorum. Bol 
su içmeyi de unutmuyoruz. 

INGLOT - Jel Eyeliner
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INGLOT - Göz Kalemi
Kohl Pencil 01

NARS - Afterglow Eyeshadow Palette

Dior - Backstage Glow Face Palette

NARS - Allık
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Lancome - Hypnose Drama
Waterproof Mascara
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evilen dizi “Emanet”te Ali karakterini 
canlandırıyorsunuz. Sizi bu projeye çeken 
unsurlar nelerdi?
Ali karakteri için görüşmeye gittiğimde yönetmenimiz, 
direkt “sen Ali komisersin” dedi. Sonrasında karakter 
analizini okuduğumda da bu karakterde kendimden 
çok şey gördüm. Dizinin prime time’da yayınlanacak 

olması ve tüm dünyada izlenecek olması da beni çeken en önemli 
unsurlardandı. 

Ali, nasıl bir karakter biraz bahsedebilir misiniz? 
Benzer yönleriniz var mı?

Ali; tam bir kanun insanı, net, soğukkanlı, sakin, yeri geldiğinde 
davası için babasını dahi tanımayacak netlikte hareket eden bir 
komiser. Kendi kurallarından asla ödün vermeyen bir yapıya sahip. 
Otoriterliğiyle tanınsa da iş arkadaşları ve ailesi konusunda bir o 
kadar ılımlı. Bu doğrultuda Ali ile çok benzer yönlerimiz var.

Günlük yayınlanan bir dizide oynamanın haftalık 
yayınlanan bir işe göre ne gibi avantajları ya da 
dezavantajları var?
Günlük dizilere karşı bir önyargı var. Ancak Emanet dizisi 
haftalık dizilerle reyting konusunda savaşacak hatta çoğu 
haftalık diziyi geride bırakacak grafiklere sahip. O yüzden içinde 

S

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi “Emanet”te Ali Komiser’e hayat veren hem 
bașarısı hem de yeteneğiyle göz dolduran yakıșıklı oyuncu Melih Özkaya, 

kendisi, kariyeri ve dizi projesine ilișkin merak edilenleri 
MAG Okurları ile paylașıyor...

Hayalden Gerçeğe

röportaj

Melih Ozkaya

FOTOĞRAFLAR:  ECE OĞULTÜRK



Emanet dizisi haftalık dizilerle reyting 
konusunda savașacak hatta çoğu 

haftalık diziyi geride bırakacak 
grafiklere sahip.

olduğum projeden çok memnunum. Dezavantaj olarak bu ön 
yargıyı gösterebilirim ancak şu anda yapılmış en iyi günlük dizi 
projesi olduğunu her seferinde kanıtlıyor, özellikle prime time 
da yayınlanması bu dizinin sıradan bir günlük dizi olmadığının 
da altını çiziyor. Avantaj konusuna gelirsek, piyasaya yeni girmiş 
bir oyuncu için müthiş bir tecrübe. Günde ortalama yirmi sayfa 
çekiyorum, bu haftalık bir projeyle kıyaslanamaz bir yoğunluk. Bana 
çok şey kattı. Daha öncede tecrübelerim oldu elbet ancak kendimi 
tam anlamıyla Emanet dizisiyle buldum diyebilirim. 

Hayatınızın hangi noktasında oyuncu olmaya karar 
verdiniz? 
On yıl önce bir menajerin bana kartını vermesi ve sonrasında beni 
Şükrü Avşar’la tanıştırmasıyla sektöre ilk adımı atmış oldum. O 
dönem için çok özel bir dönem işi için anlaştık. Projeye hazırlık 
sürecinde oyunculuk eğitimi almaya başladım. Maalesef proje, 
birtakım sebeplerden dolayı iptal oldu. Bu durum beni demoralize 
etmedi, eğitim almaya devam ettim. Sonrasında birkaç projede 
tecrübe kazanma fırsatım oldu. Böylelikle daha sağlam adımlarla 
ilerlemiş oldum.

En çok nasıl bir karaktere hayat vermek istersiniz?  
Şu anda çekimlerine yeni başladığım bir askeri projede üsteğmen 
karakteri canlandırıyorum. Daha önce de bir sinema filminde de 
akıncı rolündeydim. Lider, sert, otoriter karakterleri canlandırmayı 
seviyorum. Dönem projeleri oldukça ilgimi çekiyor. At binmek, kılıç-
ok kullanmak, aksiyon içeren roller canlandırmak beni daha çok 
heyecanlandırıyor.

Projeleri değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Hikâyeyi okuduğumda karakteri sevmem, inanmam ve hissettirdiği 
heyecan çok önemli. Çünkü ilerleyen zamanda o karakter 
hayatınızın büyük bir parçası haline geliyor. Yönetmenle oyuncu 
arasındaki enerji uyumuna da çok inanıyorum. O uyum iyi 
olduğunda ortaya çok daha güzel şeyler çıkıyor. 

Oyunculuğun en keyifli ve en çekilmez yanları neler?
Dışardan bakıldığında oyunculuk yapmak, ekran karşısında 
milyonların evine misafir olmak, tanınmak, birilerine iyi örnek 
olmak belki de birçok insanın hayalidir. O yüzden bu kadar 
insanın hayali olan bir mesleğin çekilmeyen yanları diye bir 
sıralama yapamayacağım maalesef. Bir yandan da kolay bir iş değil 
gerçekten. Bazen ailenizi göremediğiniz zamanlar oluyor, sabahlara 
kadar soğuk ayazda titreyerek yetiştirmek durumunda olduğumu 
sahneler oluyor. Uykusuz, sahneye girmeden hemen önce ezber 
yaptığım zamanlar oluyor. Özetlemek gerekirse kolay iş değil. 
Ancak en zorlandığım anlarda bile mesleğime olan aşkım sayesinde 
mutlulukla heyecanla yapıyorum işimi. Bitsin artık dediğim anlarda 
bile kendime iyi ki bu mesleğin içindeyim diyorum.  

Set haricinde neler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız, 
hobileriniz var mı?
Setten arda kalan zamanlarımda ailemle vakit geçirmeye 
çalışıyorum çünkü dediğim gibi bazen onlara vakit 
ayıramayabiliyorum. Vakit buldukça geziyorum, doğada yalnız 
kalmak bana keyif veriyor. Sakinliği seviyorum ve bunun için 
elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Aynı zamanda 
drone pilotuyum. Hobi olarak yapsam da çoğu projeye görüntü 
veriyorum. Buna kendi projem de dahil. Drone kullanırken dış 
dünyadan tamamen kopuyorsunuz adeta bir kuş olup uçuyor hissi 
bana gerçekten pozitif enerji veriyor. Şu anda ailemden sonra bana 
iyi gelen hobim bu ve tabii bir de spor. 

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Bu dönem size 
hayata dair en çok ne öğretti? 
Keşke pandemi süreci diye bir süreç yaşamasaydık herkes için çok 
zor bir dönem ve hala da devam etmekte. Bize sağlığın her şeyden 
önemli olduğunu öğretti. İnsanın sabrını zorlamaya devam ediyor. 
Biz oyuncular olarak yasaklardan muaf işimize devam etmek 
durumundayız. Çalışmak evde olmaktan iyi hissettirse de zaman 
zaman bir odaya bazen yirmi kişi giriyoruz. Testlerimizi olsak da 
bu durum hepimiz için çok büyük bir risk oluşturuyor. Lütfen 
evde olmaya ve tedbirleri almaya devam edin. Umuyorum bir an 
evvel bu dönemi dünya olarak atlatırız.

Yakın gelecekle ilgili neler var hedeflerinizde?
 Uzun yıllar bu işi en doğru şekilde yapmak istiyorum. Şu anda 
geleceğe dair tek hedefim bu. 
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endinizden kısaca bahsetmeniz gerekse 
Aylin Engör’ü hiç tanımayan birine nasıl 
tarif edersiniz? 
Açıkçası bende kendimi tanımaya çalışıyorum. Son 
dönemlerde yaşadığımız pandemi sürecinde içime 
dönmek, yaşanan sürecin zorluğunu ayrı bir kenara 
koyarsak tabii ki, hayatı sorgulamak için aslında iyi 

de bir fırsat oldu. Ama illa ki bir fikir vermek gerekirse bu zamana 
kadar olan Aylin, bir o kadar sıcakkanlı ve sevecen olup aynı anda 
görünmeyen duvarları olan biri. Ancak artık bunun yavaş yavaş 
değişmeye başladığını hissediyorum. 

Oyunculuk yapmaya nasıl karar verdiniz, kariyeriniz 
nasıl başladı?
Üniversitede oyunculuk bölümüne geçiş yapmamla birlikte 
oyuncu olmaya karar verdim. Mezun olduktan sonra “Ufak Tefek 
Cinayetler” ile birlikte kariyerim başladı. Sonra güzel bir tesadüf 
eseri menajerim Gaye Sökmen ile tanıştım. Şimdi kariyerimle ilgili 
birlikte ilerliyoruz..

Tayland’dan Türkiye’ye uzanan bir serüveniniz var. 
Türkiye’ye nasıl geldiniz? 
Evet, orada doğdum. Annem Taylandlı, babam Türk. Ben üç 

K
“Ufak Tefek Cinayetler” ve “Çukur” dizileriyle tanınan genç oyuncu Aylin Engör, 
tenis kortlarından setlere uzanan kariyer serüvenini, oyunculuğun hayatındaki 

önemini ve ileriye yönelik hedefl erini anlattı.

Tenis Kortundan Setlere

röportaj

Aylin Engor 

FOTOĞRAF: ENES KAHRAMAN 



Oyuncu olmak bana özgür olmayı 
hissettiriyor. Kendinden çok farklı 

hikâyeleri, karakterleri canlandırabilmek 
çok eğlenceli.

yaşımdayken babam artık babaannemin ve ülkesinin özlemiyle 
Türkiye’ye dönme kararı aldığı için dönüyoruz ve o zamandan 
beri Türkiye’deyiz. Tabii ara ara Tayland’daki akrabalarımı ziyarete 
gidiyoruz. 

İlk oyunculuk deneyiminiz nasıldı? Neler hissettiniz?
İlk oyunculuk deneyimim biraz gergindi açıkçası çünkü ekip 
çoktan kaynaşmıştı ve sonradan aralarına dahil olmuştum. Ama 
herkes o kadar sıcak karşıladı ki çok kısa sürede o gerginliğimi 
attım ve olmak istediğim yerde olduğumu anladım. 

Sizin için oyunculuk ne ifade ediyor?
Oyuncu olmak bana özgür olmayı hissettiriyor. Kendinden çok 
farklı hikâyeleri, karakterleri canlandırabilmek çok eğlenceli. 
Okulda özellikle kötü karakterleri oynamayı çok seviyordum. 

Bir ara gayrimenkul danışmanlığı yapıyordunuz. 
Şimdi Taia isimli bir tekstil markanız var, çok farklı 
sektörler. Danışmanlık hala devam ediyor mu? 
Markanız nasıl gidiyor?
Evet, mezun olduktan sonra epey boş bir zamanım vardı. O 
sırada bir şeyler yapmam gerekiyordu ve biraz freelance bir iş 
olduğu için o mesleği tercih ettim. Yaklaşık iki sene kadar yaptım 
çok iyi şeyler kazandırdı bana. Sonra Ufak Tefek Cinayetler’e 
başlayınca yetişemediğim için bırakmak zorunda kaldım. Evet, 
şimdi çok yeni olan Taia isimli bir tekstil markam var. Aslında 
yıllardır aklımda olan bir şeydi, çünkü küçüklükten beri içinde 
büyüdüm diyebilirim. Babam tekstilci. Pandemi sürecinde çok 
boş vaktimiz oldu, onu değerlendirip hayata geçirdim. Aslında 
beklediğimden daha iyi gidiyor, şimdi yeni yaz sezonu koleksiyonu 
için çalışıyorum.

