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Renkli 
Başlangıçlara

eğerli MAG Okurları, 

Uzun ve güzel bir yazın ardından sonbahara giriyoruz... Tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla beraber yeni sezona 
hazırlanırken, yazın enerjisini ve ışıltısını da sayfalarımıza taşıdık...  

Öncelikle tatil deyince ülkemizde ilk akla gelen yerlerden biri olan Bodrum’dan sezona damgasını vuran 
konserleri, açılışları ve davetleri paylaştığımız keyifli bir sayı hazırladık... Yeni açılan restoranlardan beğeni ile gezilen sergilere, 
canlı performanslardan özel partilere, hareketli ve renkli karelerin etkisi umarım sizi de sarar... 

Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler, etkinlikler hız kazanırken biz de içeriğimizde şık, kır düğünlerine ve büyüleyici 
atmosferlerdeki eğlenceli görüntülere bol bol yer verdik...

Gelelim “Okula Dönüş” zamanına!  Bu bölüm çocuklar ve aileleri için hazırladığımız; eğitimden alışverişe faydalı bir rehber 
niteliğinde...

MAG Sağlık-Güzellik bölümümüzde fiziksel, zihinsel, ruhsal olarak en iyi halimize ulaşmak için yine birbirinden değerli isimlerin 
önerilerini sizlere aktardık...

Biraz da mekanlar için trendlere bakalım derseniz; MAG Dekorasyon’da yer alan başarılı mimarların, iç mimarların ve 
tasarımcıların projeleri ve yaratıcı fikirleri  sizleri bekliyor...

Ve bu sayının en özeli... Yeteneği, çekiciliği, zarafeti ile yer aldığı bütün projelerde yıldızını parlatan oyuncu Mine Tugay ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajda kendisini çok daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız ve bence daha da çok seveceksiniz... Hem de 
görsel şölen niteliğindeki moda çekimleri bu sezon için size ilham verecek...

İspanyol müziğinin tutkulu sesi Buika’nın söyleşisi ile müzik dünyasında hoş bir yolculuğa çıkacaksınız... 

İsabetli öngürüleriyle adından söz ettiren Astroloji ve Numeroloji Uzmanı Şebnem Ekşib gökyüzünü MAG Okurları için 
yorumlarken bakalım sizin burcunuzu ne gibi sürprizler bekliyor?

Yine farklı röportajlar, iç açan haberlerle dopdolu MAG dergimiz ile sonbahara coşkulu bir başlangıç yapmanız dileğiyle... 
 

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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
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 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 
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

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
27.08.2021

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

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

E Y LÜ L 2 0 2 1
Y I L : 1 9  S AY I : 1 8 7  F İ YAT: 2 0  T L
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52
Alışveriş’in kalbi her zaman 
olduğu gibi yine Panora’da atıyor...

84
NEF Reserve Gölköy’de 
‘Greek Night’ özel buluşmasından 
görüntüler…

94
Sanatçı Devrim Erbil, 
Touch Sanat Galerisi, Hebil’de 
sanat severleri ağırladı…

170
Sağlık - Güzellik bölümümüzde 
merak edilenleri uzmanlarımızdan 
öğreniyoruz.

204
İsviçre’nin en gözde yatılı okulu 
Le Regent, tanıtımını Bodrum’da verdiği 
davetle gerçekleştirdi…

206
Okula Dönüş zamanı geldi ve  
eğitimde yeni gelişmeleri derledik…

226
İspanyol müziğin tutkulu sesi 
Buika ile keyifl i bir röportaj…

244
Sinem Yıldırım ile başarılı iş 
insanı Nadire İçkale’nin samimi 
söyleşisi… 

254
Vedik Astroloji ve Numeroloji 
Uzmanı Şebnem Ekşib, 
gökyüzünü yorumladı...

96
Türk pop müziğinin duayeni 
Kenan Doğulu canlı performansı ile 
Caresse Bodrum’da unutulmaz bir 
gece yaşattı…

98
Yeteneği ve çekiciliği ile tüm 
projelerde dikkatleri toplayan, güzel 
oyuncu Mine Tugay ile samimi bir 
sohbet eşliğinde harika bir çekim…

110
Dekorasyon özel dosyamız ile 
alanında başarılı mimarları, iç 
mimarları ve tasarımcıları bir araya 
getirdik...
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style

Cıvıl Cıvıl 
Sonbahar 

Dökümlü pantalonlar, yırtık kotlar 
desenli kazaklar ve rengarenk 

aksesuar ile cıvıl cıvıl bir 
sonbahar bizi bekliyor.

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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THE ATTICO
Güneş Gözlüğü £158

QEN ALYANS
Yüzük 

YVONNE LEON
Yüzük £504

JACQUEMUS
Çanta £536

LOEWE
Hırka €890

STELLA MCCARTNEY
Kazak £393

DOLCE&GABBANA
Broş

TOM FORD
Pantolon €528

BOTTEGA VENETA
Ayakkabı £515BOTTEGA VENETA

Ayakkabı £994
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Yazın Ardından
Fütüristik ve romantik 

parçaların zıtlığını; 
uyumlu bir birliktelik 

yaratarak kullanıp, sezonda 
farkınızı ortaya koyun!

style
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DIOR
Gözlük £271

JW ANDERSON
Sweatshirt €664
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ALEXANDER MCQUEEN
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BALENCIAGA
Bot £712

FURLA
Çanta 3.250 
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Bodrum’da 
Unutulmaz 
Akşam
Novikov Grubu bu sezonda 
Yalıkavak Marina’da açtığı 
“Novikov Italy” ve “Novikov 
Helipad Lounge” restoranları 
ile GQ Bar Bodrum, yapılan 
özel davetlerle iş, sanat ve 
cemiyet dünyasına tanıtıldı.

AYKUT POSTACI

Novikov Helipad Lounge Bodrum ile birlikte  
Bodrum’un yeni mekanı GQ Bar Bodrum’un lezzet 
ve ambiyans keşfine iş, sanat ve cemiyet dünyası 
konuk oldu. Novikov Group ve  GQ Bar Bodrum için 
Condé Nast ortağı Anton Pinskiy (Pinskiy & Co), 
ev sahipliğinde düzenlenen bu özel deneyime 
katılan konuklar keyifli anlar yaşadı.  

davet

TUBA ÜNSAL

MERT FIRAT, ELENA-ANTON PINSKIY

SERPİL-AHMET SARIKATİPOĞLU

48





BURCU ȘENDİR-DURU KARABACAK HÜLYA-BURAK ȘENDİR

MUSTAFA-DİDEM BAĞRIAÇIKEROL-PINAR SOLU

Konuklar 
Yalıkavak 
Marina’da yer 
alan mekanda 
keyifl i bir 
akșam geçirdiler.

davet
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Çiğdem Şentürk Ürer

Özel Moon Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin kurucusu Dt. Çiğdem 
Şentürk Ürer, yoğun iş temposunun stresini atmak için Panora AVYM’ye 

geldi. Uzun süre mağazaları gezen Çiğdem Hanım, alışverişinin ardından 
kahve içmek için Arabica Coffee House’a geçti.

İş Temposuna Ara Verdi

Feyza Korkmaz

Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Feyza Korkmaz, evine 
alışveriş yapmak için Panora AVYM’ye geldi. Zara Home ve 
Paşabahçe mağazalarını gezen Feyza Hanım, alışverişinin 

ardından Newcastle’a geçerek yemek yedi.

Zara Home’dan Evine Alışveriş Yaptı

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

İngilizce öğretmeni Kseniya Kalgina, yeni eğitim öğretim sezonu 
öncesi alışveriş yapmak için Panora AVYM’yi tercih etti. Uzun süre 

mağazaları gezip alışveriş yapan Kseniya Hanım, alışveriş sonrasında 
AVYM’den ayrıldı.

Yeni Eğitim Sezonu Öncesi Alışveriş

Eda Balgu

Yatırım ve Portföy Yöneticisi Eda Balgu, Panora AVYM’de bulunan 
Zara mağazasından alışveriş yaptı. Uzun süre ürünleri inceleyen 

Eda Hanım alışverişinin ardından, Fatima 1932 by Famuse’da 
arkadaşlarıyla buluşup kahve içti. 

Zara’dan Alışveriş Yaptı

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



Sena Demir

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Sena Demir, çok sevdiği 
Pandora markasının yeni sezon ürünlerini incelemek için Panora 

Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Uzun süre mağazada vakit geçiren 
Sena Hanım, alışverişinin ardından Timboo Cafe’de yemek yedi.

Pandora’dan Yeni Sezon Ürünler 

Peri Su Esen

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Peri Su Esen, yakın 
arkadaşıyla birlikte Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifli 

bir gün geçirdi. Uzun süre mağazaları gezip alışveriş yapan Peri 
Hanım, alışverişin ardından kahve içmek için Clinic Coffee Co.’yu 

tercih etti

Arkadaşıyla Keyifli Bir Gün Geçirdi



Neyran Reis Kaleli

Yazar Neyran Reis Kaleli, yeni sezon ürünlerini incelemek için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Uzun süre alışveriş yapan Neyran 

Hanım, alışverişin ardından Godiva’ya geçerek kahve içti.

Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

Gizem Karagözoğlu

Atelier Butik kurucu ortaklarından Gizem Karagözoğlu, Panora 
AVYM’de sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Giyim 

mağazalarını gezen moda tasarımcısı, İpekyol mağazasında uzun süre 
vakit geçirdi., alışveriş sonrası Funda Cafe&Patisserie’de tatlı yedi.

İpekyol’dan Alışveriş

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

Cemre Kasımoğlu

İç Mimar Cemre Kasımoğlu, yakın arkadaşına hediye almak için 
Panora’da bulunan Beymen ve Vakko mağazalarını ziyaret etti. Uzun 
süre ürünleri inceleyen Cemre Hanım, alışverişinin ardından Uludağ 

Kebap’ta yemek yedi.

Vakko ve Beymen’den Hediye Aldı

Ülkü Yağmur

Ece Erdoğan Güzellik Merkezi’nin sahibi Ülkü Yağmur, yeni 
açtığı güzellik merkezi için alışverişi Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’nden yaptı. Paşabahçe, Zara Home,Vakko ve Beymen 
mağazalarını ziyaret eden Ülkü Hanım, alışverişinin ardından 

Godiva’da yorgunluk kahvesini içmeyi ihmal etmedi.

Güzellik Merkezi İçin Alışveriş Yaptı



Cemre Kasımoğlu

İç Mimar Cemre Kasımoğlu, yakın arkadaşına hediye almak için 
Panora’da bulunan Beymen ve Vakko mağazalarını ziyaret etti. Uzun 
süre ürünleri inceleyen Cemre Hanım, alışverişinin ardından Uludağ 

Kebap’ta yemek yedi.

Vakko ve Beymen’den Hediye Aldı

Ülkü Yağmur

Ece Erdoğan Güzellik Merkezi’nin sahibi Ülkü Yağmur, yeni 
açtığı güzellik merkezi için alışverişi Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’nden yaptı. Paşabahçe, Zara Home,Vakko ve Beymen 
mağazalarını ziyaret eden Ülkü Hanım, alışverişinin ardından 

Godiva’da yorgunluk kahvesini içmeyi ihmal etmedi.

Güzellik Merkezi İçin Alışveriş Yaptı



Irina Kaplankaya

Heykeltraş Irina Kaplankaya, Panora Beymen’e gelerek alışveriş yaptı. 
Sezon ürünlerini yakından takip eden Kaplankaya, alışveriş turu 
yaparak mağazaların sezon ürünlerine göz atmayı ihmal etmedi. 

Beymen’den Alışveriş Yaptı

Selin Gömleksiz

Güzellik Uzmanı Selin Gömleksiz, iş toplantısı için Panora Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Godiva’da iş arkadaşlarıyla buluşan Selin 

Hanım, toplantısının ardından markaların yeni sezon ürünlerini 
inceledi.

İş İçin Panora AVYM’ye Geldi

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





Rina Okumura

Rina Okumura, yakın arkadaşına hediye almak için Panora AVYM’yi 
ziyaret etti. Tommy Hilfiger mağazasına giren Rina Hanım, uzun süre 

ürünleri inceledikten sonra hediye seçimini yaptı.

Tommy Hilfiger’dan Hediye Aldı

Özgür Yıldırım

Ankara iş hayatının sevilen isimlerinden Özgür Yıldırım, 
arkadaşlarıyla buluşmak için Panora Alışveriş ve Yaşam 

Merkezi’ne geldi. Beymen ve Massimo Dutti mağazalarını 
gezen Özgür Hanım, alışverişinin ardından, Happy Moon’s’a 

arkadaşlarının yanına geçti

Massimo Dutti’den Sezon Alışverişi

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

Neval-Lerzan-Revna Gürsoy

Cemiyet hayatının sevilen ismi Lerzan Gürsoy ve ailesi alışveriş için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Küçük kızları Neval ve 
Revna için alışveriş yapan aile, alışverişin ardından günü Panora 

AVYM’de bir yemek ile sonlandırdı. 

Aile Alışveriş İçin Panora’yı Tercih Etti

Helin Menteşe

Avukat Helin Menteşe, iş toplantısı için Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’ne geldi. Toplantı öncesi AVYM turu yapan Helin 
Hanım, sonrasında Fatima 1932 by Famuse’e geçerek toplantısını 

gerçekleştirdi.

İş Toplantısı Panora ‘da



Neval-Lerzan-Revna Gürsoy

Cemiyet hayatının sevilen ismi Lerzan Gürsoy ve ailesi alışveriş için 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeydi. Küçük kızları Neval ve 
Revna için alışveriş yapan aile, alışverişin ardından günü Panora 

AVYM’de bir yemek ile sonlandırdı. 

Aile Alışveriş İçin Panora’yı Tercih Etti

Helin Menteşe

Avukat Helin Menteşe, iş toplantısı için Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’ne geldi. Toplantı öncesi AVYM turu yapan Helin 
Hanım, sonrasında Fatima 1932 by Famuse’e geçerek toplantısını 

gerçekleştirdi.

İş Toplantısı Panora ‘da



Sezin Bereket

İş dünyasının tanınan ismi Sezin Bereket, tatil sonrası yakın arkadaşıyla 
özlem gidermek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. 

Godiva’da buluşan yakın arkadaşlar uzun süre sohbet edip, kahve içti.

Tatil Sonrası Yakın Arkadaşıyla Buluştu

Aysel Yıldırım

İş hayatının sevilen isimlerinden Aysel Yıldırım, sezon alışverişi 
yapmak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 

Beymen’de uzun süre vakit geçiren Aysel Hanım, alışverişinin 
ardından Godiva’da arkadaşlarıyla buluştu.

Beymen’den Sezon Alışverişi

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





Defne Yılancı, Esra Soyer Güldoğan, 
Demir Güldoğan

Sosyal yaşamın sevilen ismi Esra Soyer Güldoğan oğlu Demir 
Güldoğan ve yeğeni Defne Yılancı, Panora AVYM’de keyifli bir gün 

geçirdi. Çocuk mağazalarını gezen aile, alışverişin ardından Timboo 
Cafe’de yemek yediler.

Ailecek Keyifli Bir Gün Geçirdiler

Başak Aydoğanlı

Diş Hekimi Yiğit Aydoğanlı’nın eşi Başak Aydoğanlı, eşine hediye 
almak için Panora AVYM’ye geldi. Uzun süre mağazaları gezen 

Başak Hanım, hediye alışverişinde Lacoste mağazasını tercih etti.

Lacoste’dan Eşine Hediye Aldı

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



Indira Vakhapova

Sosyal yaşamın sevilen ismi Indira Vakhapova, tatil sonrası vakit 
geçirmek için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Uzun süre 

AVYM’de vakit geçiren Indira Hanım, alışverişinin ardından Starbucks’ta 
kahve içti.

Tatil Sonrası Panora AVYM Ziyareti

Pelin-Mete Benli

Sosyal yaşamın sevilen ismi Pelin Benli oğlu Mete Benli ile birlikte 
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Uzun süre mağazaları 

gezen anne-oğul GAP Kids ve Zara Home mağazalarından 
alışveriş yaptıktan sonra yemek katına çıkarak yemek yediler.

Çocuk Mağazalarını Gezdiler



İdil Karadağ, Yıldız Yazıcı

İ dil Karadağ  ve Yıldız Yazıcı alışveriş yapmak için Panora AVYM’ye 
geldi. Yakın arkadaşlar birlikte Oysho ve Beyyoğlu Store’dan alışveriş 

yaptıktan sonra kahve içmek için Gloria Jean’s Coffees’e geçtiler.”

Birlikte Alışveriş

Ayça Şengün

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Ayça Şengün, 
arkadaşlarıyla buluşmak ve mücevher alışverişi yapmak için 

Panora AVYM’yi tercih etti. KAFF mağazasından alışveriş yapan 
Ayça Hanım, alışverişinin ardından arkadaşlarıyla oturmak üzere 

El Corazon’a geçti.

Kaff’tan Alışveriş Yaptı

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





Kerem-Fidan-Yusuf Canoruç

Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Fidan Canoruç, minik 
oğulları Kerem ve Yusuf  ile birlikte sinema için Panora Cinemaximum’a 

geldiler. Birlikte sinema keyfi yapan Canoruç ailesi, alışveriş için GAP 
Kids’e geçti.

Sinema İçin Tercihleri Panora

Vildan Saçan

Öğretim Üyesi Vildan Saçan, Mudo Concept’den aksesuar 
alışverişi yaptı. Ürünlerini çok beğendiğini belirten Vildan 

Hanım, alışverişinin ardından mağazaların sezon ürünlerini 
inceledi.

Aksesuar Alışverişi Panora’dan

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



Kerem-Fidan-Yusuf Canoruç

Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Fidan Canoruç, minik 
oğulları Kerem ve Yusuf  ile birlikte sinema için Panora Cinemaximum’a 

geldiler. Birlikte sinema keyfi yapan Canoruç ailesi, alışveriş için GAP 
Kids’e geçti.

Sinema İçin Tercihleri Panora

Vildan Saçan

Öğretim Üyesi Vildan Saçan, Mudo Concept’den aksesuar 
alışverişi yaptı. Ürünlerini çok beğendiğini belirten Vildan 

Hanım, alışverişinin ardından mağazaların sezon ürünlerini 
inceledi.

Aksesuar Alışverişi Panora’dan

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

Olga-Aleksandra Taşdemir

Olga Taşdemir kızı Aleksandra ile birlikte vakit geçirmek için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni tercih etti. Birlikte mağazaları gezen 
anne-kız, İpekyol mağazasından alışveriş yaptıktan sonra Timboo 

Cafe’de yemek yedi.

Anne-Kız’dan Panora AVYM Turu

Elçin Erol Kuvat

Öğretmen Elçin Erol Kuvat, keyifli bir gün geçirmek için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Çok sayıda mağazayı gezen 
Elçin Hanım, uzun süre alışveriş yaptı. Alışverişinin ardından 

Clinic Coffee Co.’ya geçen Elçin Hanım, yorgunluk kahvesi içti.

Panora’da Keyifli Bir Gün Geçirdi



Hira İslamoğlu

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcisi Hira İslamoğlu, Sole Sisters 
mağazasında yeni sezon ürünlerini incedi. Uzun süre mağazada alışveriş 
yapan Hira Hanım, alışverişinin ardından Gloria Jean’s Coffees’e geçerek 

kahve içti.

Sole Sisters Ürünlerini İnceledi

Seren Yılmaz

Ankara’nın sevilen simalarından Seren Yılmaz, mücevher 
alışverişinde tercihini Panora-Promise by Kaff mağazasından 

yana kullandı. Modelleri inceleyip alışveriş yapan Seren Hanım, 
alışverişinin ardından ardından  Panora AVYM’de yeni açılan 

Nespresso’ya uğradı.

Mücevher Alışverişi Panora AVYM’den

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

Güneş Doğa Kaya

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Güneş Doğa Kaya, 
Bershka ve Zara mağazalarını gezip alışveriş yaptı. Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde keyifli bir gün geçiren Güneş Hanım, alışverişinin 

ardından arkadaşlarıyla buluşup Roko Dondurma&Kahve’ye geçti.

Bershka ve Zara Mağazalarını Gezdi

Filiz Cansever

Psikolog Filiz Cansever, tatil öncesi alışveriş yapmak için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezip alışveriş 
yapan Filiz Hanım, alışverişinin ardından SushiCo’ya geçerek 

yemek yedi.

Tatil Öncesi Alışveriş



Güneş Doğa Kaya

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Güneş Doğa Kaya, 
Bershka ve Zara mağazalarını gezip alışveriş yaptı. Panora Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nde keyifli bir gün geçiren Güneş Hanım, alışverişinin 

ardından arkadaşlarıyla buluşup Roko Dondurma&Kahve’ye geçti.

Bershka ve Zara Mağazalarını Gezdi

Filiz Cansever

Psikolog Filiz Cansever, tatil öncesi alışveriş yapmak için Panora 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezip alışveriş 
yapan Filiz Hanım, alışverişinin ardından SushiCo’ya geçerek 

yemek yedi.

Tatil Öncesi Alışveriş



Emine Peker

Ankara sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Emine Peker, Boyner 
mağazasından alışveriş yaptı. Kozmetik ve ayakkabı bölümünü gezen 

Emine Hanım, uzun süren alışverişinin ardından, zemin katta yeni 
açılan Nespresso mağazasına uğradı.

Boyner’de Kozmetik Ürünlerini İnceledi

Aslıhan Kapusuz

Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Aslıhan Kapusuz, takı 
alışverişi için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. İlk 
olarak Stradivarius mağazasını ziyaret eden Aslıhan Hanım, 

sonrasında So  CHIC mağazasına uğradı.

Takı Alışverişi İçin Geldi

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

Mehtap Deveci

Cemiyet hayatının sevilen ismi Mehtap Deveci, yakın arkadaşına 
hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 
Beymen mağazasını ziyaret eden Mehtap Hanım, alışverişinin 

ardından yakın arkadaşıyla buluşup kahve içti.

Beymen’den Hediye Aldı

Duygu Yargı

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Duygu Yargı, makyaj 
alışverişi için Sephora mağazasını tercih etti. Makyaj alışverişinin 

ardından Beyyoğlu Store’a da uğrayan Duygu Hanım, yakın 
arkadaşıyla kahve içtikten sonra AVYM’den ayrıldı. 

Sephora’dan Makyaj Alışverişi



Mehtap Deveci

Cemiyet hayatının sevilen ismi Mehtap Deveci, yakın arkadaşına 
hediye almak için Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne geldi. 
Beymen mağazasını ziyaret eden Mehtap Hanım, alışverişinin 

ardından yakın arkadaşıyla buluşup kahve içti.

Beymen’den Hediye Aldı

Duygu Yargı

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Duygu Yargı, makyaj 
alışverişi için Sephora mağazasını tercih etti. Makyaj alışverişinin 

ardından Beyyoğlu Store’a da uğrayan Duygu Hanım, yakın 
arkadaşıyla kahve içtikten sonra AVYM’den ayrıldı. 