Aynı zamanda profesyonel olarak tenis de 
oynuyorsunuz. Ne zamandan beri bu sporu 
yapıyorsunuz? Sizin için ne ifade ediyor? Tenis ile 
ilgili hedefleriniz var mı? 
Tenise sekiz yaşında başladım. Yaşadığım sakatlıktan ötürü on 
altı yaşında bırakmak zorunda kaldım. Yıllar sonra tekrardan 
veteran olarak oynamaya başladım ve turnuvalara girdim. Eski 
günlerimi hatırladım. Tenis benim için bir terapi gibi çünkü 
anda kalabiliyorum. Tenisle ilgili hedefim ise bir daha sakatlık 
yaşamadığım sürece oynamaya ve öğretmeye devam etmek 
istiyorum.
 
Çukur dizisinde Cennet karakterine hayat 
veriyorsunuz. Gerçek hayatınızda da Cennet gibi 
sessiz sakin misiniz?
Sadece yeni bir ortamda Cennet kadar sakinimdir. Alışık olduğum 
insanların içinde tam tersi eğlenmeyi seven birisiyim. 

İlerde nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz? 
Ben okuldayken hep kötü karakterleri canlandırmayı çok 
severdim. O yüzden anti-kahraman bir karakteri oynamak isterim. 

Ne tarz yapımları takip ediyorsunuz? Neden?
Suç belgesellerini izlemeyi çok seviyorum. Özellikle gerçek 
görüntülere de yer veriyorsa. Sonunda ne olacağını, kimin katil 
çıkacağını tahmin etmek beni heyecanlandırıyor. 

Komedi mi dram mı? Hangi türü seviyorsunuz?
Dram, çünkü seyircinin daha rahat bağ kurabildiğini 
düşünüyorum. 

Gelecekte bu röportajı okuduğunuzu düşünürsek 
kendinize ne söylemek isterdiniz?
Gelecekte bu röportajı okuduğumda, “Evet, tam da o zamanda 
hayal ettiğim gibi içinde olmayı istediğim birçok iyi projede yer 
aldım” demek istiyorum.

Gelecek ile ilgili hayalleriniz ya da planlarınız 
nelerdir?
Gelecekle ilgili çok hayalim var. Sadece öncelikle ilk 
gerçekleşmesini istediğim hayalimi söyleyebilirim, o da 
“Çukur”dan sonra yine iyi bir projede yer almak.  
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Gül Ağış’ın karantina sonrası ilk koleksiyonu olan Analog 
Diaries, üç aylık dönemde keşfedilen yeni duyguların 
bir tür özeti niteliğinde. Bilinçaltına inerek kadınsı ve 
erkeksi yönlerini keşfetmek isteyen tasarımcı, SS 2021 
Koleksiyonunda feminen silüetlere sahip dökümlü vegan 
elbiseler ve büyük boy pamuklu gömleklerle eşleşen erkeksi 
pantolonlara yer veriyor. Farklı kültürleri harmanlamayı 
seven Lug Von Siga, tasarımlarında Türk köklerinden gelen 
folklorik detayları, kumaş işleme teknikleri ve işlemeleri 
kullanıyor.   

Feminen 
Silüetler 
Lug Von Siga’nın Kurucusu ve 
Direktörü Gül Ağış, Fashion Week 
Istanbul’a Analog Diaries adını 
verdiği koleksiyonu ile katıldı.

moda



moda

Niyazi Erdoğan’ın 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonu, geçmiş 
sezonlarda olduğu gibi lokal değerlere atıfta bulunarak bu 
kez İstikbali göklerde arayan Baştayyareci Vecihi Hürkuş’tan 
ilham alıyor. Tasarımcının Fashion Week Istanbul 
kapsamında hazırladığı koleksiyon, Türk havacılık tarihinin 
bu özel kahramanına da bir saygı duruşu niteliğinde.   

Hürkuş 
Vizyonu
Niyazi Erdoğan, Fashion Week 
Istanbul kapsamında sunduğu 2021 
Sonbahar/Kış Koleksiyonunda 
pandemi sürecinin ardından 
uzak coğrafyalara seyahat etme 
ve dünyayı yeniden keşfetme 
hayalinden yola çıkıyor. 



moda

Koleksiyon Asya florasına, Türk mitolojisine ve 
“Arcade” oyun dünyasına digital bir övgü niteliği taşıyor. 
Kültürlerarası bir elçi niteliği de taşıyan koleksiyon, Türk 
mitolojisindeki Orta Asya kültürlerinin izlerini harmanlıyor. 
Sudi Etuz, Asya coğrafyasından bize taşınan tüm bu tarihi 
öğeleri Türk kökenli bir katman halinde koleksiyona taşıyor. 
Yer altı oyunlarından Japonya’nın simgesi Sakuralara, Aikido 
hareketlerinden evreni temsil eden ejderhalara kadar Asya 
desenleri, Türk mitolojisi ile harmanlanarak koleksiyonda 
hayat buluyor.  

Orta Asya 
İzleri
Şansım Adalı markası, Sudi Etuz’un 
Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonunun 
defilesini, dijital olarak gerçekleşen 
Fashion Week Istanbul kapsamında, 
moda severlerin beğenisine sundu.
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moda

Yeni koleksiyonunda pandemi dönemi sonrası geçiş döneminin 
ruh halinden etkilenen Tuba Ergin, daha sorumlu, saygılı,  
düşünceli ve inovatif bir geleceğe taşınabilecek bir dünya 
hayalinden ilham alıyor. Tasarımcı Tuba Ergin, son koleksiyonu 
ile modada sürdürülebilirlik anlayışının sadece kullanılan 
malzeme ve üretim şekli ile sınırlanmadığını aynı zamanda 
moda endüstrisine üretim yapan firmaların kullandığı enerji 
kaynaklarının da temiz olması gerekliliğine dikkat çekiyor. 
2021-22 Sonbahar Kış Koleksiyonu ‘’Cesur Yeni Dünya’’ gelecek 
belirsizliği ve korkusuyla yüzleşip teslim olmadığımız bir yeni 
dünya olgusunu anlatıyor.  

Yeni Dünya 
Olgusu
Sürdürülebilir moda tasarımının 
Türkiye’deki öncülerinden Tuba Ergin, 
Fashion Week Istanbul’a “Cesur Yeni 
Dünya” ismini verdiği koleksiyonla 
katıldı.
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Yeni sezon tasarımlarında ilhamını korkusuzca ve 
saklanmadan yaşayan kadınlardan alan tasarımcı, 
koleksiyonundaki özel parçalarla özgür ve stiline güvenen 
kadınların tarzlarına bir kez daha ışık tutuyor. Ceren Ocak 
bu sezon iddialı tasarım anlayışını cut-out detaylar, pliseler, 
volanlar ve asimetrik kesimlerle yansıtıyor ve 21 look’dan 
oluşan Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonunda kadınsı formların 
yanı sıra oversize kesimli parçalar da dikkat çekiyor.   

Kadınsı 
Formlar
Ceren Ocak Sonbahar-Kış 2021 
Koleksiyonunu, dijital platformlar 
üzerinden gerçekleşen Fashion 
Week Istanbul kapsamında sundu. 



moda

Defile, Nacar’ın rönesans döneminden aldığı ilhamın izlerini 
taşıyor. “Divine” adını taşıyan koleksiyonda canlı ve parlak 
renkler kabarık formlu kumaşlarla birleşerek adeta bir 
sanat eserine dönüşüyor. Yerli ve yabancı modellerin yer 
aldığı, fuşya, yeşil, kırmızı ve mor renklerin hakim olduğu 
koleksiyonun öne çıkan rengi sarı oldu. Koreografisini Yasin 
Soy’un üstlendiği defilede Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, 
Kayra Turkoviç gibi ünlü modeller yer aldı. 

Yeniden 
Doğuş
Tasarımcı Cihan Nacar, Fashion 
Week İstanbul kapsamında sunduğu 
Sonbahar-Kış 2021-22 Koleksiyonu 
ile izleyicileri büyüleyici bir zaman 
yolculuğuna çıkardı. 



moda

Çiğ dem Akın yeni koleksiyonuyla, hayatının hangi aş amasında 
ve nasıl bir ortamda olursa olsun kendisi olarak kalabilme 
cesaretini gösteren kadınları kutsuyor. Brokar dokumalı lüks 
kumaş ların hakimiyetindeki koleksiyonda, ipek ş ifon, yün, 
kaş mir ve kadife kumaş lar kendine yer buluyor. Viş ne rengi, 
mor ve derin siyahın yer aldığ ı koleksiyonun tema rengi ise koyu 
gökyüzü mavisi.   

Bilinmezlere 
Işık Tutan 
Koleksiyon
Çiğ dem Akın, 25 looktan oluşan ve 
“Nobody Knows” adını verdiği 2021-22 
Sonbahar-Kış Koleksiyonuyla, global 
düzeyde içinden geçtiğimiz belirsizlik 
ortamına karşı yeni bir argüman 
geliştirdi.
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moda

Tasarımcının deyimiyle haleti ruhiyemizi tüm derinliğiyle 
somutlaştıran, gözler önüne seren bu koleksiyon her 
detayında Hakaan Yıldırım’ın gözünden izleyicinin kendi 
görüşüne dönüşüyor. Koleksiyona 1990 yapımı bir Türk 
filmi olan “Hasan Boğuldu” ilham oluyor. Hasan Boğuldu 
Şelalesi’nin efsanevi hikayesini konu alan film Yörük 
kültürünü renkli pazen çerçevesi ile resmediyor. Hakan 
Yıldırım, göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş yörüklerin 
izlerini yama detaylarıyla tasarımlara işliyor.  

Renkli Yörük 
Kültürü
Hakaan Yıldırım Sonbahar-Kış 
2021/22 Koleksiyonu, Fashion 
Week Istanbul (FWI) kapsamında 
izleyenleri zamanımızla ve zamanın 
kendisi ile yüzleştiren arşivsel bir 
koleksiyonla sunuldu. 



moda

Mehtap Elaidi’nin kreatif direktörlüğündeki tasarım 
ekibi herkesin içinde barındırdığı ikili kişiliklerden ve 
farklı kutupları barındırabilen yaşam tarzlarından ilham 
alarak başladığı koleksiyonda bu zıtlığı, desenlere ve 
tasarım detaylarına taşıyor. “inandoutofthecocoon” adlı 
koleksiyon, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sebebiyle herkes için değişen ev (koza) ve dışarısı 
kavramlarını fiziksel ve metaforik açıdan mercek altına 
alıyor ve bulgularını, seyirciye kıyafetler aracılığıyla sunuyor. 
Koleksiyonda konforlu klasikler, iddialı parçalarla bir arada 
kullanılıyor.   