Sephora’dan Makyaj Alışverişi



Öykü Ar

 Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Öykü Ar, alışveriş yapmak ve 
keyifli vakit geçirmek için Panora AVYM’ye geldi. Mağazaları gezip 

alışveriş yapan Öykü Hanım, alışveriş sonrası film izlemek üzere 
Cinemaximum’a geçti.

Panora’da Alışveriş Turu

Gizem Açan

Başkentin tanınmış stilistlerinden Gizem Açan, Zara mağazasının 
yeni sezon ürünlerini inceledi. Gizem Hanım, Zara’daki alışverişinin 

ardından yemek için Happy Moon’s’u tercih etti.

Zara’nın Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

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



Alican Akçay

Ankara’nın sevilen simalarından Alican Akçay, arkadaşıyla Panora 
AVYM’de buluştu. Birlikte mağazaları gezip alışveriş yapan yakın 

arkadaşlar, AVYM turu sonrası Newcastle’da yemek yiyip uzun uzun 
sohbet ettiler.

Arkadaşıyla AVYM Turu

Berika Güley

Sosyal yaşamın sevilen simalarından Berika Güley, yakın 
arkadaşına hediye almak için Panora AVYM’yi tercih etti. KAFF 
Diamond ve Swarovski mağazalarını gezen Berika Hanım, uzun 

süre alışveriş yaptı.

Doğum Günü İçin Takı Alışverişi Yaptı



Olağanüstü kalitesi ve yenilikçi lezzet kombinasyonları ile doksan beș yıldır kalite 
ve çikolata uzmanlığını koruyan Godiva’nın, Panora AVYM’de yaz dönemi için 

misafi rlerinin beğenisine sunduğu yeni kafe konseptini, çikolatalarının lezzetini ve ileriye 
yönelik hedefl erini Godiva’nın Genel Müdürü Tunç Bahar’dan dinledik.

Godiva 
Tutkulu ve Eşsiz Lezzet

irbirinden lezzetli çikolatalarınız ile 
misafirlerinize eşsiz bir tat sunuyorsunuz. 
Çikolata denince akla gelen ilk 
markalardan olmayı nasıl başardınız?
Godiva olarak doksan beş yıldır kalite ve çikolata 

uzmanlığı denildiğinde akla gelen ilk markalardan biriyiz. 1926 
yılında Joseph Draps tarafından kurulan Godiva, yetenekli 
şeflerinin özenle sakladığı formülleriyle ve en taze içeriklerle 
tüketiciler ile buluşuyor. Aynı zamanda Türkiye’de hem çikolata 
üreten hem de kafe konseptiyle hizmet veren ilk ve tek global 
marka olduğumuz farklı bir duruşumuz var.

B Çikolatalarınızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
Godiva çikolataları, olağanüstü kalitesi ve yenilikçi lezzet 
kombinasyonları ile biliniyor. Bizim sırrımız; yaratıcı çikolata 
şeflerimiz ve kaliteli malzemeler. Her zaman yeni fikirler arıyor ve 
tüketicilerin taleplerini dinliyoruz. En iyi malzemeleri kullanıyor 
ve sürdürülebilir kalite için üstün hijyen standartlarımıza sadık 
olarak her zaman tutku ve yenilikle hareket ediyoruz.

Kullandığınız içeriklerden bahsedebilir misiniz?
Çikolatalarımız çok özel tariflerden yapılıyor. Bizi öne çıkaran 
kakao lezzetini bulmak için dünyayı tarıyoruz. 
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Kavrulma derecesinden öğütme inceliğine kadar kakao 
çekirdeklerimiz her adımda sevgi ve özenle işlenir. Godiva 
mutfaklarında şeflerimizin misyonu, her zaman yaratıcı 
ve yenilikçi tat kombinasyonlarıyla tüketicilerin en harika 
çikolata tecrübesini yaşamasıdır. Lezzetli meyve aromaları, 
kadifemsi karameller ve çok daha fazlası Godiva mutfağında 
geliştirilmiştir. En çok kullandığımız içeriklerden biri, 
Godiva’nın ilk tarifi olan kremalı ve kuruyemişli pralinelerdir. 
Kurucularımızdan Pierre Draps tarafından karamelize edilmiş 
fındık ve şekerin, toz haline getirilmesi ve öğütme işleminden 
elde edilen yağ ile birleştirilmesinden oluşan tarifi hala takip 
ediyoruz. Ezilmiş, kavrulmuş fındıkların şekerden yapılan 
karamel ile karıştırılarak ve küçük karelere ayrılmasıyla 
hazırlanan Nougatine de en sevilen lezzetlerin başında geliyor. 
Gevrek, çıtır ve şaşırtıcı derecede kremsi bir tadı vardır.
 
Çeşit çeşit çikolatalarınızın yanı sıra yaz dönemi 
için misafirlerinizin beğenisine sunduğunuz yeni 
kafe lezzetleriniz de var. Bunlardan söz edebilir 
misiniz?
Godiva kafe menülerine eklenen yeni tatlar arasında yer alan 
İtalyan bir yaz klasiği Affogato, vanilyalı dondurma ile sıcak 
espressonun uyumuyla iştah kabartıyor. En yeni çikolata 
çeşitlerinden olan Gold Karamelli Çikolata ile ise karamel 
lezzetini sevenlerin şimdiden favorisi olan Gold Çikolatalı 
Pankeki hazırladık. İçerisinde yer alan özel fıstıklı karışımıyla 
sıcak olarak sunulan Fıstıklı Krep de menümüzde öne 
çıkan yıldız lezzetler arasında dikkat çekiyor.  Fıstıklı Krep, 
üzerindeki taze fıstık parçaları, eritilmiş GODIVA çikolatası 
ve özel fıstıklı sosuyla herkesin vazgeçilmezi olmaya şimdiden 
aday. 

Yeniliklerimiz arasında yaz döneminin serinleten ve ferah 
lezzetleriyle, enfes içecekler de yer alıyor. Frozen formatında 
geliştirilen iki yeni içecekten ilki, lavanta özünü yuzu meyvesi 
ve narenciye aromalarıyla buluştururken, diğeri ise yeşil çayın 
doğal tadını nane ve taze şeftaliyle zenginleştiriyor. 

Kahvede yazın çokça tercih edilen soğuk demleme tekniğiyle 
hazırladığımız Cold Brew Kahve ve Latte de yenilik arayan 
kahve severler için GODIVA CAFE menüsünde yerini aldı.  

Panora’daki şubenize ilgi bir hayli fazla. Müşteri 
memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?
Godiva, 2011 yılı Ekim ayından bu yana Panora’da hizmet 
veriyor. Misafirlerden gelen görüşlerde en çok, rahat ve sıcak bir 
ortam ve çikolataya dair her türlü lezzeti bulabilmeleri ön plana 
çıkıyor. Misafirlerin güler yüz ve özenle karşılandıkları Godiva 
Panora mağazasını her gün yeniden ziyaret etmesi bizim 
için çok anlamlı bir geri dönüş oluyor. Panora mağazasında 
6 kişiden oluşan tecrübeli kadromuz misafirlere hizmet 
veriyor. Elbette ki yakalanan başarının sırrı, işini severek 
yapmak olduğu gibi Godiva ekibinin de güven ve saygıdan 
ödün vermemesi oluyor. Çikolataya duyduğumuz sevgiyi 
misafirlerine de hissettirebilmek en büyük hedefleri.

Son olarak Panora’daki şubeniz için ileriye yönelik 
planlarınız neler öğrenebilir miyiz?
Godiva Cafe’lerde, yaz ve kış dönemlerinde menüsüne eklenen 
yeni ve sıra dışı tatlar sunarken, misafirlerimizi çikolatanın 
başrolde olduğu, benzersiz tatlarla tanıştırmaya devam 
edeceğiz.  
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Sonbahar aylarının en sevilen 
parçası açık renk trençkotları, 

klasik yarım çizmeler ile 
tamamlayarak șıklığınızı ön 

plana çıkarabilirsiniz.
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Yeni sezonun trend parçaları 
ve kombin önerileri ile dikkat 
çeken bir karizmaya sahip 

olabilirsiniz.
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line Jewellery’nin kuruluş öyküsünden 
bahsedebilir misiniz?
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık 
Bölümü’nde okudum ama ilgim hep beni mücevher 
dünyasına çekiyordu. Almış olduğum tasarım alt 
yapısının üstüne geleneksek kuyumculuk eğitimi ve 
sonrasında mum kalıp eğitimi aldım ve bu esnada 

sektörde tecrübeleriyle bilinen Mehmet Türkel ile tanıştım. 
2018’de birlikte hem üretim hem de tasarım yapabileceğimiz 
butik atölyemizi ve showroomuzu kurma kararı aldık. 

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Jline Jewellery ürünleri tamamen el yapımıdır. Tasarımlarımızda 
925 ayar gümüş kullanıyoruz. Müşteri talebi üzerine 
tasarımlarımızda 18k altına da yer veriyoruz. Ürün çeşitliği 

J

röportaj

olarak çok geniş bir koleksiyona sahibiz. Çünkü biz genel 
koleksiyonu tamamladıktan sonra özel günler için yeni tasarımlar 
yapmayı çok seviyoruz. Her yeni tasarım bizi heyecanlandırıyor ve 
showroomumuza gelen müşteriler her geldiklerinde farklı ürün 
gördüğü için bu durumdan bizim kadar memnun kalıyor. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tasarım tarzımızı belli bir tarzda sınırlandırmıyoruz. Böylece özgür 
tasarımlar ortaya çıkarıyoruz. Ama mutlaka her koleksiyonumuzda 
doğadan ilham alarak organik form tasarımlar üretiyoruz.
 
Koleksiyonlarınızı hazırlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Evren o kadar büyüleyici ki yeryüzünden ayrı gökyüzünden ayrı 
ilham alıyoruz. Son koleksiyonumuz Sparkle’da yıldızlardan ilham 
aldık. Yıldızların ışıltısını tam olarak yansıtabildiğimizi düşünüyoruz.

İșçilik ve pırlanta kalitesi açısından kusursuz tasarımlarıyla fark yaratan
Jline Jewellery’nin Kurucuları Ceylan Türkoğlu ve Mehmet Türkel ile el yapımı 
tasarımlar gerçekleștirdikleri markaları ve nano pırlanta tozu kullanarak ortaya 

çıkardıkları yeni koleksiyonları Sparkle hakkında konuștuk.

Jline Jewellery 
Gösterişli Tasarımlar

?????



Nano pırlanta tozu kullanarak üretilen yeni 
koleksiyonunuz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türkiye’de ilk defa uygulanmış nano pırlanta tozlu Sparkle 
koleksiyonu, uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bio 
kaynak kullanılarak üretilmiş yeni bir teknik. Koleksiyonu 
yeni malzemeler ve tekniklerle üretmek çok heyecan 
vericiydi.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Kişiye özel tasarım yapmıyoruz. Çünkü geniş bir koleksiyon 
oluşturduğumuz için kişiye özel tasarımlar bizim üretim 
bandımızın akışının aksamasına sebep oluyor. Tabii ki 
müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tasarımlarda ufak 
değişiklikler yapabiliyoruz. Örneğin, 925 ayar gümüş yerine 
18k altın taş olarak Swarovski yerine pırlanta kullanmak gibi 
taleblerini yerine getiriyoruz.

Hazırlık aşamasında olduğunuz yeni bir 
koleksiyonunuz var mı?
Evet.Yoğun çalışmalar sonunda kış koleksiyonumuzu 
tamamlamak  üzereyiz. Bu kış kadınlarımızı yine ışıl ışıl bir 
kolleksiyon bekliyor.