Kozanın 
İçinde
Mehtap Elaidi, Sonbahar/Kış 2021 
Koleksiyonunu Fashion Week 
Istanbul kapsamında sundu.
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moda

Yarattığı özel tema ile kendi çocukluk hikâyesine, anne 
ve babasından başlayan algısı ile yaşama bakış şeklinin 
olgunlaşmasına gönderme yapan tasarımcı, yapılan 
çekimler ile doğaya, yaşama ve kendi öz saygı alanlarımıza 
dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kontrol, denge ve kusursuzluk 
arayışı ile oluşan koleksiyon, bir yandan da vegan ve 
yıkanabilir deri bileşenlerinin kullanıldığı bir yaklaşım ile 
dünyanın geleceğinin daha az tüketim ile sürdürülebilir 
kılınacağının altını çiziyor.  

Doğaya 
Saygı
Tasarımcı Murat Aytulum, Fall 
Winter 21/22 “Self Discipline” 
Koleksiyonu için UNESCO 
tarafından Dünya Miras Listesi’ne 
alınan Pamukkale travertenlerini 
seçti. 



moda

Siyah ve beyaz hakimiyetindeki koleksiyonda Art 
Nouveau çizgilerinde hazırlanmış  lazer kesim dantel ve 
kadifeler krep kumaş larda ve modern çizgilerle buluş arak 
çeş itli uzunluklarda elbiselere hayat veriyor. Ayrıca payet 
kumaş larla hazırlanan ceket takımlar, kristal aksesuarlarla 
kombinlenirken, daha sade törenleri tercih eden gelin 
adayları düş ünülerek tasarlanan beyaz krep ve dantel 
elbiseler, krep ceket elbiseler koleksiyonda dikkat çeken 
diğ er parçalardan.  

Art Nouveau 
Çizgileri
Nedret ve Yasemin Taciroğ lu 
tarafından hazırlanan Nedo by 
Nedret Taciroğ lu Sonbahar-Kış  
2021 Demi-Couture Koleksiyonu, 
Fashion Week Istanbul bünyesinde 
dijital olarak sunuldu.
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Siyah ve beyaz hakimiyetindeki koleksiyonda Art 
Nouveau çizgilerinde hazırlanmış  lazer kesim dantel ve 
kadifeler krep kumaş larda ve modern çizgilerle buluş arak 
çeş itli uzunluklarda elbiselere hayat veriyor. Ayrıca payet 
kumaş larla hazırlanan ceket takımlar, kristal aksesuarlarla 
kombinlenirken, daha sade törenleri tercih eden gelin 
adayları düş ünülerek tasarlanan beyaz krep ve dantel 
elbiseler, krep ceket elbiseler koleksiyonda dikkat çeken 
diğ er parçalardan.  

Art Nouveau 
Çizgileri
Nedret ve Yasemin Taciroğ lu 
tarafından hazırlanan Nedo by 
Nedret Taciroğ lu Sonbahar-Kış  
2021 Demi-Couture Koleksiyonu, 
Fashion Week Istanbul bünyesinde 
dijital olarak sunuldu.

moda

Nihan Peker, Fashion Week Istanbul Sonbahar-Kış 2021/22 
koleksiyonunda bir önceki defileden Olivia Palermo’nun 
giymesiyle büyük ses getiren kısa pembe elbisenin ardından 
bu koleksiyonda benzer stilde, daha enerjisi yüksek ve 
volümlü elbiseler sergiledi. Nihat Perker’in, modern kadını 
ve göz alıcı lüksü en iyi işçilikle sunduğu koleksiyonunda 
abartılmış formlar, volüm, renk ve şıklık mevcut.   

Volümlü 
Tasarımlar
Nihan Peker, ikinci kez dijital 
ortamda gerçekleştirilen Fashion 
Week Istanbul organizasyonunda 
volümlü elbiselerin hakim olduğu 
koleksiyonunu sundu. 



moda

Kırmızının ayrış tırdığ ını özelleş tiren violet ile yeş ilin tazeliğ i 
ile zarifleş en koleksiyon siyah ve ekru tonları ile tamamlanıyor. 
Bu koleksiyonda da aksesuarları sahneyi dolduracak nitelikte 
tasarlayan Özgür Masur, markanın DNA’sını konuş an detayların 
zarafetini ustalıkla sunuyor. Origami olarak nitelendirilebilecek 
drape detayları ile tasarımcı bu koleksiyonda da sanatsal el ustalığ ı 
ile sezona ince imzasını atıyor.  

Cesur ve 
Sanatsal
Fashion Week Istanbul kapsamında 
sunulan Özgür Masur Sonbahar 
Kış  2021 Koleksiyonu, içinde 
bulunduğ umuz dönemin ince 
detaylarla somutlaş tırılmış , cesur ve 
sanatsal bir anlatımıyla sanatseverlere 
sunuldu. 
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Kırmızının ayrış tırdığ ını özelleş tiren violet ile yeş ilin tazeliğ i 
ile zarifleş en koleksiyon siyah ve ekru tonları ile tamamlanıyor. 
Bu koleksiyonda da aksesuarları sahneyi dolduracak nitelikte 
tasarlayan Özgür Masur, markanın DNA’sını konuş an detayların 
zarafetini ustalıkla sunuyor. Origami olarak nitelendirilebilecek 
drape detayları ile tasarımcı bu koleksiyonda da sanatsal el ustalığ ı 
ile sezona ince imzasını atıyor.  

Cesur ve 
Sanatsal
Fashion Week Istanbul kapsamında 
sunulan Özgür Masur Sonbahar 
Kış  2021 Koleksiyonu, içinde 
bulunduğ umuz dönemin ince 
detaylarla somutlaş tırılmış , cesur ve 
sanatsal bir anlatımıyla sanatseverlere 
sunuldu. 

moda

Gök Kubbe Koleksiyonu’nun çok sesli ruhuyla dünya 
kadınlarının yaratıcı enerjisinin yerel ile küreseli 
buluşturması amaçlandı. Özlem Süer Gök Kubbe 
Koleksiyonu’nun öyküsünü “Zamansız ve belki tüm 
zamanların güzel enerjisiyle masalsı bir algoritmanın 
eseri” olarak özetledi. Koleksiyon için özel geliştirilmiş 
deneysel kalıplar, çift taraflı kullanıma açık inovatif 
kumaşlar, geliştirilmiş yeni kumaş yüzeylerinin kullanıldığı 
tasarımlarda tesadüf duygusuyla yaratılmış siluetler 
izleniyor. Koleksiyonda hem dönemsel tatlar hem de 
zamansız karakterlerle özgün bir dil yaratılırken kumaşın 
kendini anlatması için yeni bir zemin oluşturuluyor.  

Zamansız ve 
Masalsı
Ünlü tasarımcı Özlem Süer, Gök 
Kubbe Koleksiyonunu, Fashion 
Week Istanbul’da tanıttı.



moda

Koleksiyon, modern toplumun gücünü gösterdiği teknolojiyle 
birlikte farklı bir değişimin içine girerek modernizmi yeniden 
yorumluyor. Tasarımcı, koleksiyonunda yeni trendleri 
minimal çizgilerle harmanlayarak tasarımlarını özgüvenli 
ve güçlü bedenlerde buluşturuyor. Yeni dünya düzenine 
uyum sağlayan, sadece belirli kalıplarda kalmadan günün 
her saatinde eşlik edebilecek fonksiyonel parçalara yer verilen 
koleksiyonda, sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor.   

Modern 
Çizgiler
Dijital platformda gerçekleşen 
Fashion Week Istanbul kapsamında, 
Tuvana Büyükçınar Sonbahar/
Kış 2021 Koleksiyonunda trendleri 
yepyeni bir bakış açısıyla modernize 
ederek bir bütün halinde sunuyor.
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moda

Koleksiyon, modern toplumun gücünü gösterdiği teknolojiyle 
birlikte farklı bir değişimin içine girerek modernizmi yeniden 
yorumluyor. Tasarımcı, koleksiyonunda yeni trendleri 
minimal çizgilerle harmanlayarak tasarımlarını özgüvenli 
ve güçlü bedenlerde buluşturuyor. Yeni dünya düzenine 
uyum sağlayan, sadece belirli kalıplarda kalmadan günün 
her saatinde eşlik edebilecek fonksiyonel parçalara yer verilen 
koleksiyonda, sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor.   

Modern 
Çizgiler
Dijital platformda gerçekleşen 
Fashion Week Istanbul kapsamında, 
Tuvana Büyükçınar Sonbahar/
Kış 2021 Koleksiyonunda trendleri 
yepyeni bir bakış açısıyla modernize 
ederek bir bütün halinde sunuyor.

moda

Yirmi dört görünüm ve kırk iki parçadan oluşan “Apasas; The City 
of The Mother Goddess” isimli koleksiyon kesimleri ve styling’i 
ile birer Tanrıça görünümü kazanıyor. Kalın inci boyunluklar, 
yılan figürlü küpeler ve earcuff’lardan oluşan küpe setleri, metal 
saç örgü aksesuarları, savaşta kullanılan korumalıklardan ilham 
alınarak tasarlanmış troklu konçlu sandaletler gibi styling 
öğelerinin tümü koleksiyona özel tasarlanmıştır. Koleksiyondaki 
tüm işlemelerde doğaya ait simgeler kullanılmıştır. 
Her bir parçada el işçiliğini ön plana çıkaran koleksiyonun ana 
rengi beyaz ve beyazın tonlarıdır.  

Ana Tanrıça’nın 
Şehri
Zeynep Tosun, “Apasas; The City 
of The Mother Goddess” isimli 2021 
İlkbahar Yaz Couture koleksiyonu 
Fashion Week Istanbul kapsamında 
sunuldu.



üziğe çok yakın büyüdünüz aslında. 
Kendi müzisyenlik yolculuğunuz nasıl 
başladı?
Müziğe ilkokul yıllarımda koro eğitimi alarak 
başladım. Tabi bundan beş, altı sene öncesine kadar 
bana müzisyen olacağımı söyleseler inanmazdım. 
Öyle bir yoldu ki yolcusu oluverdim. Sonra piyanoya 

olan ilgimle beraber birkaç sene özel eğitim aldım. Bu yolda aile 
desteği de çok önemli. Ortaokulda gitar çalan arkadaşlarımdan 
bana gitar öğretmesini istedim ve ilk akorlarımı teneffüs aralarında 
öğrendim. Sokak müziği ile beraber akışım iyice hızlandı, buralara 
geldim. Su gibi geçti. 

Sokak müzisyenliğinden bu zamana gelen süreçte 
hayatınızda neler değişti?
Sokak müzisyenliğinden bu yana gençliğimi özverili ve üretken 
kullanarak hayatımı daha verimli ve kaliteli hale getirmeye 

çalıştım. Bazen sadece istediğim şarkıları, istediğim şekilde 
sokakta çalmak da bambaşkaydı. Kendi kendinin patronu olmak 
gerçekten çok özelmiş. Eskiden bir sürü bozukluk olurdu, kağıt 
paralar olurdu. Onları saymak da çok zevkliydi. Artık o kadar 
tecrübeliydim ki insanların profillerine ve davranışlarına bakarak 
sürekli ortama göre değişen setlisiler beynimde dönüyordu. Para 
kesemin ağırlığından, ne zaman ihtiyacım olanı kazandığımı anlar 
hale gelmiştim. 