Ürünlerinizi satın almak isteyenler nerelerden 
ulaşabilir?
Türkiye genelinde on beşten fazla satış noktamız bulunuyor. 
Ankara Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan mağazamıza da 
yeni koleksiyonu keşfetmek için sevgili Ankaralıları
davet ediyoruz.  



Bodrum’da 
Yunan Gecesi
Bodrum Demirbükü’nde 
konumlanan Nef Reserve Gölköy, 
‘‘Greek Night’’ özel buluşmasına 
ev sahipliği yaptı.

Nef Reserve Gölköy, Bodrum’un unutulmaz yaz gecelerini, farklı 
etkinlikleriyle buluşturdu... Mavi ve beyaz renklerin hâkim 
olduğu gecede, davetliler keyifli dakikalar yaşadı. Gecede, Spoon 
Catering kurucusu Ceylan Çarmıklı’nın davete özel hazırladığı 
Yunan lezzetlerinden oluşan bir menü, davetlilere sunuldu.  

davet

MELİS ASLAN-SAHVER GEZER

GÖKÇE ATEȘ KANTARCI-SİMGE AKSOY

UĞUR AKKUȘ-EBRU ȘALLI

Yunan sanatçı 
Gallis’in sahne 
aldığı geceye, 
sanat ve cemiyet 
hayatından 
birçok isim 
katıldı.

PİNAR-AHMET CEPNİ, BERNA ERESİN ÖZLEM AVCIOĞLU

SİTARE KALYONCUOĞLUTURGUT-SUZAN TOPLUSOYASSELYA NUPOVA
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Mutluluğa 
Evet Dediler
Avrupa Komisyonu’nun Sektör 
Başkanı Alman asıllı Dr. Michael Rupp 
ve Avrupa Parlamentosu Politika 
Danışmanı İpek Tekdemir’in görkemli 
düğünü Atılım Garden’da gerçekleşti.

Alman asıllı Michael Rupp ve İpek Tekdemir çifti Brüksel’de kesişen 
yollarını gerçekleştirdikleri görkemli tören ile evliliğe taşıdılar. İpek 
Tekdemir, geleneksel gelinliklerin aksine, özel İspanyol tasarımı bir 
gelinlik tercih etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı’nın 
şahitliğini yaptığı, Atılım Garden’da gerçekleşen düğün törenine 
iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. Havuz 
başında renkli görüntülere sahne olan nikah törenin ardından 
düğün alanına geçen konuklar gece boyunca eğlendi.  Kendilerini 
gece boyunca yalnız bırakmayan konukları ile yakından ilgilenen 
çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.  

düğün
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TUĞBERK, İBRAHİM, TALYA, İPEK, MICHAEL RUPP, ZAHİDE, MARICELA TEKDEMİR

SYLWIA SLIWINSKA AYSUN BAY-ERCAN KARABULUTFARUK KAYMAKCI

Alman asıllı 
Michael Rupp ve 
İpek Tekdemir 
çifti Brüksel’de 
kesișen yollarını 
gerçekleștirdikleri 
görkemli tören ile 
evliliğe tașıdılar.



arkanızın kuruluş hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz? Marvemo 
Chocolate maceranız nasıl başladı?
Benim altı yaşında bir kızım ve on beş  yaşında 
bir oğlum var. Her çocuk gibi kızım Mervenur’da 
tam bir çikolata aşığı. Bu yüzden onun yediği 
her parça çikolatanın kalitesine, içeriğine 

ve doğallığına çok dikkat ederim. Bir anne olarak kızımın 
yaratıcılığı ve bir çocuğa özgü hayal dünyası beni her zaman 
büyülemeye devam ediyor. Ben her zaman bir servisin 
sunumuna ve incelikle süslenmesine çok dikkat eden biriyim, 
arkadaşlarım hep bunu söylemiştir. Bu yüzden kızımın hayal 
dünyasının renklerini ve imgelerini, bir masalın parçaları 

M

röportaj

gibi nasıl gerçekleştirebileceğimi düşünüyordum. Onun en sevdiği 
yiyeceği, çikolatayı seçtim. Zarif ve etkileyici kutularda ve Marvemo 
adını verdiğimiz masal karakterinin sunumuyla hayalden gerçeğe 
taşımış oldum. 

Marvemo adı nereden geliyor?
Bu isim kızımın ve oğlumun adlarının birleşimi ile oluştu. İngilizce’de 
harika, fantastik anlamlarına gelen ve markanın masalsı atmosferini 
yansıtan “marvellous” kelimesi de ilham kaynaklarımızdan biri oldu. 
Bu isim aynı zamanda yaratmak istediğimiz masalsı dünyanın baş 
karakterinin de ismi. Bütün sihir ve sevginin kaynağı olan bu masalsı 
karakter hem sitemizde, hem de tüm diğer kanallarda çikolatamızı 
almak isteyen müşterimizle de iletişim kuruyor.

Benzersiz lezzetini, üretiminde kullandığı hammadde kalitesinden ve zarif 
sunumundan alan Marvemo Chocolate’ın kurucusu Zeynep Erfa, markasının 

kuruluș hikayesi, ürün çeșitliliğini hakkında detaylı bilgiler veriyor...

Masalsı Çikolatalar
Marvemo Chocolate
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Masalsı Çikolatalar
Marvemo Chocolate

Çikolatalarınızın lezzetinin sırrı nedir?
Bütün çikolatalar kakao, süt ve tercih edilen diğer 
malzemelerle yapılırlar ancak her iyi çikolatacının kullandığı 
gizli bir formülü vardır. İçinde mutlaka sevginin de olduğu 
bu formül, çikolataya o karşı konulmaz tadı veren şeydir. 
Eski Yunanlılar kakaoya “Tanrıların Besini” diyordu çünkü; 
çikolata damağımıza değdiği anda iyileştirici etkisini 
ruhumuzda hissettiğiniz bir sihirdir.

Çikolataları birçok farklı tür, tat ve 
kombinasyonlar ile deniyorsunuz. En çok tercih 
edilen kombinasyon hangisiydi?
On bir farklı türde çikolatamız var. Zarif pralinlerden, gizli 
hazinemiz olan trüflere, rocherlerden, nugatlara pek çok türde 
çikolata üretiyoruz. Ürünlerimiz müşterilerimizin tercihleri 
ve  mevsimlere göre farklılık gösterebiliyor. Son dönemde, 
çubuk çikolatalarımız ve nugatlarımız herkesin favorisi 
haline geldi.  Bu nedenle,  sıcak yaz günlerinde paketleme ve 
taşıma konusundaki çok özel ihtiyacına karşın, yoğun talep 
üzerine nugatlarımızı şehir dışına da  gönderme kararı aldık. 

Light çikolatalar özellikle spor ve diyet 
yapanların listesinde artık sıkça yer alıyor. Bu 
ürünler hakkında neler söylemek istersiniz?
Çikolata herkes için vazgeçilmez bir lezzet. Diyette de olsanız, 
bir parça çikolataya parça çikolataya hayır diyebilmeniz 
çok zor oluyor... Sizin de belirttiğiniz gibi light çikolatalar 
aldığı kaloriyi azaltmak ama tatlı yemek isteyenlerin en çok 
tercih ettiği ürünlerden biri. Bu yüzden biz de light ürün 
grubumuzu Marvemo’nun Fitleri kategorisi altında yarattık. 
Bu kategoride tüm ürünlerimiz bitter çikolatadan yapılıyor. 
Hiç şeker ilave edilmeden yapılıyor. Aynı zamanda organik 
yulaf taneleri, portakal kurusu ve badem taneleri içeren 
çeşitlerimizde var. Bu noktada sporcular için özel ürettiğimiz 
%30 protein tozu içeren protein barlarımızı ve farklı 
lezzetlerle sunduğumuz vegan çikolatalarımız olduğunu 
söylemeden geçmeyelim. 



Mutluluklarını 
Taçlandırdılar
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Sezin Oral ve Doktor Yiğit Yıldız 
Bilkent Otel’de gerçekleşen şık bir 
düğün töreni ile dünya evine girdi. 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görürken 2019 yılında 
tanışan ve Ocak ayında Oral ailesi evinde gerçekleşen nişan töreni 
ile evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin, nikâh şahitliklerini 
Dr. Gonca Kolukısa, Dr. Pınar Tuğçe Barış, Doç. Dr. Ali Kemal Oğuz 
ve Doç. Dr. Emre Pabuçcu üstlendi. Çiçeği burnunda çift düğünün 
ardından balayı için Antalya – Kaş’a gitti. 

düğün

Çok sayıda 
önemli ismin 
katılım gösterdiği 
düğün töreninde 
konuklar 
șıklıklarıyla göz 
kamaștırdı.

KAAN-NİMET AKIN

ONUR ORAL, OSMAN ORAL, BİRNAZ ORAL, YİĞİT YILDIZ, SEZİN ORAL YILDIZ, 
NEVİN YILDIZ, İSMAİL YILDIZ, AYȘEGÜL ÜNAL YILDIZ, AYAZ YILDIZ, MERTCAN YILDIZ

EBRU-BARIȘ ZÜLFİKAROĞLU EMRE-YASEMİN PABUÇCU
90



Çok sayıda 
önemli ismin 
katılım gösterdiği 
düğün töreninde 
konuklar 
șıklıklarıyla göz 
kamaștırdı.

KAAN-NİMET AKIN

ONUR ORAL, OSMAN ORAL, BİRNAZ ORAL, YİĞİT YILDIZ, SEZİN ORAL YILDIZ, 
NEVİN YILDIZ, İSMAİL YILDIZ, AYȘEGÜL ÜNAL YILDIZ, AYAZ YILDIZ, MERTCAN YILDIZ

EBRU-BARIȘ ZÜLFİKAROĞLU EMRE-YASEMİN PABUÇCU



92 magdergi.com.trmagdergi.com.tr

röportaj

Avukat Özlem Kızılyazı, hatalı estetik operasyonlar sonucunda 
doğan hukuki süreçten ve bu süreçte izlenmesi gereken 

adımlardan bahsediyor.

Hatalı Estetik Sonucu
Hukuki Süreç

ÖZLEM KIZILYAZI
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Estetik operasyon nedeniyle mağdur 
olan kișilerin öncelikle tüm süreci 

bir avukat aracılığı ile takip etmeleri 
kendileri için oldukça önemlidir. 

stetik Operasyonlarda Cerrahın Hukuki 
Sorumluluğu Nedir?
Öncelikle yapılan operasyonda hekimin 
mesleki etik ve deontoloji kurallarına göre bir 
eksikliğinin olup olmadığı tespit edilir. TTB 
disiplin yönetmeliği çerçevesinde bir eksiklik 
veya ihmal varsa doktorun bağlı bulunduğu tabip 
odasına şikayet edilir. Estetik cerrah ve hasta 

arasında kurulan sözleşme “Eser Sözleşmesi” niteliğindedir. 
Bu nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ‘Borçlar Kanunu’ 
hükümlerine göre çözülmektedir. Yargıtay, saç ekimi, diş 
protezi, ortopedist tarafından takma kol veya bacak yapımı, 
leke temizleme, lazer operasyonları ve burun estetiği 
ameliyatlarını eser sözleşmesi kapsamında değerlendirmiştir. 
Fiziksel görüntünün kesin olarak öngörülemediği ve belirli bir 
sonucun taahhüt edilmediği estetik müdahalelerde doktor ve 
hasta arasındaki hukuki ilişki “Vekalet Sözleşmesi” niteliği taşır. 
Eser sözleşmesini vekalet sözleşmesinden ayıran en önemli 
fark işin başarısı için güvence verilmesidir. Başka bir deyişle 
vekalet sözleşmesi kapsamında doktor işin başarısızlıkla 
sonuçlanmasından sorumlu tutulamaz. 