Pandemi süreci ile birlikte özellikle müzik camiası 
daha farklı ve zorlu bir süreçten geçiyor. Siz bu 
konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu sürede yeni 
projeleriniz oldu mu?
Evet zorlu bir süreç fakat pandemi benim için fırsata dönüştü, 
var olan projelerimi hayata geçirmek için kullandım. Herkes 
gibi maddi kısıtlamalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenizi 
zorlaştırıyor tabi ama bir şekilde devam etmezsem bunalıma 

M

On altı yașında müzisyenliğe bașlayan ve farklı müzik türlerinden beslenerek 
kendine has tarzını yaratan yetenekli müzisyen Evrencan Gündüz, dünden 

bugüne kariyer yolculuğu, șarkılarındaki ilham kaynakları, gelecek planları ve așk 
hikâyelerinden esinlenerek yazdığı yeni șarkısı “Sen de İnanma”nın detaylarını 

MAG Okurları ile paylașıyor…

Özgür ve Özgün Müzik

röportaj

Evrencan Gunduz 

Sokak müzisyenliğinden bu yana 
gençliğimi özverili ve üretken 

kullanarak hayatımı daha verimli ve 
kaliteli hale getirmeye çalıștım.

gireceğimi bildiğim için her zaman olduğu gibi hareket halinde 
kaldım.

Şarkı sözlerinizi yazarken en çok ilham aldığınız 
şeyler nelerdir?
Kutsal ve koşulsuz yüce sevgiden, sevginin her şeklinden hatta 
anneye, kadına, mutluluğuma duyduğum sevgiden ilham 
alıyorum. 

Benim en çok sevdiğim Evrencan şarkısı “Yeni Bir 
Şarkı”. Sizi en güzel anlatan şarkınız hangisi?
Emin olun yeni bir şarkı ara sıra bende de bir numaraya 
yükseliyor. Yeni bir şarkı yeni bir sen. Benim olduğuna çok 
sevindiğim şarkılardan biri. Ama favorimiz tabi ki halâ “La La 
La”…

Babanız Asım Can Gündüz. Ünlü bir müzisyenin 
çocuğu olarak sektörde olmanızın avantajları ve 
dezavantajları var mı? 
Avantajları var. Eğer babanın gölgesinde kalma endişesi olsaydı 
ya da gölgesinde şekerleme yaparak onun gölgesini kullansaydım 
işte o zaman kendi dezavantajımı yaratmış olurdum. Bu tamamen 
yolunuza nasıl baktığınız hayallerinizi neyle kurduğunuz ile 
alakalı. Ben paranın çok ötesinde, gerçek zenginliğin sevgiyi 
paylaşmak olduğu dünyada , babamın hatrının bitmediği 
dostları ve sevenlerinden, dünyadaki en büyük sevgiyi ve desteği 
görüyorum. Bu beni zengin yapar.

Şarkılara, şiirlere konu olmuş aşkın sizdeki etkisi 
nedir? Hiç aşık olduğunuz için şarkı yazmadınız mı?
Yeni bir şarkıyı yazarken, kağıdın üzerindeki bazı harfler göz 
yaşlarımdan silinmiş. Halâ ilk yazdığım kağıdı anı olarak 
saklarım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Aşk 
güzeldir ama insanlar, aşkı başkasına duymaları gerektiğini 
hissederler. Bence önce kendilerini hatalarıyla sevmeliler ki 
tamamlanabilsinler. 

Müzisyen olmasaydınız yapmaktan keyif alacağınız 
meslek hangisi olurdu?
Marangozluk, arı yetiştiriciliği, peyzaj ya da mersin balığı üzerine 
master yapardım. Su bilimleri okuyorum halen. 

“Sen de İnanma” single çalışmaları nasıl gidiyor? 
Sen de İnanma, seyirciyle buluştuğundan beri klibiyle beraber 
kısa film tadında olmasıyla çok dikkat çekti. Yorumlardan, 
verdiğimiz emeği hisseden bir sürü insan gördüm. Şarkımızı 
kalplerine alanları gördüm. Farklı bir Evrencan ile tanıştılar. 
Umarım çok uzun süreceğini düşünmezler, kendimi beklentilerle 
sınırlarsam o zaman nasıl özgür olabilirim? Bence benden 
beklenilen, beklenilmeyen anda beklenilmeyeni veren ve yine de 
mutlu eden kişi olmam olmalı. 

Gelecekte bu röportajı çocuğunuz okuduğunda ona 
neler söylemek istersiniz?
Kendine şu soruyu sor. Sahip oldukların için ne kadar şükrettin? 
Ve onları hayal etmek için kendinle ne kadar zaman harcadın? 

Siz babanızın yolundan ilerlediniz. İleride 
çocuğunuz da müzisyen olsun ister misiniz?
Çocuğum, ben tüm sokakları tertemiz yapan bir çöpçü olacağım 
dese, işini severek yaptığı sürece hiçbir şey söylemem. Ama kötü 
müzik dinleyemez. Müzikten anlayacak yani o kadar da değil.

Kendinize en çok hatırlattığınız ve hiç unutmadığınız 
bir söz var mı? Varsa bizimle paylaşır mısınız? 
Bu hayatta kimseye muhtaç olmayacaksın. Her işi kendin 
yapacaksın. En çok sen çalışacaksın. 

En büyük hayaliniz Grammy ödülü kazanmak mı? 
İleriye yönelik hayalleriniz neler?
En büyük hayalim Grammy kazanıp, beni izleyen tüm Türk 
gençlerine Türkçe seslenmek. Bu çok havalı olurdu. Ama tabi en 
büyük hayalim, dünyaya hizmet etmek ve misafir olduğum bu 
zaman diliminde mümkün olduğunca cana dokunmak, onlara 
ilham olmak.

Gelecekte kariyer hedefleriniz nelerdir?
Hiç kimsenin hiçbir şey anlamadığı ama çok da anlamlı bulup 
söylemek istediği bir dil ile tüm dünyada kendi dilimde müzik 
yapmayı hedefliyorum. 
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Sokak müzisyenliğinden bu yana 
gençliğimi özverili ve üretken 

kullanarak hayatımı daha verimli ve 
kaliteli hale getirmeye çalıștım.

gireceğimi bildiğim için her zaman olduğu gibi hareket halinde 
kaldım.

Şarkı sözlerinizi yazarken en çok ilham aldığınız 
şeyler nelerdir?
Kutsal ve koşulsuz yüce sevgiden, sevginin her şeklinden hatta 
anneye, kadına, mutluluğuma duyduğum sevgiden ilham 
alıyorum. 

Benim en çok sevdiğim Evrencan şarkısı “Yeni Bir 
Şarkı”. Sizi en güzel anlatan şarkınız hangisi?
Emin olun yeni bir şarkı ara sıra bende de bir numaraya 
yükseliyor. Yeni bir şarkı yeni bir sen. Benim olduğuna çok 
sevindiğim şarkılardan biri. Ama favorimiz tabi ki halâ “La La 
La”…

Babanız Asım Can Gündüz. Ünlü bir müzisyenin 
çocuğu olarak sektörde olmanızın avantajları ve 
dezavantajları var mı? 
Avantajları var. Eğer babanın gölgesinde kalma endişesi olsaydı 
ya da gölgesinde şekerleme yaparak onun gölgesini kullansaydım 
işte o zaman kendi dezavantajımı yaratmış olurdum. Bu tamamen 
yolunuza nasıl baktığınız hayallerinizi neyle kurduğunuz ile 
alakalı. Ben paranın çok ötesinde, gerçek zenginliğin sevgiyi 
paylaşmak olduğu dünyada , babamın hatrının bitmediği 
dostları ve sevenlerinden, dünyadaki en büyük sevgiyi ve desteği 
görüyorum. Bu beni zengin yapar.

Şarkılara, şiirlere konu olmuş aşkın sizdeki etkisi 
nedir? Hiç aşık olduğunuz için şarkı yazmadınız mı?
Yeni bir şarkıyı yazarken, kağıdın üzerindeki bazı harfler göz 
yaşlarımdan silinmiş. Halâ ilk yazdığım kağıdı anı olarak 
saklarım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Aşk 
güzeldir ama insanlar, aşkı başkasına duymaları gerektiğini 
hissederler. Bence önce kendilerini hatalarıyla sevmeliler ki 
tamamlanabilsinler. 

Müzisyen olmasaydınız yapmaktan keyif alacağınız 
meslek hangisi olurdu?
Marangozluk, arı yetiştiriciliği, peyzaj ya da mersin balığı üzerine 
master yapardım. Su bilimleri okuyorum halen. 

“Sen de İnanma” single çalışmaları nasıl gidiyor? 
Sen de İnanma, seyirciyle buluştuğundan beri klibiyle beraber 
kısa film tadında olmasıyla çok dikkat çekti. Yorumlardan, 
verdiğimiz emeği hisseden bir sürü insan gördüm. Şarkımızı 
kalplerine alanları gördüm. Farklı bir Evrencan ile tanıştılar. 
Umarım çok uzun süreceğini düşünmezler, kendimi beklentilerle 
sınırlarsam o zaman nasıl özgür olabilirim? Bence benden 
beklenilen, beklenilmeyen anda beklenilmeyeni veren ve yine de 
mutlu eden kişi olmam olmalı. 

Gelecekte bu röportajı çocuğunuz okuduğunda ona 
neler söylemek istersiniz?
Kendine şu soruyu sor. Sahip oldukların için ne kadar şükrettin? 
Ve onları hayal etmek için kendinle ne kadar zaman harcadın? 

Siz babanızın yolundan ilerlediniz. İleride 
çocuğunuz da müzisyen olsun ister misiniz?
Çocuğum, ben tüm sokakları tertemiz yapan bir çöpçü olacağım 
dese, işini severek yaptığı sürece hiçbir şey söylemem. Ama kötü 
müzik dinleyemez. Müzikten anlayacak yani o kadar da değil.

Kendinize en çok hatırlattığınız ve hiç unutmadığınız 
bir söz var mı? Varsa bizimle paylaşır mısınız? 
Bu hayatta kimseye muhtaç olmayacaksın. Her işi kendin 
yapacaksın. En çok sen çalışacaksın. 

En büyük hayaliniz Grammy ödülü kazanmak mı? 
İleriye yönelik hayalleriniz neler?
En büyük hayalim Grammy kazanıp, beni izleyen tüm Türk 
gençlerine Türkçe seslenmek. Bu çok havalı olurdu. Ama tabi en 
büyük hayalim, dünyaya hizmet etmek ve misafir olduğum bu 
zaman diliminde mümkün olduğunca cana dokunmak, onlara 
ilham olmak.

Gelecekte kariyer hedefleriniz nelerdir?
Hiç kimsenin hiçbir şey anlamadığı ama çok da anlamlı bulup 
söylemek istediği bir dil ile tüm dünyada kendi dilimde müzik 
yapmayı hedefliyorum. 
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Youtube’da yayınladığı bir videosuyla hayatımıza giren hem farklı ses tonu hem 
de kendine has yorumuyla farkını hissettirerek kısa sürede büyük hayran kitlesine 
ulașan bașarılı șarkıcı Kalben ile kendisi, kariyeri ve uluslararası bir ekip ile yaptığı  

“Șanssız Mücadeleci” isimli yeni single çalıșması hakkında
keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik...

Müziğin Cesur Sesi

röportaj

Kalben

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK 



üzikle ilk tanıştığınız anı ve size neler 
hissettirdiğini hatırlıyor musunuz?
Müzik bana her zaman aidiyet getirdi. En iyi 
dostum, biricik aşkım. 

Müzik sizin için bir tutku mu?
Müzikle, en derin ve arzulu ilişkilerimden birini 

yaşıyorum.

Müzik yolculuğunuzda sizi en çok etkileyen olaylar 
nelerdir? Şarkılarınızda ilham kaynağınız ne oluyor?
İnsanların bana açtıkları kalpleri, gerçekleri, bana gösterdikleri, 
benden gizledikleri, kendilerinden kaçtıkları, öpüşmeler, 
sarılmalar, gülüşmeler, ağlamalar, bakışmalar, çocuk kahkahaları, 
ağaç, kedi, çiçek… Türlü türlü her şey bana hayat oluyor. Şimdi 
kalbim hayata dair aşkla dolu. Bu aşktan yazıyorum şarkıları. 

Yeni bir single hazırlığınız var. Çalışmalar nasıl 
gidiyor? Heyecanlı mısınız?
Şanssız Mücadeleci benim için özel çünkü ilk kez dünyaca ünlü 
bir müzisyenle ortaklık ediyoruz. Karizmatik hissediyorum 
doğrusu. Başka bir dilden bu dile söz yazmak da hoşuma giden 
bir deneyim oldu. Bu şarkıya dair tüm operasyonu yürüten 
insan olmak, sevdiğim dostum Hilal Polat’ın eserine kapakta yer 
vermek, Başak Soysal ve Ahmet Mümtaz Taylan ile klip çekmek, 
böyle değerli bir ekiple çalışmak bunlar güzel olaylar. Şanslı 
hissediyorum, şükrediyorum. 

Bir takipçinize verdiğiniz yanıt ile kadınlar için yeni 
bir akım, bir motto başlattınız…Güçlü, özgün bir 
karakteriniz var. Bunun sırrı nedir?
Varlığımın sırrı olduğunu düşünmedim hiç. Yaşıyor, öğrenmeye 
ve anlamaya çalışıyorum. Çoğu konuda bilgisiz ve hantalım. 
Kabul etmeyi ve kendime şefkat vermeyi seçiyorum. Bu kendime 
verdiğim öz şefkat mutlaka hayatı yaşama biçimime de yansıyor. 
O güzel insanlar kadın vücudu üzerindeki baskı ve tahakkümden 
en az benim kadar sıkılmışlar ki tüm yaratıcılıklarını, özgün 
düşüncelerini ve ruhlarını paylaştılar bizlerle, sağ olsunlar. 

Kendinize bu kadar aşık mısınız gerçekten? Hiç 
eleştirdiğiniz bir yanınız yok mu?
Kendime bayılıyorum. Kendimle yaşamak için tasarladığım, 
inşa ettiğim hayatı daha da güzelleştiren insanlarla çoğalmaya 
bayılıyorum. Yaşamın geçici ve zarif doğası gereği, bir kere bu 
beden ve bilinçle var olacağımı kabul edip her güzelliğe bağlılıkla 
sarılıyorum. Eleştirdiğim tek yanım, daha özgüvenli ve özgür 
olabileceğim... Zamanla olur diye ümit ediyorum. 

Sizi siz yapan en büyük özelliğiniz nedir?
Annemden doğmuş olmam. 

Kendinizi üç kelime ile anlatsanız neler söylerdiniz?
Kendimi sığdırmak istemem, derdim. Zaten üç kelime oldu. 

Her zaman çok neşeli ama doğru bildiğini 
söylemekten kaçınmayan bir tavrınız var. Hep böyle 
miydiniz? 
Muhtemelen… Hatırlayabildiğim kadar gerilere gidip baktığımda 
kendimi çocukluğumda da böyle buluyorum. Öğrendiklerimin, 
yaşadıklarımın beni korkuttuğu, katılaştırdığı, sertleştirdiği yerleri 
de otuz beşimde törpülemeye, yumuşatmaya başladım. Hayat katı 
olmak için fazla akışkan. 

Müzikle, en derin ve arzulu 
ilișkilerimden birini yașıyorum.

M



İnsanların Kalben’i bu kadar sevmesinin nedeni sizce 
nedir?
Çok zarifsiniz. Ben çok seviyorum müzik ve sanat yoluyla tanıştığım, 
ortak fikir ve hayaller paylaştığım bu güzel, candan insanları. Dilerim 
sevgimiz akan bir nehir gibi bizleri hep taşısın denizlere, okyanuslara.

Araştırırken dikkatimi çeken bir detay oldu. “Anı 
saklamanın yolları ve yadirgarlar” üzerine tez 
konunuz var. Kendi anılarınızı ve yadigarlarınızı nasıl 
saklıyorsunuz? Bizler için önerileriniz nelerdir?
Sevdiğimiz insanları hatırlamak için eşya tutmak zarif bir yöntem. 
Hatırlamak, hafıza var etmek ne ümit. İz bıraktığımıza ve iz 
sakladığımıza inanıyoruz. İnsanların kendilerini ve sevgilerini 
önemli kılma eylemleri beni etkiliyor. Asırlardır süregelen yadigâr 
kültürüne ben de annemin kaybı sebebiyle daha yakından bakmaya 
karar verdim ve yüksek lisansımı bu alanda tamamladım. Sevgili tez 
danışmanım Dilek Kaya’ya buradan da sarılayım. Kazım diye enfes bir 
belgesel çekti, lütfen izleyin diyerek öneriyorum. Hatıra saklamakla 
alakalı çok kıymetli bir kaynak. Önerim, seviyorsanız bir yol bulun 
ve koruyun o sevgiyi. Sevginin yöneldiği kişi artık orada olmasa bile… 
Sevgi asla kaybolmuyor. Bunu anlamak için yadigarlar saklamak, sonra 
kaybetmek gerekti ancak öğrendim. Annemi kalbimde saklıyorum 
şimdi tüm eşyalardan bağımsız. 

En önemli yadigarınız nedir?
Annemin saçının bir teli. 

En büyük hayaliniz nedir?
Bu ülkede ve dünyada her insanın hayatının eşit değere sahip olması.

Hayatınızda “en iyi anım” dediğiniz anınız hangisi? 
Ben her günü en güzel ve yeni gün olarak ele almayı seçiyorum. O gün, 
biricik günümdür neticesinde. Ne dün kalmıştır ne yarının geleceği 
kesindir. Meçhul olmayan yegâne gerçek bugün. En iyi anım, bugün. 

Çocuk romanı seriniz var bir de. Bize biraz o yolculuktan 
da bahsedebilir misiniz? 
Sabah dokuz akşam altı bir işte, penceresi açılmayan bir plazada 
çalışırken doksan dakikalık otobüs yolculuklarını neşelendirmek için 
Lulu’nun kaçış macerasını yazmaya başladım. Hem yas tutmak hem 
çocukluktan yetişkinliğe geçmek hem kaybettiklerimi ve hayallerimi 
kabul etmekle alakalı bir dönemin meyveleri… Lulu’nun yeri bende ayrı. 
Üçüncü kitabı yazıp romandan sonra yayınlamayı düşünüyorum çocuk 
kitaplarını. 

Bir süper kahraman olsanız nasıl biri olurdunuz?
Bu zamanda hayatta kalmak, kimliğini yaşamak, ailesini geçindirmek 
için varlığını tehlikeye atan her insan bence süper kahramanlardan çok 
daha gerçek. Onlardan biriyim işte. Süper değilim, kahraman da olmak 
istemiyorum. Yaşamak ve giderek özgürleşmek amacım. Dilerim öyle 
olur. Tek başıma da değil, hep beraber yaşamak ve özgürleşmek…

Gelecekte bu röportajı okuduğunuzda kendinize nasıl 
bir not iletmek istersiniz?
Dilerim halâ gençliğindeki kadar ateşli, hayalperest, dediğim dedik 
birisindir.

Gelecek ile ilgili en büyük kariyer hedefiniz nedir?
Hiçbir şey desem... Kariyer kelimesi bana rahatsızlık veriyor. Sevdiğim işi 
sevdiğim insanlarla icra ediyorum. Ülkemin ve dünyamın dört bucağını 
gezme ve şarkılarımı oraları buralar yaparak söyleme şansına eriştim. 
Benim için kariyer işi geride kaldı. Artık kavuşmak eylemindeyim. 

röportaj

Kendimle yașamak için tasarladığım, 
inșa ettiğim hayatı daha da 

güzelleștiren insanlarla çoğalmaya 
bayılıyorum.

236 magdergi.com.tr



İnsanların Kalben’i bu kadar sevmesinin nedeni sizce 
nedir?
Çok zarifsiniz. Ben çok seviyorum müzik ve sanat yoluyla tanıştığım, 
ortak fikir ve hayaller paylaştığım bu güzel, candan insanları. Dilerim 
sevgimiz akan bir nehir gibi bizleri hep taşısın denizlere, okyanuslara.

Araştırırken dikkatimi çeken bir detay oldu. “Anı 
saklamanın yolları ve yadirgarlar” üzerine tez 
konunuz var. Kendi anılarınızı ve yadigarlarınızı nasıl 
saklıyorsunuz? Bizler için önerileriniz nelerdir?
Sevdiğimiz insanları hatırlamak için eşya tutmak zarif bir yöntem. 
Hatırlamak, hafıza var etmek ne ümit. İz bıraktığımıza ve iz 
sakladığımıza inanıyoruz. İnsanların kendilerini ve sevgilerini 
önemli kılma eylemleri beni etkiliyor. Asırlardır süregelen yadigâr 
kültürüne ben de annemin kaybı sebebiyle daha yakından bakmaya 
karar verdim ve yüksek lisansımı bu alanda tamamladım. Sevgili tez 
danışmanım Dilek Kaya’ya buradan da sarılayım. Kazım diye enfes bir 
belgesel çekti, lütfen izleyin diyerek öneriyorum. Hatıra saklamakla 
alakalı çok kıymetli bir kaynak. Önerim, seviyorsanız bir yol bulun 
ve koruyun o sevgiyi. Sevginin yöneldiği kişi artık orada olmasa bile… 
Sevgi asla kaybolmuyor. Bunu anlamak için yadigarlar saklamak, sonra 
kaybetmek gerekti ancak öğrendim. Annemi kalbimde saklıyorum 
şimdi tüm eşyalardan bağımsız. 

En önemli yadigarınız nedir?
Annemin saçının bir teli. 

En büyük hayaliniz nedir?
Bu ülkede ve dünyada her insanın hayatının eşit değere sahip olması.

Hayatınızda “en iyi anım” dediğiniz anınız hangisi? 
Ben her günü en güzel ve yeni gün olarak ele almayı seçiyorum. O gün, 
biricik günümdür neticesinde. Ne dün kalmıştır ne yarının geleceği 
kesindir. Meçhul olmayan yegâne gerçek bugün. En iyi anım, bugün. 

Çocuk romanı seriniz var bir de. Bize biraz o yolculuktan 
da bahsedebilir misiniz? 
Sabah dokuz akşam altı bir işte, penceresi açılmayan bir plazada 
çalışırken doksan dakikalık otobüs yolculuklarını neşelendirmek için 
Lulu’nun kaçış macerasını yazmaya başladım. Hem yas tutmak hem 
çocukluktan yetişkinliğe geçmek hem kaybettiklerimi ve hayallerimi 
kabul etmekle alakalı bir dönemin meyveleri… Lulu’nun yeri bende ayrı. 
Üçüncü kitabı yazıp romandan sonra yayınlamayı düşünüyorum çocuk 
kitaplarını. 