Ancak eser sözleşmesinde başarısız sonuçtan dolayı doktor 
sorumlu tutulabilir. Estetik cerrah ile hasta arasındaki 
ilişkide cerrahın bir sorumluluğunun doğabilmesi için 
cerrahın sözleşmeye aykırı kusurlu bir davranışının 
bulunması ve bunun sonucunda hastanın bir zarara uğraması 
şartlarının gerçekleşmesi gerekir. Güzelleştirme amaçlı 
estetik operasyonlarda, estetik ve güzelleşme büyük önem 
arz etmekte olup dolayısıyla buna paralel olarak cerrahın 
dikkat ve özen yükümlülüğü artmaktadır. Bu dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı kusurlu bir davranışın ortaya çıkması 
halinde hasta, estetik cerraha maddi ve manevi tazminat davası 
açabilmektedir.

Cerrahi Müdahale Sonucunda Hangi Sebeplerle 
Tazminat Davası Açılabilir?
Cerrahi müdahale sonucunda; ölüm, meydana gelen bedensel 
zararlar nedeniyle, hasta ve yakınları aydınlatılmadan ve 
onayları alınmadan tedaviye başlanması veya ameliyat 
yapılması, hastanenin kusuru sebebiyle tahlil ve diğer 
sonuçlarının kaybolması, hekimin veya hastanenin sır saklama 
yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi ve aşırı masraflar 
nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Hatalı Estetik Cerrahi Operasyon Nedeniyle 
Hastanın Seçimlik Hakları Nelerdir?
Hatalı estetik ameliyat nedeniyle hastaya tanınmış bir 
takım seçimlik haklar bulunmaktadır. Bu durumda 
buradaki seçimlik hakların doktora ya da hastaneye ait 
olmadığının altını önemle çizmek isteriz. Uygulamada 
doktor hatalı bir sonucun ortaya çıkması halinde hastaya 
hatayı giderme teklifinde bulunmaktadır. Buna karşılık 
daha öncesinden yapılan hatalı uygulama nedeniyle doktor 
ile güven sorunu yaşadığından hasta bu teklife doğal 
olarak sıcak yaklaşmamaktadır. Bu halde seçimlik hakların 
hastada olduğunun bilinciyle doktorun bu teklifinin kabul 
edilmek zorunda olunmadığı bilinmelidir. Hatalı bir estetik 
operasyonda hasta, hekimden ayıbı ücretsiz olarak gidermesini, 
sözleşmeyi feshederek hekimden ayıplı eserin bedelinin 
iadesini, eser ayıplı halde kullanılabilecekse hekimden ayıp 
nedeniyle bir indirim yapmasını ve maddi ve manevi zararın 
giderilmesini talep edebilir.

E

Hatalı Estetik Ameliyat Mağdurları Ne Yapmalı?
Estetik operasyon nedeniyle mağdur olan kişilerin öncelikle 
tüm süreci bir avukat aracılığı ile takip etmeleri kendileri için 
oldukça önemlidir.  Doğrudan suç duyurusunda bulunulması 
çoğunlukla mağdurun kendisi aleyhine delil ve dosya oluşmasına 
neden olmaktadır. Dosyanın konusu olan tüm tıbbi dokümanlar 
toplanmadan hiç bir işlem yapılmamalıdır. Aksi durumda karşı 
yanların raporları ve hasta dosyasını manipüle etmelerine sebep 
olunmaktadır. 



İstanbul’dan 
Bodrum’a 
Sergisi
Sanatçı Devrim Erbil, 
Touch Sanat Galerisi Hebil’de 
‘İstanbul’dan Bodrum’a 
sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

MURAT PİLEVNELİ

Türk Resim Sanatı’nın yaşayan önemli temsilcilerinden Devrim 
Erbil, kendisiyle özdeşleşen çizgilerini, kendi söylemiyle “öteden 
beri uygarlık kenti, görsel sanatların tapınağı” Bodrum’da sanat 
severlerin seyrine özel bir davetle sundu. Yağlı boya resimler, ahşap 
rölyefler, el dokuması kilim ve halıların bulunduğu serginin odak 
noktasını Bodrum, Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve 
Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor. 

davet

ELA, NURİ DEVELİ AYSEL AKÇAY EBRU ÇAKMAK
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Sanat Galerisi 
Kurucuları İnci 
Aytaç ve Ferda 
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sahipliği yaptı.

ASLI CÜREKLİBATUR, MURAT EVGİN, EVGENİ ESSAULOVA ELİF İNCİ ARAS

ENDER GÜZEY, GÜLSİN ONAYİNCİ AYTAÇ, HARE DİNÇER, GÜLȘEN AYTAÇ

İstanbul’dan 
Bodrum’a 
Sergisi
Sanatçı Devrim Erbil, 
Touch Sanat Galerisi Hebil’de 
‘İstanbul’dan Bodrum’a 
sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

MURAT PİLEVNELİ

Türk Resim Sanatı’nın yaşayan önemli temsilcilerinden Devrim 
Erbil, kendisiyle özdeşleşen çizgilerini, kendi söylemiyle “öteden 
beri uygarlık kenti, görsel sanatların tapınağı” Bodrum’da sanat 
severlerin seyrine özel bir davetle sundu. Yağlı boya resimler, ahşap 
rölyefler, el dokuması kilim ve halıların bulunduğu serginin odak 
noktasını Bodrum, Haliç, İstanbul Boğazı, Tarihi Yarımada ve 
Haydarpaşa gibi coğrafi ve tarihi İstanbul simgeleri oluşturuyor. 

davet

ELA, NURİ DEVELİ AYSEL AKÇAY EBRU ÇAKMAK

DEVRİM ERBİL



96

Caresse 
Bodrum’da 
Kenan Doğulu 
Rüzgarı
Türk Pop müziğinin duayen ismi 
Kenan Doğulu; Caresse, a Luxury 
Collection Resort & Spa Bodrum’da  
unutulmaz bir konsere daha imza attı.

Bodrum Asarlık Mevkii’nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan 
Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin 
efsanevi müzisyeni Kenan Doğulu’yu her sezon olduğu gibi bu yaz 
da konuk etti. “Ken on the Beach” projesi ile Caresse Bodrum’un eşsiz 
Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında misafir olan 
Kenan Doğulu, canlı performansı ile en sevilen şarkılarını söyledi.  

davet

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI
NUR- MURAT TARMAN

KENAN DOĞULU
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Varoluș sebebini oyunculuk ile bağdaștırarak yer aldığı tüm projelerde yıldızını 
parlatan ve zarafetiyle izleyen herkesi kendine hayran bırakan ekranların sevilen 

oyuncusu Mine Tugay ile keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. Son olarak Zalim 
İstanbul dizisinde Șeniz karakteriyle izleyici karșına çıkan yetenekli oyuncu, kariyer 

serüveni, gelecek dönem projeleri ve kendisine dair merak edilen her șeyi 
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özel

ELBİSE: THE ATTICO / BEYMEN
KOLYE: SWAROVSKI / LAPPART
ÇİZME: GIANVITO ROSSI / BEYMEN 



er aldığınız tüm dizi ve film 
projelerinizde gösterdiğiniz başarılı 
oyunculuğunuz ile dikkatleri üzerinize 
çekiyorsunuz. Oyunculuk kariyeriniz 
nasıl şekillendi?
Oyunculuk serüvenim iyi bir tiyatro izleyicisi 

olmamla başladı. O dönemlerde devlet tiyatrosu ve şehir 
tiyatrolarının repertuarları inanılmazdı ve ben bütün oyunları 
izleyen bir seyirciydim. Sonrasında oyunculuk yapmaya karar 
verdim ve konservatuar sınavlarına girdim. Dört sene oyunculuk 
okuduktan sonra Semaver Kumpanya’da tiyatro yapmaya 
başladım ve uzun yıllar devam etti. Sonrasında televizyon 
dizilerinde oyunculuk yapmaya başladım. Arada oyunculuk 
üzerine yüksek lisansımı da tamamladım.

Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor? 
Oyunculuk, varoluş sebebim gibi hissediyorum. Kolektif bir 
işin, sanatsal bir anlatım biçiminin parçası olmak çok güzel. 
Bunu seyirciyle buluşturmanın hazzı, o üretim sürecinde 
öğrendiklerim, araştırmak, düşünmek, karakteri var etmek çok 
zevkli. Yapmayı en çok sevdiğim işi yapıyorum ve bundan para 
kazanıyorum.

Oyunculuk, varoluş sebebim 
gibi hissediyorum.

Y Behzat Ç., Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Medcezir gibi 
sevilen birçok projenizin yanı sıra yakın geçmişte rol 
aldığınız Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinizi zirveye 
taşıdınız. Dünden bugüne kariyer hayatınızda neler 
değişti?
Açıkçası kariyer planlamam hiç olmadı. Belki bu eksikliğimdir 
bilmiyorum. Hangi işin içinde olmak istiyorsam, o işe bir katkım 
olacağını düşünüyorsam, mutlu ve tatmin olacağımı hissediyorsam o 
projede olmaya çalışıyorum. Türkiye’de Afife Jale Ödülleri’nde ‘’En İyi 
Kadın Oyuncu’’ ödülünü alan en genç kadın oyuncu benim. Mesela hiç 
beklemiyordum o ödülü almayı. Sadece işini iyi yapmaya çalışan bir 
oyuncuydum. Halâ da öyle.

Canlandırdığınız karakterler içerisinde kendinizi en 
yakın hissettiğiniz ve size etkileyen karakter hangisi 
oldu?
Kendimi en yakın hissettiğim ve açıkçası oynarken cepten yediğim rol 
Medcezir dizisinde ‘’Ender’’ karakteriydi. Cepten yemek derken role 
elbette çok şey katmaya çalıştım, partnerimle üzerine çok konuşup 
çalıştık ve karakterleri var ettik ama oynaması benim için kolaydı. 
Yani bana çok yakındı onu demek istiyorum. Uyarlama işlerde orjinalini 
izleyip ilham alabiliyorsunuz bu da bir yandan işi kolaylaştırıyor. 



özel

Aşık olunca hayatınıza 
tutku, bağlılık, sorumluluk 

gibi yeni ve zengin 
kavramlar giriyor.

En etkileyen karakter ise tiyatroda oynadığım “Karatavuk” 
oyunundaki “Una” oldu. Psikolojisini çok iyi anlamak ve doğru 
yerlere vurgu yapmak aşırı mühimdi. Küçük bir balans hatasıyla 
o karakterin ve hikâyenin tamamen yanlış anlaşılma riski vardı. 
Ona can verirken çok etkilenmiştim.  Çünkü  hikâyesi, acısı, 
travmaları, yaratmak zorunda kaldığı kimliği ve yüzleşme biçimi 
çok etkileyiciydi. Una’da insana dair çok şey vardı.

Canlandırmayı istediğiniz bir rol var mı?
The Undoing izlerken çok etkilendiğim bir iş olmuştu. Nicole 
Kidman’ın oynadığı Grace Fraser karakteri dönüşümleri, psikolojik 
alt metninin doluluğu açısından müthiş bir rol. Böyle bir karakter 
üzerine çalışmak isterdim.

Dijital platformlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Yakın zamanda size görebileceğimiz dizi ya da film 
projemiz mevcut mu?
Henüz digital bir platform için yapılmış bir projenin içinde yer 
almadım. Ama seyirci olarak nitelikli işler yapıldığını görüp mutlu 
oluyorum. İlk zamanlarındaki gibi deneme yanılma işlerden 
ziyade daha kaliteli işler üretildiğini düşünüyorum. Okuduğum 
senaryolar var, bakalım. 

Elinize yeni bir proje ulaştığı zaman senaryoyu 
okurken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?
Senaryo elime ulaştığında öncelikle; senaristin ne anlatmak 
istediğine, oynayacağım karakterin hikâyedeki yerine ve etkisine, 
benim neler katabileceğime bakarım.

Sevgi de insanı besleyen ve başarıya götüren bir 
etken. Peki aşkın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Sizin 
için ne anlam ifade ediyor?
Aşk dediğimiz kavram, zaman içerisinde boyut olarak 
farklılaşabiliyor. İki insan arasındaki aşktan bahsediyorsak beni 
besleyen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aşık olunca 
hayatınıza tutku, bağlılık, sorumluluk gibi yeni ve zengin kavramlar 
giriyor.

Hem çok samimi ve içten hem de o sınırı koruyan bir 
duruşunuz var. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Dışarıdan mesafeli görünen bir insan olduğumun farkındayım. Bu 
bir seçim aslında. Gerçek olana saygı duyduğum için arkadaş sayım 
azdır. Yapay olan hiçbir şeye politik bir tavrım olmadı. Bazen gerekse 
de beceremiyorum. Samimi ve içten olmayı seviyorum çünkü 
derinlikli ilişkilerin böyle bir alana ihtiyacı var diye düşünüyorum.
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ELBİSE: ERIMOS
KOLYE: LINYA 

AYAKKABI: DERİMOD



özel

GÖMLEK: ACNE STUDIOS / V2K
ŞORT: ALEXIS / V2K
KÜPE: SWAROVSKI / LAPPART 



Samimi ve içten olmayı seviyorum 
çünkü derinlikli ilişkilerin 

böyle bir alana ihtiyacı var diye 
düşünüyorum.

Sizce sağlıklı bir ilişkinin sırrı nedir?
Sağlıklı bir ilişkinin temeli, dürüstlük ve samimiyete bağlı.

Kendinizde en sevdiğiniz ve sevmediğiniz 
özellikleriniz neler? 
Kendimde en sevdiğim özellik, insanları tanıma ve anlama 
hevesim hiç bitmiyor. Bu işimin de getirdiği bir özellik ve bunu 
seviyorum. Sevmediğim özelliğim ise biraz sabırsızım. Ama 
bunun üzerine de çalışıyorum. Her şeyi zamana bırakmak 
gerektiğini, sabırsızlandığım konu ile ilgili kafamdaki soru 
işaretlerini minimalize etmeyi öğretiyorum kendime. Yol aldığımı 
söyeleyebilirim.

Asla tahammül edemem dediğiniz bir konu var mı?
Adaletsizliğe asla tahammül edemiyorum.

Güçlü bir kadının en büyük göstergesi nedir?
Bütün baskılara rağmen kendi olmaktan vazgeçmeyen, birilerinin 
sırtına yaslanmadan var olabilen, kendini her daim geliştirmeyi 
seçen, yalnız kalmaktan korkmayan, üreten, pes etmemeyi düstur 
haline getiren her insan güçlüdür bana göre. Kadın ya da erkek diye 
ayırmıyorum.

Malum ekran önünde olunca kusursuz bir 
güzellikle algısı oluşuyor. Peki sizin güzellik 
anlayışınız nedir?    
İşimde tek enstrümanım bedenim. Ona iyi bakmak da 
görevim. O yüzden önemsediğim kusursuzluk değil. 
Enstürumanımla denge içinde olmaya çalışıyorum. Güzelliği 
insan üzerinden baz alırsak gerçekten çok göreceli bir kavram. 
Doğanın güzelliği çok evrenselken insan için değişkenlik 
gösteriyor. Bana göre; ruhunu görebildiğim, duygularında 
şeffaf olmayı becerebilmiş, kısaca özüne ulaşabilmiş içi dışı bir 
insan, güzeldir.

Çok fit bir fiziğe sahipsiniz. Formunuzu korumak 
için neler yapıyorsunuz?
Dediğim gibi aslında bu, bir oyuncu için normal bir durum 
bence. Benim enstrümanım bedenim o yüzden önceliğim; onu 
korumak, iyi tutmak ve hayatımda sağlıklı kalmak. Sağlıklı 
beslenmeye özen gösteriyorum, sporumu aksatmamaya 
çalışıyorum. Bu pandemi döneminde çok zorlandım 
maalesef. Pilatese bir süre  ara vermek zorunda kaldım ama 
yine başladım neyse ki. Evde yoga yapıyorum, trambolinle 
çalışıyorum.
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özel

CEKET: LOL / BEYMEN
GÖMLEK: JACQUEMUS / BEYMEN
ŞORT: LOL / BEYMEN
ÇİZME: BALMAIN / BEYMEN 
YÜZÜK: YUSHI



İnsanları 
tanıma ve 
anlama 
hevesim hiç 
bitmiyor. 
Bu işimin 
de getirdiği 
bir özellik 
ve bunu 
seviyorum.



özel

GÖMLEK: QUATERVOIS 
ETEK: QUATERVOIS 
ÇİZME: CHRISTIAN LOUBOUTIN / LAPPART 



Yoga ve meditasyon yaşamıma 
farkındalık katan en özel 

araçlardan.

Bir de hayatınızın büyük bir bölümünü kaplayan 
yoga yolculuğunuz var. Bu serüven nasıl başladı?
Yoga ve meditasyon yaşamıma farkındalık katan en özel 
araçlardan. Hiç farketmediğiniz bir kasınızı farkediyorsunuz, 
hiç yüzleşmediğiniz bir duygunuzla yüzleşiyorsunuz, bedeniniz 
esnerken düşünceleriniz de esniyor, bakış açınız değişiyor, 
kendinizi tanırken içeriden dışarıya büyüyorsunuz. Zamanın 
çok hızlı aktığı, zihnimizi meşgul eden çok fazla uyaranla 
yaşadığımız bu dönemlerde; zihni yavaşlatmayı, nefes beden 
uyumunu sağlamayı, limitli nefes alışkanlıklarımızı değiştirmek 
için kendimize vakit ayırmayı çok kıymetli buluyorum. Benim 
yoga ile tanışmam evimin yakınındaki bir yoga stüdyosunu 
keşfetmem ile başladı ve sonrasında da vazgeçilmezim oldu. Yoga 
eğitmenlik eğitimi ve çakraların psikolojsi üzerine eğitim aldım. 
Fakat asla bitmeyen bir yol ve güzelliği de burada bence.

Şu an hayatınızda olmak istediğiniz yerde misiniz? 
Yoksa ulaşmak istediğiniz hedef için yolculuk 
devam ediyor mu?
Biliyorsunuz ki dünya olarak öyle bir süreçten geçiyoruz 

ki bireysel dertlerimiz şımarıklık gibi kalabiliyor. Hayatımdan 
memnunum, akışın içindeyim. Her anlamda yolculuk uzun, hedefler 
de doğa gibi değişken.

Kendinizle ilgili “bir gün olacak, mutlaka yapacağım…” 
dediğiniz bir şey var mı?
O kitapları bir gün mutlaka yazacağım.

Hayat mottonuz nedir? Anı yaşamayı mı seversiniz? 
Yoksa planlı hareket etmeyi mi?
“Hep denedin, hep yenildin. Olsun, bir daha dene, daha iyi yenil.” Hayat 
mottom. Anı yaşamayı seviyorum, planlı programlı yaşamıyorum.

Elde ettiğiniz başarılarınız ve yaşadığınız değişimleri 
düşündüğünüz de gelecekteki Mine’ye neler söylemek 
istersiniz?
Gelecekteki Mine’ye buradan bir şey söylemem mümkün değil. O 
zaten dönüşmesi gereken haline bugünler sayesinde ulaşacak. Ama 
illa ki söylemem gerekiyorsa ona; “beni sevmeye, anlamaya devam et.” 
diyebilirim.  



İçinde vakit geçirdiğimiz her alan bizi yansıtır.  
Renkler enerjimizi değiştirir. Objeler ruhumuzu 

dinlendirir.  Desenler günümüzü aydınlatır. 
Biz de bize ilham veren, yaratıcı fikirleri ve 

çalışmalarıyla sektöründe öncü isimleri sizlerle 
buluşturuyoruz...  

Dekorasyon
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Ankara’nın ofis projeleri içerisinde parlayan 
YDA Center projesi, Move Mimarlık A.Ş imzasıyla 
büyülemeye devam ediyor. Ağaoğulları A.Ş için 
tasarlanmış olan birçok farklı ülkenin esintilerini 
taşıyan yeni ofis, geçmiş ve gelecek kavramlarını da  
birbirine yaklaştırıyor.

Alışılagelmiş şık Türk Avangard’ını, sade İskandinav renkleri ile 
birleştirerek akılda kalıcı bir tasarım elde ettik. 

A
Mimarlık sektörünün markası Move Mimarlık A.Ș’nin, Ağaoğulları için

YDA Center’da tasarladığı yeni ofis projesi, Türk Avangard’ını İskandinav 
renkleriyle zenginleștirerek zamansız ve lüks bir deneyim sunuyor.

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Dün, Bugün ve Yarın`ın Tasarımı 

Detaylarında klasik İngiliz dokuları kullandığımız 
projemiz bizleri oldukça tatmin etti.  

Bu proje sayesinde kullanışlı, modern, şık ve aynı 
zamanda klas gözükebilen bir ofis tasarlamış 
olduk. Ofislerin iş insanları için bir prestij olduğunu 
düşünürsek,  Move Mimarlık A.Ş olarak çözüm 
ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek bizim için 
oldukça gurur verici. 
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Mimar Melek Düvenci, The Galliard Restoran zincirlerinin sahibi Ahmet Uras’ın 
Bodrum Yalıkavak’ta açtığı ve bar bölümünde Murat Kazancıoğlu’nun 

sahibi olduğu Kun markası ile iș birliği olan 
The Galliard Cove House’a yaptığı mekân tasarımının detaylarından bahsediyor... 

The Galliard Cove House 
Özgün Bohem Stil

MELEK DÜVENCİ, AHMET URAS

odrum’un en güzel yerlerinden Yalıkavak Gökçebel 
Koyu’nda muhteşem deniz manzarası eşliğinde, 
bohem, modern ve sanatsal tutkunun yer aldığı 
dekorasyonu ile gün batımını keyifli bir lezzete 
dönüştüren The Galliard Cove House’un hikâyesi; 
Ahmet Uras’ın Bodrum’a giderken “Melek yeri 
bulduk, hemen gel.” diye beni araması ile başladı... 