Bir süper kahraman olsanız nasıl biri olurdunuz?
Bu zamanda hayatta kalmak, kimliğini yaşamak, ailesini geçindirmek 
için varlığını tehlikeye atan her insan bence süper kahramanlardan çok 
daha gerçek. Onlardan biriyim işte. Süper değilim, kahraman da olmak 
istemiyorum. Yaşamak ve giderek özgürleşmek amacım. Dilerim öyle 
olur. Tek başıma da değil, hep beraber yaşamak ve özgürleşmek…

Gelecekte bu röportajı okuduğunuzda kendinize nasıl 
bir not iletmek istersiniz?
Dilerim halâ gençliğindeki kadar ateşli, hayalperest, dediğim dedik 
birisindir.

Gelecek ile ilgili en büyük kariyer hedefiniz nedir?
Hiçbir şey desem... Kariyer kelimesi bana rahatsızlık veriyor. Sevdiğim işi 
sevdiğim insanlarla icra ediyorum. Ülkemin ve dünyamın dört bucağını 
gezme ve şarkılarımı oraları buralar yaparak söyleme şansına eriştim. 
Benim için kariyer işi geride kaldı. Artık kavuşmak eylemindeyim. 

röportaj

Kendimle yașamak için tasarladığım, 
inșa ettiğim hayatı daha da 

güzelleștiren insanlarla çoğalmaya 
bayılıyorum.



karma

Hayır’da 
Hayır Vardır 

ayır, diyemeyen insanlar başkalarını memnun etme 
çabasının derdini çekiyorlar. Hal böyleyken “hayır” 
dediklerinde kendilerini huzursuz ve mutsuz 
hissediyorlar. Siz de onlardan mısınız? “Hayır” 
dediğinizde kendinizi huzursuz ve mutsuz hissediyor, 
hayır derken oldukça zorlanıyor musunuz? O zaman 

kulübe hoş geldiniz…

Hayır Demek İstiyorsan Önce Evet Demeyi 
Bırakmalısın
Kulüpte miyim diye merak ediyorsanız o zaman hemen netleştirelim. 
Ters düşmekten çekiniyorsanız, insanları geri çevirmekten 
nefret ediyorsanız, başkalarının mutluluğu için yaşıyormuş gibi 
hissediyorsanız, aksi ve uyumsuz kişilerle anlaşmaya çalışıyorsanız, 
istemeyerek evet diyorsanız, hayır demek geçse bile içinizden hep evet 
demek zorunda hissediyorsanız, her hayır dediğinizde kendiniz suçlu 
hissediyorsanız, istekleriniz sorulduğunda fark etmez cevabını sık 
kullanıyorsanız eğer kulüptesiniz maalesef…

Pek, bu durum nelere neden oluyor?
▪ Kimsenin yapmak istemediği işleri yapmak zorunda kalmak.
▪ Stres, yorgunluk ve başka sağlık sorunları yaşamak.
▪ Pasif-agresif davranışlar sergilemek.
▪ Kendinize ayıracak zaman bulamamak.
Tek kelime yeter “Hayır!”: Hayır demekten çekinme, yerine başka 
kelime arama!
Hayır dedikten sonra özür dilemeyin: Suçluluk merkezinin esiri olup 
her hayır dediğinizde özürler havada uçmasın kendinizi bunun için 
suçlamayın unutmayın hayır demek için kimseden izin almaya 
ihtiyacınız yok.
Kalabalığa Uymayın: İstemediğiniz bir şeye herkes “evet” dedi diye 
kendinizi “evet” demek zorunda hissetmeyin. Herkes uçurumdan 
atlıyor diye siz de atlayacak değilsiniz!
Hayır hakkınız ve onu kullanmaktan çekinmeyin: Soru sormak ne 
kadar doğalsa “hayır” demekte o kadar doğal ve siz hayır dediğinizde 
kişiye değil soruya hatır diyorsunuz unutmayın. 
Beni iyi bilsinler: El alem ne demek düşüncesinden kurtulun 
başkalarını memnun emek için kendinizden fedakarlık etmeyin. 
Bırakın sizi nasıl biliyorlarsa öyle bilsinler siz kendinizi doğru bilin 
yeter.

H

Genelde yaz ayları; kendimizi gözden geçirip yeni planlar ve hata 
düzeltme çalıșmalarını yaptığımız, hedefl er belirleyip gelișime 
yöneldiğimiz dönemlerdir. Bazen de sadece tatil ve hiçbir șey 
yapmama dönemi diyebiliriz. Mesela bu yaz insanlara “hayır” 
diyebilmeyi geliștirsek harika olmaz mı? Bu ay Özgür Aksuna 

sosyal medya hesaplarına ve web sitesine en çok gelen 
konulardan birisini ele alıyoruz. 

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

Hayır diyememenin en önemli nedeni
Asıl altta yatan sebep hayattan ne istediğinizi, sizi neyin gerçekten 
mutlu ettiğini netleştirmemiş olmak. İnsanlar evet dedikleri 
şeylerin bekledikleri umut olduğunu düşünürler ve kaçırmamak 
için evet demeye meyilli dururlar, umut aramayı ve beklemeyi çok 
sever. 

Hayır kelimesini deliğinden çıkarmak için 
Açıklamalı: “Yurt dışında olduğumdan katılamayacağım ama 
davetiniz için teşekkürler.”
Yumuşatıcılı: “Sorduğunuz için teşekkürler fakat benim için pek 
mümkün görünmüyor.”
Kaçak Oyuncu: “Benim biraz işim var ama bu konuda sana yardım 
etmesi için başka birini önerebilirim.”
Minnettar: “Bana olan güvenin beni çok mutlu etti, teşekkür ederim 
ancak bu kez yardımcı olamıyorum.”
İletişimci: “Şu an mümkün değil ancak sizin için uygun olan başka 
bir tarih belirleyebilir miyiz?”
Zaman Terbiyecisi: “Biraz düşünüp size öyle dönmeme izin verir 
misiniz?”

Hayır diyebilmeyi öğrenmek ve istemediğimiz şeyler için hayır 
demek bizi kötü ve bencil bir insan yapmaz.

Kibarca başlayın hayır demeye. Örneğin; arkadaşınız “Yemeğe 
gidelim mi?” diye sorduğunda gitmek istemiyorsanız, “Hayır 
canım. Bugün yemeğe gitmek istemiyorum. Sen de müsaitsen bu 
hafta sonu gideriz.” gibi. Hiç reddedemeyeceğiniz durumlarda 
bile kendinize o günün hayır deme günü olduğunu hatırlatarak 
geri adım atmayın. Çevreden tepkiler alacaksınız. Sizin bu kadar 
hayır demenize alışık olmadıklarından zorlanacaklardır ama geri 
basmayın. 

Yapılması gereken; önce “hayır” demek için kendinizi hazırlayın, 
çekinmeyin, beklemeyin, bir anda söyleyip devam edin. Kolay 
olmadığını biliyoruz. 

Zamanınızı, sağlığınızı, enerjinizi ve kendinize ayıracağınız değerli 
anları bir “hayır” kelimesi ile kurtarabiliriz. Bu nedenle “Hayır’da 
Hayır Vardır”. 
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Yıllardır eșsiz lezzetleriyle dünyanın önde gelen isimlerini ve önemli 
devlet adamlarını ağırlayan Türkiye Așçılar Federasyonu 

Bașkanı ve Sheraton Oteli’nin Șefi Zeki Açıköz, kendisi, kariyer 
serüveni, keyifl i deneyimleri ve Türk mutfağına ilișkin merak 

edilenleri Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...

röportaj

SERKAN KIZILBAYIR, ZEKİ AÇIKÖZ

Lexus ile Ayrıcalıklı 
Sohbetler
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1979 yılından beri o dönemin 
tüm cumhurbașkanlarına hatta 

Vehbi Koç’a kadar yemek yapma 
șansına sahip oldum.

ize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
19 Mayıs 1979 yılında bu gördüğümüz sokaklarda 19 
Mayıs şenlikleri kutlanırken mesleğe merhaba dedik. 
Bodrum’da mesleğe başladık. O gün bugündür devam 
ediyoruz. Meslekte kırk yılı aştık, son otuz yıldır da 
Ankara Sheraton Otel’de devam ediyoruz. 

Sadece Türkiye değil dünya liderlerini de ağırladınız 
ve sizin yemeklerinizi tattılar. Bu durum size neler 
hissettiriyor?
1979 yılından beri o dönemin tüm Cumhurbaşkanlarına hatta 
Vehbi Koç’a kadar yemek yapma şansına sahip oldum. Bununla 
beraber uluslararası bir zincir olduğumuz dünya liderlerinden 
ağırlamadığımız son üç beş yıldır en fazla Türkiye’ye gelmeyenler 
olmuştur. Onları ağırlayamamışızdır. Onun dışında Obama, 
Elizabeth ve diğer herkese yemek yapma şansımız, tanıma fırsatımız 
oldu. Emek verdik tabii emek vermeden olmaz.

Sizce Türk mutfağının en büyük problemi nedir? 
Bazı şeyler var ki devlet politikası olmalı. Yurt dışında çok başarılı 
şef arkadaşlarımız var, onunla ilgili mücadele de var. Ancak 
devlet politikası haline gelirse sadece yemek tanıtımı değil, 
ekonomiye sattığınız ürünlerin de katkısı olacak. İtalya bunu 
yıllar önce yaptı. Bir Fransız saltanatını bitirdi. Biliyorsunuz 
yemek konusunda Fransızlar hep öndedir ama dünyanın neresine 
giderseniz gidin İtalyan restoranlarıyla doludur. Bizim bunu 
beceriyor ve başarıyor olmamız lazım. İtalya’da balsamik sirkesini 
biz mesleğe başladığımızda kimse bilmezdi. Bizim de nar ekşisi 
ürünümüz var. En iyi İtalyan şef gelsin balsamik sirkesiyle ne 
kadar yemek yapabiliyorsa yapsın. Ben, nar ekşisi ile birden fazla 
tarif çıkaracağıma inanıyorum. Bu tanıtım ile alakalı Anadolu’nun 
herhangi bir iline veya ilçesine gidiyorsunuz balsamik sirkesi var, nar 
ekşisi yok. Devlet politikası haline gelirse eğer inanın gerisi bana çok 
kolay. Biz sahada çok iyiyiz. Çok iyi organize olabiliyoruz. 

Bu kadar donanım nereden geliyor? Lezzeti 
bulabilmenin, tuzu ve baharatı ayarlayabilmenin, 
pişirmenin önemi nereden geliyor? 
Bu arabaya bindiğimiz zaman insan arabanın konforunu görebiliyor. 
Kendisini o kadar güvenli ve rahat hissediyor ki. Bu kadar rahatsa 
yolda da rahat ederim. Çok konforlu, kendiliğinden fren yapıyor, 
dalgınlık sebebiyle oluşacak kötü olayların yaşanmasını engelliyor, 
inanılmaz rahat oluyor ve doğaya değer veriyor. Ustalarımız bize, “Ne 
hazırlarsanız hazırlayın yemeğin şıklığı, güzelliği, albenisi olmalı.” 
Derdi. Şimdi araca bakıyoruz insanın gözleri kamaşıyor. Koltuğa 
otururken gördüğünüz güzelliği, konforu araçta da hissediyorsunuz. 
Mesela çok lezzetli bir yemek yediniz ama birkça saat geçtikten 
sonra midenizi rahatsız etti. O zaman maalesef başarısız olmuşsunuz 
demektir. Bu durum aracı yapan mühendisler için de geçerli. Hem 
bizim sektörümüzde hem bu sektörde her zaman en iyisini vermek 
ve güvenilir olmak önemli. Yeri geliyor bir kişiye de yemek yapıyoruz 
bin kişiye de. Önemli olan birinci ile bininci arasında fark olmamalı.
 
Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin en sevdiği yemek 
hangisi?
Turistler aslında yurt dışında hep lahmacun, pide, döner yedikleri 
için Türk mutfağını sadece bunlardan ibaret sanıyorlar. Bununla 
ilgili hemen bir hikâye anlatayım; yıllar önce Tommy Hilfiger 
küçük kızıyla birlikte Türkiye’ye gelmişti. İlk defa otelimizde misafir 
oldular. Kendisine ülkesinde olmadığı tatları sunmamız gerekiyordu. 
Sanki hazırlıklı gibiydim. Bir hafta kalacağı için bir haftalık menü 
yaptım. Ana yemekler her gün farklıydı. Bugün balıksa, yarın et, 

B

ertesi gün kuzu eti oldu. Her gün bir bölgenin yemeğini yaptım. 
Otelden çıkış yaparken içi dolu Tommy Hilfiger çanta bırakmış. 
Bana, “New York’ta yemeklerini yapar mısın” diye bir teklifte 
bulundu. Ben de özenerek kendi yemeklerimizden yaptım. Her 
akşam farklı bir yemek yedi, hiçbirinin tadı ve baharatı birbirine 
benzemiyordu. 

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr
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Silwy; dayanıklı, sarsılmaz , açık denizlerden köy yollarına 
otomobilinizden  kendi evinize kadar her yere dökülen, devrilen 
içecekler endişesini ortadan kaldırıyor. Seyahat sırasında bardakların 
sabit durmaması üzerine Silke Wagner, sarsıldığında bile sessiz kalan 
bir cam icat etti ve “silwy” manyetik tabanlı cam bardakları yarattı. 
2015 yılında piyasaya sunulan ürün 2018 yılında Alman İnovasyon 
Ödülü’ne layık görüldü. Silwy manyetik bardaklar, yeni teknolojiler 
kullanılarak üretilmektedir. Her bir bardağın tabanı mıknatıs  ile 
donatılmıştır.  Yapışan nano jel ped sayesinde gerektiği sıklıkta güvenli 
bir şekilde her yere yerleştirilebilir ve herhangi bir kalıntı bırakmadan 
tekrar çıkarılabilir.  

Silwy Bardaklar 
Türkiye’de 

Dünyanın ilk manyetik bardakları “Silwy” 
çeşitli ödüllerin ve fuar görünümlerinin 
ardından Türkiye’ye geldi.

Eserlerini oldukça uygun fiyatlarla satışa sunan Yasemin 
Kamhi, bu kararının nedenini resim sanatını yalnızca üst sınıfın 
ilgi gösterdiği bir alan olmaktan çıkarmak ve sanat eserlerine 
ulaşabilen kesimi genişletmek olarak açıklıyor. Anlayışını “Alım 
gücü fark etmeksizin, her eve orijinal bir resim girebilsin. Benim 
resimlerim sadece ressam ünlü olduğu için eser toplamayanlar 
için” diye ifade ediyor. “Yaşam anlarımız renklensin, duvarlar 
hayat bulsun” diyen Kamhi, içinde yaşadığımız bu günlerde 
sanatın iyileştirici gücüne daha çok ihtiyacımız olduğuna 
dikkat çekiyor.  

Kamhi’den 
Her Eve Renk

Ressam olarak renklere soyut ifadeler 
kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, 
“Her Eve Renk” mottosu ile daha çok 
sanatsevere ulaşmak istiyor. 

YASEMİN KAMHİ



haber

Taş değirmende öğütülerek, dokuz farklı karışımla hazırlanan 
Hanımağa Dibek Kahvesi, doğal içeriği ve muhteşem aromasıyla 
damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Mardinli kadınlara da 
istihdam sağlayan Tuğba Asma, kahvenin hem doğal hem de en 
lezzetli halini kahve tutkunlarıyla buluşturuyor. 

Hanımağa 
Kahveleri İle 
Lezzeti Tadın
Girişimci Tuğba Asma, kültürümüzün 
simgelerinden biri olan Türk kahvesini 
“Hanımağa Kahveleri” markasıyla sunuyor. 
Mardin’deki kadınların ürettiği Hanımağa 
Kahveleri hem Türk kahvesi hem de dibek 
kahvesi olarak satışta.

Zade Vital Miniza Serisi’nde bulunan özel formüller, 
çocuklarının geleceğe sağlıklı adımlar atması için geliştiriliyor. 
Omega 3 Balık Yağı, Omega 3 Yer Fıstıklı ve Omega 3 Çörek Otu 
Yağı gibi içeriklerin yanı sıra Multi ve Sistifix ürünleriyle de 
çocukların vazgeçilmez destekçisi oluyor. Yeni seri, çocukların 
sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklerken yer fıstığı yağı ile 
iştahlarının açılmasına da yardımcı oluyor.   

Zade Vital 
Miniza Serisi
Zade Vital’in en yeni üyesi Miniza 
Serisi, şurup formundaki beş özgün 
lezzeti ile çocukların birbirinden 
farklı ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı 
gelişimlerine destek oluyor.



244 magdergi.com.tr

ncelikle çalışmalarınız nasıl gidiyor? 
Yeni projeleriniz var mı?
Aslında çalışmalar bu aralar her sektörde olduğu 
gibi biraz sıkıntılı gidiyor. Hem sağlık endişesi 
hem de yasaklar ve kısıtlamalardan dolayı plan ve 
program yapmak çok zor. Ertelemelere ve iptallere 
alışır hale geldik. Ama her şeyin başı sağlık diyerek 

sabırla normale dönmeyi bekliyoruz. Hem sahne hem televizyon 
hem de dijital platformlar için yeni projeler var. Kimisi hayata 
geçti kimisi de hayat bulmak üzere son hazırlık aşamasında.  

TRT için hazırladığınız programdan bahsedebilir 
misiniz?
Bu sene TRT Belgesel için iki ayrı programda sunucu olarak 
yer alıyorum.  Birincisi geçen sezon başladığımız bu sene ikinci 
sezonunu çektiğimiz “Sıfır Atık”. Özellikle ülkemizdeki geri 

Ö

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Sıfır Atık” ve “Büyük Düșler Büyük 
İșler”in bașarılı sunucusu Doğan Akdoğan, programlarının detaylarından Babala 
Tv’de yayınlanacak “Sapları Sıklaștıralım” projesine, dijital platformların sektöre 

etkilerinden gelecek dönem hedefl erine kadar merak edilen her șeyi 
MAG Okurları ile paylașıyor...

Her Projede Yeniden Öğreniyorum

röportaj

Dogan Akdogan 

dönüşüm ve sıfır atık bilincini oluşturmaya yönelik her yaşa 
hitap eden ve izleyenlerin bilgi yağmurundan sıkılmamaları için 
eğlenceli bir üslupla yapmaya çalıştığımız bir  belgesel. İlk sezon 
İstanbul ve çevresindeydik. Bu sezon Türkiye’yi dolaşıyoruz. 
Anadolu şehirlerindeki tesisleri geziyoruz, yapılan çalışmalara 
bakıp “daha fazla ne yapılabilir” bunun peşine düşüyoruz. 

Diğeri ise bu sene ikinci sezonuna dahil olduğum “Büyük 
Düşler Büyük İşler” projesi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde köy 
okullarında okuyan çocukların hayallerini dinleyip onlara 
hayallerindeki tematik sınıfların, atölyelerin yapıldığı bir 
mimari renovasyon programı. Projede hem mimar hem de 
sunucu partnerim olarak yer alan Ayşe Senem Göral ve kırk 
kişilik bir ekip ile her bölüm Anadolu’nun bir köy okulunda 
yoğun ve yorucu dört günün ardından çocukları hayallerine 
kavuşturuyoruz.

RÖPORTAJ: DİLARA ERTÜRK 



Çevre Kirliliği ile ilgili bir olayınız da sosyal 
medyada gündem oldu. İşin aslını öğrenebilir miyiz? 
Sıfır Atık belgeselinin ilk sezonunda, çöpe atılan gıda atıklarına 
dikkat çekmek istenen “gıda atıkları” alt başlıklı birinci 
bölümünde atıkları; organik, plastik, dönüşen ve dönüşemeyen 
diye dörde ayrılıp kategorize edildiği bir sekansta çöpe atılan 
gıdaların çoğunun aslında kullanılabilir durumda olduğundan 
bahsettiğim bloktan otuz saniyelik bir kesit kötü niyetli bazı 
yayın organları tarafından “TRT’de çöpten yemek yemeyi 
öğretiyorlar” diye servis edildi. İlk etapta birçok insan işin ne 
olduğuna, ne anlattığına asla bakmadan izledikleri kısımla 
yetinerek ön yargıyla sosyal medyada başlayan karalamaya dahil 
oldular. Bazı dikkatsiz siyasilerin bu tuzağa düşmesiyle iş daha da 
büyüdü. Bu arada bölüm yaklaşık bir sene önce yayınlanmıştı ve 
bu kesit servis edilene kadar en az yirmi kere de tekrarı verilmişti. 
Ancak bir gazetenin tepki çeken bir manşetiyle beraber sanki yeni 
bir şeymiş gibi servis edildi. Aklı selim kişilerin açıklamalarıyla ve 
destekleriyle işin doğrusu kısa sürede anlaşıldı ve rüzgar aslında 
birden tersine döndü, linç birden her kesimden gelen bir desteğe 
dönüştü. O süreçte yakın çevremin yanı sıra Güven İslamoğlu, 
Vedat Milor gibi isimlerin, birçok akademisyenin açıklamaları ve 
Sunay Akın’ın bizzat telefonla arayıp destek vermesi zaten rahat 
olan vicdanımı iyice rahatlatmıştı. 

Dijital platformlar hız kesmeden yeni yapımlara 
devam ediyor. Youtube kanalınızı bir dijital 
platforma taşımayı düşünüyor musunuz?
En yakın arkadaşım Onur Atilla ile beraber 2017’den beri hem 
İstanbul’da hem de birçok farklı şehirde “Abur Cubur Show” 
adlı interaktif katılımlı kapalı devre bir sahne talk showu 
yapıyoruz. İlk başladığımız zamanlarda showun tanıtımı için 
Youtube’a çeşitli videolar koyuyorduk. Bu videolar kısa sürede 
beklediğimizden fazla izlenince “Abur Cubur Tv” diye bir kanala 
dönüştü ama diğer projelerimizden dolayı son iki yıldır buraya 
istediğimiz özeni gösteremiyoruz. Tam bundan hayıflanırken 
Pervasız Yapım’ın Babala Tv ile ortaklık kurması ve Babala Tv’nin  
yeni bir yapılanmaya girmesi ile bize gelen davetle beraber çok 
heyecanlandık ve kanala dahil olduk. Onur ile beraber “Sapları 
Sıklaştıralım” diye bekarları dinlediğimiz, sorun gerçekten 
onlarda mı yoksa karşı tarafta mı sorusuna cevap aradığımız, 
muhabbetin yanı sıra oyunlar da oynadığımız eğlenceli bir 
formatla artık Babala Tv’deyiz. Çekimleri yapmaya başladık, yakın 
zamanda yayınlanmaya da başlarız.

Dijital platformların sektöre getirdiği avantajlar ve 
dezavantajlar nelerdir?
Bence dijital platformalar sektöre büyük bir nefes oldu. 
Yapımcısından yönetmenine, oyuncusundan teknik 
ekibine herkesi özgürleştirdiğini ve üretmeye teşvik ettiğini 
düşünüyorum. Artık yayıncılık televizyon patronlarının elinde 
olmaktan, reyting savaşlarından bir nebze de olsa kurtuldu. 
Youtube zaten harika bir mecra. Herkes kendi kanalının patronu. 
Youtube’da sevmediğim veya ilgimi çekmeyen birçok kanal 
ve içerik var ama ben ve benim gibi düşünen kişilerin ilgisini 
çekmedi diye o içeriğin yok olması diye bir durum yok. Youtube’un 
televizyona göre en büyük farkı bu. Dezavantaj olarak gördüğüm 
pek bir şey yok aslında ama para konusuna değinebilirim. Birçok 
platform var ve hepsi de mecburen ücretli. Hepsine üye olmak 
ciddi bir maddi yük. Maddi gücü yetmeyen kişilerin sadece 
televizyona mecbur kalması birazcık canımı sıkıyor açıkçası. 
O yüzden hala ücretsiz olan Youtube’a daha çok sempatiyle 
bakıyorum.

Son olarak gelecek hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Aslında şu an otuz dört yaşında birisi olarak lise zamanlarından 
itibaren mesleki anlamda hayalini kurduğum ve yapmak 
istediğim her şey gerçekleşti diyebilirim. Umarım ülkemizdeki 
her genç benim kurduğum bu cümleyi kurabilecek hale gelir 
bir gün. Ama buradan motoru rölantiye aldım öyle duruyorum 
anlamı da çıkmasın tabi. Sürekli üretme ve yeni projeler ve işler 
peşinde koşma heyecanı hep var. Meslekten birkaç ağabeyimin 
sözüne uyuyorum “iş sana gelmez, sen işe git demişlerdi”. Ben de 
öyle yapıp fikirler, projeler üretip yazmaya çizmeye çalışıyorum. 
O yüzden her yeni işte oynayarak öğrenmeye devam ediyorum. 
Geleceğe dair bir hedef olarak değil ama istek olarak diyelim, iki 
tanesi biten bir tanesini de yazmaya devam ettiğim uzun metraj 
film senaryoları ve bir tane de dizi senaryosu var. Gerçekleşmeleri 
için bir süredir  görüşmeler ve toplantılar yapıyorum. Umarım en 
yakın zamanda sırasıyla gerçekleşir. 
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Türkiye’nin dört bir yanını gezerek ülkemizin güzelliklerini kendi 
çekimleriyle tanıtan ve sosyal medyada yaptığı dikkat çekici 
paylașımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gezgin ve Seyahat 

Yazarı Adem Axoi ile keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. Türkiye’de 
mutlaka görülmesi gereken yerler ile konaklamada tercih 

edilebilecek en iyi oteller hakkında macerasever 
gezginin fikirlerini aldık.

Macerasever Gezgin

röportaj

Adem Axoi



Türkiye’nin dört bir yanını gezerek ülkemizin güzelliklerini kendi 
çekimleriyle tanıtan ve sosyal medyada yaptığı dikkat çekici 
paylașımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gezgin ve Seyahat 

Yazarı Adem Axoi ile keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. Türkiye’de 
mutlaka görülmesi gereken yerler ile konaklamada tercih 

edilebilecek en iyi oteller hakkında macerasever 
gezginin fikirlerini aldık.

Macerasever Gezgin

röportaj

Adem Axoi

ürkiye’nin dört bir yanını hem 
geziyor hem de gezdiriyorsunuz. 
Hatta @adamaxoi seyahat sayfanızda 
seyahatlerinizi ölümsüzleştiriyorsunuz. 
Kendinizden ve bu fikrin nasıl ortaya 
çıktığından bahseder misiniz?
 Hollanda’da doğup büyüdüm. Ama Türkiye 

sevdam da yine Hollanda’da başladı diyebilirim. Bir  online  
marketing  şirketi  sahibiyim  aslında.  Babamın  ölümümden  
sonra  -ki  bu benim hayatımı derinden etkileyen bir acıydı- 
bir gün “Ben neden farklı bir şey yapmıyorum?” dedim ve  bu  
sorunun  cevabını  ararken  hep  kalbimin  sesini  dinledim.  
Dünya  turuna  çıktım, “@adamaxoi” seyahat sayfasını açtım. 
Benim hikayem böyle başladı ve @adamaxoi kısa sürede bir 
milyon takipçiye ulaştı. 

Seyahat etmek size neler hissettiriyor? Bu sizin 
için bir tutku mu?
Seyahat etmek benim için kesinlikle bir tutku. Bana yaşadığımı 
hissettiriyor. Tam zamanlı bir gezginim ve 7-24 yollardayım. Her 
hafta en az üç farklı yerde uyanıyorum ve sürekli manzaram
 değişiyor. Ama seyahatlerimde bana en doyurucu gelen şey; 
yeni insanlar tanımak ve onların hikâyelerini dinlemek... Çünkü 
o değerli insanlar ve hikâyelerini paylaştığımda hem onlara 
faydalı olabiliyorum hem de takipçilerimi bu güzelliklerden 
haberdar ediyorum. Seyahat halinde olup aynı zamanda işini  
yapmak, çekim ve içeriklerimle insanlara yararlı olmak, gittiğim 
yerlere bir fayda sağlamak her şeye değer. Seyahat etmenin tek 
bir dezavantajı var, o da tatil anlayışının zamanla bozuluyor 
olması. Tam zamanlı bir gezgin olunca evine gitmek ve kendi 
yatağında uyanmak tatil gibi geliyor.

Ülkemizde “Mutlaka görmeniz gerek” dediğiniz 
en iyi yerleri sorsak nereleri önerirsiniz?
Bu soruya cevap vermek çok zor. İlgi alanları ve tatil beklentisi 
kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Mesela ben bir dağın 
eteğindeki çam ormanını veya denizin yeşil-mavi rengini 
görünce tatmin olabiliyorum. Çünkü Amsterdam’da böyle 
güzellikler yok. Denizin rengi çok karanlık hatta dağ bile 
yok. Ama ülkemin sıradan bir güzergâhında bile büyüleyici 
manzaralarla karşılaşmak mümkün.  Side’deki Apollon 
Tapınağı beni etkileyebiliyor sonra Karadeniz’e gidiyorum 
yaylarından etkileniyorum. Ama başlıca önereceğim yerler 
şöyle: Perşembe Yaylası, Taş Köprü Yaylası, Mardin Merkez., 
Cunda Adası, Muğla Datça, Kelebekler Vadisi, Kaleköy, Muğla 
Bördübet, Giresun Kümbet Yaylası ve Side Antik Kenti.

T

Seyahatlerimde bana en doyurucu 
gelen șey; yeni insanlar tanımak ve 

onların hikâyelerini dinlemek... 

AYBASTI-PERȘEMBE YAYLASI-ORDU

LAVANTA BAHÇELERİ - ISPARTA



248 magdergi.com.tr

röportaj

Sizin açınızdan en iyi oteller hangileri? Nedeniyle 
beraber açıklar mısınız? 
Perdue Hotel: Burası Meksika Tulum ve Maldivler gibi 
destinasyonlarla birebir yarışabilir. Doğanın içinde, yaşam alanı 
büyük ve kimsenin kimseyi görmediği bir yer.

Kabak Dome Suites: Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yer. 
Muhteşem manzarası ve kendine has bir ambiyansı var. Balayı 
önerisi isteyenler için özel olarak tavsiye ederim.

Birun Kümbet Dağ Evi: Karadeniz’de doğayla iç içe ve oldukça 
uygun bir destinasyon. Yaylasıyla doğasıyla konaklamanın 
hakkını veren bir yer.

Olympos Lodge Hotel: Antalya’da pek bilinmeyen ama çok 
konforlu bir yer. Tayland ve Filipinler’den bitkiler bulunduran bir 
botanik bahçesi de var.

Club Amazon Bördübet: Karavanda konaklamanın keyfi bir 
başka. Özellikle karavan almak isteyenlerin almadan önce bunu 
yaşayıp deneyimlemesi için güzel ve farklı bir yer.

Dionysos Village Hotel: Marmaris’te doğayla iç içe organik bir yer. 
Temiz havası, meyve bahçeleri ve özellikle misafir anlayışları 
bambaşka. 

Mehtap Kaleköy: Denizin rengine hayran olacağınız bir yer. Trafik 
yok ve ulaşım tekneyle sağlanıyor. Tam bir kaçış noktası.

Bu yaz tatil planını henüz yapmamış olanlar için 
nereleri önerirsiniz? 
Benden tatil önerisi... En sık karşılaştığım ve bana göre en zor 
soru bu olabilir. Çünkü sayfamda balayı için, çocuklu aileler 
için ve daha birçok farklı tercihe yönelik böyle sorular alıyorum. 
Benim  için  bu  soruya  cevap  vermek  çok  güç.  Ama  şunu  
söyleyebilirim,  pandemi bizi etkilemediği sürece köyümüze bile 
tatile gidebiliriz. Benim tek tavsiyem bu yaz şehri terk edin ve 
gittiğiniz yerde kalın. 

Gezilerinizi Instagram üzerinden de 
yayınlıyorsunuz hatta blog yazarısınız. Bu eşsiz 
deneyimlerinizi kalıcı hale de getiriyorsunuz. 
Çekimleriniz ve yazılarınız size neler hissettiriyor?
Çok duygusalım ve heyecanlı bir yapım var. Yılda sadece bir 
ay görebildiğim ve çoğu zaman da gezme fırsatımın olmadığı 
ülkeme kesin dönüş yaptıktan sonra “İşte zamanı geldi.” dedim. 
Çünkü ülkemde harika işler yapma isteği taşıyorum ve bu 
videolarıma da yansıyor. Yerli ve yabancı turistler ülkemde 
nereleri görmeli? Onlara en güzel seyahat videolarını nasıl 
sunarım? Nasıl daha fazla merak ve istek uyandırırım? Hep bu 
düşüncelerle başlayan bir yolculuk benimkisi ve sonuç tüm 
güzelliğiyle ortada.

Videolarınız çok dikkat çekiyor. Bu kadar 
beğenilmesinin altında yatan sır nedir? 
Çekimlerinizin dikkat çekici olması için özellikle 
nelere dikkat ediyorsunuz?
İşinizi aşkla yaparsanız mutlaka bir yerde takdir ve beğeni 
alıyorsunuz. Ben bu işi çok iyi yaparım, ciddi paralar da 
kazanırım diyerek yola çıkarsanız evrende işler ters gidiyor. 
Aşkla, tutkuyla, can-ı gönülden yapılan işler ise fark yaratıyor, 
açıklayamadığım bir bağ oluşturuyor. Gerisi ise çok kolay. 
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