Aylardır yaptığımız mekân bulma arayışlarımız, sonunda 
hayallerimizi gerçeğe dönüştürebilmek için sonuç verecekti... 
Mekân, kayaların üzerinde  bir uçurumda yer alması ve özel 
bir koyunun olması dolayısı ile bize cove house(koy evi) adını 
çağrıştırdı. Doğaya saygılı, sürdürebilir mimarinin güzel 
örnekleri üzerine kurulu tasarım felsefesi ile The Galliard 
Cove House somutlaşmaya başladı. Yaklaşık 1000 m2 bir 
alan üzerine kurulan mekânda eski evlerden çıkma ağaçlar 
kullanıldı. Zeminde kullanılan beyaz çimento ve mermer 
tozunun karışımın kum rengindeki tonu, ahşap ile birleşince 
bizleri huzura ulaştırıyor. Yapı alanında doğal olarak ortaya 
çıkan kayalık alan ve bitki örtüsünü, bir sanat eseri gibi 
yorumladık ve özellikle öne çıkarttık. Bodrum bölgesinden 
çıkan doğal taşların ve ocaklardaki artık kayaların cephe ve 
sınır duvarlarında kullanılması ile tasarımın doğaya olan 
uyumunu gözler önüne serdik. Mekânın kendi coğrafyasında 
bulunan kot farklılıklarını bir avantaja çevirerek farklı yaşam 
alanları oluşturduk.
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Sunset adını verdiğimiz, yer minderlerinde oturarak ve 
sinilerde yemek yiyebildiğimiz, beş- altı basamak inerek 
ulaştığımız alt terasta gün batımını izleyerek içeceğinizi 
yudumlayabileceğimiz sınır duvarı üzerine masif kestane 
tablalar tasarladık. Mekân uçurumda olmasına rağmen 
sınır duvarı üzerinde tasarladığımız geniş tablalar, korkuluk 
koymadan hem güvenliği sağlamış oldu hem de manzarayı 
hiçbir engel ile karşılaşmadan doya doya izlemeyi sağladı. 
Mutfak ve lavabo alanlarının içinde bulunduğu bina 
cephesinde ocaklardan çıkan artık kayalar dışında beyaz köy 
sıvası kullandık. Show mutfağı ve balık sergileme alanlarında 
kullanılan el yapımı siyah renkli İspanyol seramikler mekânda 
yarattığı zıtlık ile tablo gibi yerini aldı.

Mekân, kayaların üzerinde  
bir uçurumda yer alması ve 

özel bir koyunun olması dolayısı ile 
bize cove house(koy evi) adını çağrıștırdı.

dekorasyon

Mimari ile sanatı ve doğayı karşılıklı etkileşim içinde 
yorumladığımız The Galliard Cove House içine girdikçe 
etrafa yayılmış sanat eseri heykeller de mekânda ruh buluyor. 
Ada bar konseptinde tasarlanan bar, karşılıklı oturma düzeni 
ile hareketin merkezinde konumlanıyor. Barda kullanılan 
köy sıvası, masif kestane tabla, beton aydınlatmalar ve 
zeminde kullanılan masif deck ile  bohem konseptin 
çizgisi devam ediyor. Barda gölgelik olarak kullanılan kırık 
beyaz asma germe sistem tente, modern çizgisi ile masif 
kestane ahşap ve sazlardan oluşan ikonik pergole ile zıtlığın 
uyumu içinde mekânda yerini alıyor. Kullanılan masif 
ve geri dönüşüm ürünü olan masa ve sandalyeler arasına 
serpiştirdiğimiz, terazzo ve beyaz çimento ile mermer 
tozundan ürettirdiğimiz beton masalar da mekânda soğuk, 
sıcak dengesini sağlıyor. Minder, yastık ve perdelerde 
kullanılan keten kumaşların tüm bu ortam ile uyumu da 
yadsınamaz. Mekânlardaki etkisi küçümsenmeyecek kadar 
etkili olan aydınlatma tasarımı ve aydınlatma armatürleri de 
The Galliard Cove House konsepti için özel olarak çalışıldı. 
Doğal jüt iplerden örülen yaprak desenli abajurlar ve sarkıtlar, 
tahta boncuklardan dizilen 170 cm uzunluğundaki avize 
de bunlardan birkaç örnek... Aynı zamanda mekân içinde 
kullanılan aksesuarlar da eski anforalar, antika dresuarlar 
gibi yaşanmışlığın izi olan objelerden tercih edilmiş ve 
mekânın bohem ruhuna uyum sağlanmıştır.  
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arlowa Store’un kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?
Barlowa Store pandeminin başlamasıyla ortaya çıktı. 
Pandemi öncesi Barlowa Kristal olarak biliniyorduk 
bütün fokusumuz kristal ve cam üzerineydi. Pek çok 
farklı şekilde satış ağına sahiptik. Ancak Mart 2020 
itibari ile bunların hepsi süresi belirsiz bir şekilde 

durdu. Bunun üzerine evden neler satabiliriz? Neler yapabiliriz? diye 
düşünürken oturma odama bir Türk dijital sanatçının görselini satın 
alarak ilk adımı aslında atmış oldum. Sonrasında “neye basabiliriz?” 
diye düşündüm ve görseli cam tabloya bastırarak sosyal medya 
hesabımdan paylaştım. Anında ilgi gördü ve satın almak isteyenler 

B

dekorasyon

oldu. O ay pandemi başlangıcında olmamıza rağmen evde boş 
oturmamış ve biraz da olsa yüzüm gülerek çalışabilmiş oldum. 
Tablo ve görsellerin piyasadaki yerini araştırdım ve piyasadan 
farklı bir yol izleme kararı aldım. Piyasadaki tüm dijital baskı 
yapan firmalar genellikle aynı görsel tiplerini satıyorlar. Ben de 
farklı olabilmek için dijital sanatçılarla çalışmayı tercih ettim. 
Pandemi sürecinde sergisini açamayana veya işleri biraz durulan 
sanatçı arkadaşlarımıza bir gelir kapısı oluşturmuş olduk. Şu an 
otuz üç sanatçı arkadaşımız bizlerle beraber çalışıyor. Türkiye’nin 
dört bir yanından siparişler alıyoruz. En kıymetlisi de Türkiye’nin 
en bilindik iş insanlarının, markalarının ve influencerlarının 
yaşam alanlarında bizden bir ize rastlayabilir olmanız diyebilirim.

Alanında bașarılı otuz üç sanatçı ile birlikte birbirinden renkli cam tablolar 
tasarlayan Barlowa Store’un Kurucusu Yiğit Kıroğlu, gerçekleștirdiği sıra dıșı 

tasarım tabloları ile yașam alanlarını daha keyifl i bir hale getiriyor...

Barlowa Store
Renkli Cam Tablolar

YİĞİT KIROĞLU

FOTOĞRAF: TOLGA ÖZDEN

Tablolarınızın çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 
Tablolarımız, 4mm kalınlığında kırılmaya karşı normal camlara 
göre on kat dayanıklı temper işlemi görmüş kenarları rodajlı 
birinci sınıf düz cama dünyanın en iyi baskı makinesi Alman 
Durst marka UV dijital baskı makinesi ile direct baskı olarak 
yapılıyor. Çeşitliliğimiz, sanatçılarımız ürettikçe artmakta. İşin her 
aşamasında yer alarak karakterimi yansıtan pek çok unsuru ve 
görseli kullanıyorum.

Koleksiyonlarınızı tasarlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Sadece ticari olarak herkesin satar dediği bir şeyi satmayı 
hedeflemiyorum. Eğer ilgimi çekiyorsa kullanıyorum. Alıcının 
önüne çıkan her ürün “keşke benim de evimde olsa” diyeceği 
ürünler. Bazen sanatçı arkadaşlarımı kendi mizahıma göre 
yönlendiriyor ve onlardan o şekilde çizmelerini rica ediyorum. 
Mesela geçen yaptığımız bir tablodan bahsedeyim; Ortaköy’ün güzel 
bir sahil fotoğrafını çok değer verdiğim fotoğrafçı bir arkadaşıma 
çektirdim. Bu fotoğraf Marlon Brando’nun, Vito Corleone’si ile Al 
Pacino’nun Tony Montana’sının boğazda rakı içip lahmacun yediği 
bir görsele arka plan görevi gördü. Ben bunu hayal ettiğimde bile 
gülüyorum. Duvarınızda her gün görseniz bence mutluluktan 
geçilmez. Kısacası ilham aldığım şeyler, günlük yaşamda hayal edip 
yüzümü gülümseten her şey diyebilirim. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Eğlenceli, eleştiriye açık, modern ve sıfır ciddiyet olarak 
tanımlayabilirim. Bizler, tasarım görseller yarattığımız için 
ciddi olmamaya gayret ediyoruz. Ekip olarak hayal gücümüzün 
kısıtlanmaması için böyle olması gerektiğine inanıyoruz.

Tablolarınızı tasarlarken öncelikleriniz neler oluyor? 
Öncelikle taslaklar oluşturuyoruz. Taslaklar üzerinde ilk olarak 
ne yapabiliriz diye sonrasında da hangisini duvara asabiliriz diye 
bakıyorum. Bunun üzerine nihai olanlar ile devam ediyoruz. 

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu?
En sevdiğimiz, eğlendiğimiz ve keyif aldığımız iş, kişiye özel 
ısmarlama siparişlerimizdir. Son bir buçuk yılda çok farklı çizimler 
gerçekleştirdik. Herhalde olumsuz yanıtlar vermiyor oluşumuz 
da alıcının en çok hoşuna giden huyumuz. Ben de rahat bir insan 
olduğum için cidden ne gelirse tamam çizeriz diyorum çünkü 
o kadar komik istekler geliyor ki çizmezsek eğer “nasıl olacaktı 
acaba” diye aklım kalıyor. Çizim sıfırdan mı yoksa belli bir görselin 
üstünden mi çizilecek ona bakıyoruz. Çünkü ikisi çok farklı şeyler 
oluyor. İstenilen en çok hangi sanatçı arkadaşıma uygunsa o işi 
o arkadaşa delege ediyorum. İsteklerine göre revizeler yapılıyor 
ardından görselimiz hazır hale geliyor.  

Bazen sanatçı arkadașlarımı kendi 
mizahıma göre yönlendiriyor ve 

onlardan o șekilde çizmelerini 
rica ediyorum.
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Pacino’nun Tony Montana’sının boğazda rakı içip lahmacun yediği 
bir görsele arka plan görevi gördü. Ben bunu hayal ettiğimde bile 
gülüyorum. Duvarınızda her gün görseniz bence mutluluktan 
geçilmez. Kısacası ilham aldığım şeyler, günlük yaşamda hayal edip 
yüzümü gülümseten her şey diyebilirim. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Eğlenceli, eleştiriye açık, modern ve sıfır ciddiyet olarak 
tanımlayabilirim. Bizler, tasarım görseller yarattığımız için 
ciddi olmamaya gayret ediyoruz. Ekip olarak hayal gücümüzün 
kısıtlanmaması için böyle olması gerektiğine inanıyoruz.

Tablolarınızı tasarlarken öncelikleriniz neler oluyor? 
Öncelikle taslaklar oluşturuyoruz. Taslaklar üzerinde ilk olarak 
ne yapabiliriz diye sonrasında da hangisini duvara asabiliriz diye 
bakıyorum. Bunun üzerine nihai olanlar ile devam ediyoruz. 

Kişiye özel tasarımlarınız mevcut mu?
En sevdiğimiz, eğlendiğimiz ve keyif aldığımız iş, kişiye özel 
ısmarlama siparişlerimizdir. Son bir buçuk yılda çok farklı çizimler 
gerçekleştirdik. Herhalde olumsuz yanıtlar vermiyor oluşumuz 
da alıcının en çok hoşuna giden huyumuz. Ben de rahat bir insan 
olduğum için cidden ne gelirse tamam çizeriz diyorum çünkü 
o kadar komik istekler geliyor ki çizmezsek eğer “nasıl olacaktı 
acaba” diye aklım kalıyor. Çizim sıfırdan mı yoksa belli bir görselin 
üstünden mi çizilecek ona bakıyoruz. Çünkü ikisi çok farklı şeyler 
oluyor. İstenilen en çok hangi sanatçı arkadaşıma uygunsa o işi 
o arkadaşa delege ediyorum. İsteklerine göre revizeler yapılıyor 
ardından görselimiz hazır hale geliyor.  

Bazen sanatçı arkadașlarımı kendi 
mizahıma göre yönlendiriyor ve 

onlardan o șekilde çizmelerini 
rica ediyorum.
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Niss Project’in Kurucusu İç Mimar Nisa Akar İncir, yurt içi ve yurt dıșında hayata 
geçirdiği projelerinde tasarımdaki trendleri takip ederek mekânın kendi hikâyesi ile 

bütünleștiği özgün yașam alanları tasarlıyor...

Niss Project 
Tasarımda Özgün Mimari

NİSA AKAR İNCİR
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Kișiye özel birçok proje 
gerçekleștirdik. Fakat beni en çok 

heyecanlandıran farklı kültür ve 
deneyimleri birleștirdiğimiz yurt dıșı 

projelerimiz oldu.

iss Project’in faaliyet alanlarından 
ve sunduğu hizmetlerden bahseder 
misiniz?
Konut, ofis, otel, mağaza tasarımları ve anahtar 
teslim uygulamaları ile birlikte hem yurt içi hem 
de yurt dışında proje tasarım ve takip hizmeti 
sunmaktayız. Ayrıca bünyemizde bulunan mobilya 

ve döşeme imalatı ile mimari hizmetin yanında hareketli ve 
sabit mobilya ihtiyaçlarına da cevap vermekteyiz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden ve 
tasarımlarınızdaki mimari çizginizden bahseder 
misiniz?
Kişiye özel birçok proje gerçekleştirdik. Fakat beni en çok 
heyecanlandıran farklı kültür ve deneyimleri birleştirdiğimiz 
yurt dışı projelerimiz oldu. Yurt içinde ise doğanın eşsiz 
güzelliğini mekânın içine entegre ettiğimiz İstanbul 
Boğazı’ndaki yalı projelerimiz ile mimari deneyimlerimizi 
hayata geçirdik. Bu projeleri tasarlarken, yaşam alanlarını 
maksimum seviyede kullanarak içinde konfor, işlevsellik ve 
estetik duruşu bir arada barındırmayı hedefledik.

N
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Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Her tasarımını yaptığımız mekânın kendi içinde bir 
enerjisi, ruhu ve hikâyesi olduğuna inanarak yola çıkıyoruz. 
Coğrafi bölge, kültür ve yaşam alanını paylaşacak kişi 
sayısı ve fonksiyonellik bu hikâyeyi oluşturan faktörlerden 
bazıları. Akdeniz ikliminde tasarlanan bir villa ile şehir 
hayatının içinde tasarlanan flat bir dairenin arasında 
tasarım unsurları farklıdır. Malzeme, doku, renk ve 
mekânların kullanım şekli gibi konuları göz önünde 
bulundurarak tasarımları oluşturuyoruz. Ayrıca sosyal ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek projelerimize 
entegre ediyoruz.

Tasarımlarınızdan nelerden ilham alıyorsunuz 
ve nelere ağırlık veriyorsunuz?
Hayatın ta kendisinden ilham alarak tasarımlarımı 
gerçekleştiriyorum. Bu bazen doğanın getirdiği dinginlik 
bazen de şehir hayatının dinamizmi olabiliyor. Yaşayan ve 
zamansız mekânlar olmasına dikkat ediyorum. 

Her tasarımını yaptığımız mekânın kendi 
içinde bir enerjisi, ruhu ve hikâyesi 
olduğuna inanarak yola çıkıyoruz.

dekorasyon

Başarılı bir dekorasyonun olmazsa olmazları 
nelerdir?
Başarılı bir dekorasyonda en önemli konunun, konsept 
bütünlüğü olduğunu düşünüyorum. Mekânları doğru 
kurgulayıp dengelenmiş mobilyalarla aynı çizgide 
bütünleştiriyorum. Gece ve gündüz yeterli duyguda ışığın 
ve doğru seçilmiş renklerin, karakterli aksesuarlar ile sanat 
eserlerinin birleştirilmesi, tasarımlarımda konsepti güçlendiren 
temalar arasında yer alıyor.

Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve mekanı 
daha verimli kullanabilmek için yapılabilecek en 
kolay ve şık mimari değişiklikler nelerdir?
Bir mekânı öne çıkartan en önemli unsurların başında ışık ve 
renk geliyor. Kullanım amacına ve karakterine uygun şekilde, 
yapılabilecek en kolay ve işlevsel değişiklik, ışık ve renklerle 
oynamak. Destekleyici unsurlar olarak doğru yerde kullanılmış 
bir tablo ya da aksesuarlarla çarpıcı alanlar yaratılabilir. Ayrıca 
mekânın hacimsel olarak doluluk boşluk oranı da çok önemli, 
doğru ölçülerde eşya kullanımı mekanı hafifletir ve daha 
keyifli bir yaşama alanı sunar. 

Hayatın ta kendisinden ilham alarak 
tasarımlarımı gerçekleștiriyorum. 

Bu bazen doğanın getirdiği dinginlik 
bazen de șehir hayatının dinamizmi 

olabiliyor.
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İlhamını The Da Vinci Code eserinden alan, zamansız ve göz alıcı mobilyaların 
yaratıcısı Visionnaire koleksiyonunun Türkiye temsilcisi, koleksiyonlarında bulunan 

özgün parçaların ilham kaynaklarını ve bütün detaylarını bizlerle paylașıyor. 

İtalya’dan Göz Alıcı Koleksiyon
Visionnaire 

AHMET KURȘUN



izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
2007 yılında İtalyan Visionnaire 
koleksiyonunun Türkiye temsilciliğini alarak 
kurulan firmamız  İstanbul Etiler’de bulunan 
marka mağazasında satış ve pazarlama 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 
Mühendis olarak bir süre bilişim firmalarında 

kariyerimi sürdürdükten sonra aile şirketimizi kurarak 
bu alana yöneldim. Şu anda eşim ile birlikte firmamızdaki 
idari işleri yürütmekteyiz.  Firmamız, Visionnaire’nin 
İtalya’dan sonra yurtdışında açılmış en eski marka 
mağazasıdır.  

Ürün çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz?
Visionnaire önemli tasarımcılar tarafından tamamen 
İtalya’da el işçiliği ile üretilen lüks bir mobilya markasıdır. 
Koleksiyonda lüks konutlar için her çeşit hazır ev mobilyası 
bulunmaktadır.  1959 yılında kurulan, üç kuşaktır devam 
eden üretimi sayesinde kişiye özel ölçü ve mobilya tasarımı 
da yapılabilmektedir.  

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor?
Mağazamızda sergilenen ürünler, malzeme kartelaları 
vasıtasıyla müşteriler ve mimarlarla yapılan görüşmeler 
sonucunda belirlenir. Seçilen ürünler İtalya’ya yönlendirilir 
ve İtalya’da ortalama on hafta içinde üretilip, hazır 
hale getirilir. Daha sonra İtalya’dan gelen ürünler 
müşterilerimize teslim edilip, kurumları gerçekleştirilir. 

S
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Dekorasyon trendlerini takip ediyor musunuz? En çok 
nelerden ilham alıyorsunuz? 
Visionnaire, popüler koleksiyonlardan biridir. Tasarımcıları moda 
ile iç içedir ve sofistike kişilerdir. Bu nedenle farklı kültürlerden 
esinlenebilmektedirler. İlk hedefleri tasarımlarında konforu ve 
fonksiyonelliği ön planda tutarak, çağdaş yorumlarla yenilikler 
ortaya koymaktır. Bu özellikleri sayesinde koleksiyon, geçtiğimiz 
on sekiz yılda her kıtada kendine önemli temsilciler ve geniş bir 
pazar bulabilmiştir. Türkiye’de 2007 yılından bu yana büyüyen 
Visionnaire koleksiyonu, konut ve işyerlerinde en çok tercih edilen 
lüks mobilya markalarından biridir. V3 Mobilya Dekorasyon A.Ş. 
olarak Visionnaire koleksiyonunu ülkemizde başarıyla temsil 
ettiğimize inanıyoruz. Konusunda tecrübeli bir ekibimiz var. Temel 
hedefimiz hem lüks konut, hem de değerli ticari projelerde yer 
alarak, büyümeye devam etmektir.  Visionnaire koleksiyonunu, 
felsefesini, ürünlerini daha yakından tanımak isteyen tüm 
tüketicileri İstanbul Etiler’deki şık marka mağazamıza bekliyoruz. 

Tasarımlarımızı gerçekleștirirken 
dikkat ettiğimiz bir çok kriter var. 

Bunlardan en önemlisi kullanıcılara 
kendilerini özel hitsettirmektir.

Adres adres adres adres adres
Tel tel tel tel

tel tel tel tel tel tel

visionnaireturkey visionnaireturkey

www.visionnaire.com.tr

Tasarımlarınızda en çok önem verdiğiniz detaylar 
nelerdir?
Tasarımlarımızı gerçekleştirirken dikkat ettiğimiz bir çok 
kriter var. Bunlardan en önemlisi kullanıcılara kendilerini özel 
hissettirmektir. Bunun için önceliğimiz olan  fonksiyonellik, 
konfor, zamansızlık ve çevreye duyarlılık ilkelerimizi korumaya 
çalışıyoruz. Çağdaş tasarımlar gerçekleştirmeyi hedeflerken 
aynı zamanda lüks kavramına yakışan malzemeleri kullanıp, 
gösterişli bir çizgi yaratmaya çalışıyoruz.

Tasarımlarınızın geneline hakim olan bir tema 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Visionnaire koleksiyonu belirli bir tema üzerine doğmuştur. 
İtalya’nın şatoları ile ünlü tarihi şehri Bolonya merkezli olan 
koleksiyonun ilk tasarımcıları Samuele Mazza ve Alesandro La 
Spada,  The Da Vinci Code eserinden etkilenmiş ve Visionnaire 
koleksiyonunu yaratmışlardır. Koleksiyonun tescilli logosunda 
Visionnaire kelimesinin üzerinde “Home Philosophy” ibaresi 
yer almaktadır. Milano’da Nisan aylarında yapılan dünyanın 
en önemli mobilya fuarlarından Salone Del Mobile fuarının en 
önemli katılımcılarından olan Visionnaire, her yıl mutlaka yeni 
bir konu üzerinden koleksiyon ürünlerini belirlemektedir.   

Temel hedefimiz hem lüks konut, hem 
de değerli ticari projelerde yer alarak, 

büyümeye devam etmektir.  
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uvar kağıtlarından yaptığınız 
tasarımlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Tasarımlarımızı, özen ile seçtiğimiz dinamik, 
modern, sıra dışı ve göz alıcı desenleri cesur 
renklerle bir araya getirerek ve dijital ortamda özel 
hazırlanan el çizimleri ile harmanlayarak ortaya 
çıkarıyoruz. Asıl hedefimiz yaptığımız tasarımlar 

ile mekânlarda farklı atmosferler yaratmak.

Tasarımlarınızda en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Tasarımlarımızda genel olarak özgün olmaya, göz alıcı desenler 

D
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ve renkler seçerek dikkat çeken parçalar yaratmaya çalışıyoruz. Estetik 
algılara uygun çizgiler ve desenler kullanmaya 
özen gösteriyoruz.
 
Duvar kağıtlarınızda hangi materyalleri kullanıyorsunuz?
Chelsea Contract bünyesinde kumaş, hasır, winil ve çocuk duvar 
kağıtları mevcuttur. Ürünlerimiz kendi içinde desenleri ve renklerine 
bağlı olarak materyal değişikliği göstermektedir.

Ürün çeşitliliğiniz ve ürün kaliteniz hakkında bilgi verir 
misiniz?  
Ürün çeşitliliği konusunda geniş bir ürün gamımız bulunmaktadır. 

Sıra dıșı renkleri ve gözalıcı desenleri kullanarak birbirinden șık duvar kağıtları 
yaratan CHELSEAcontract 

kaliteli, yenilikçi ve zamansız projeler ortaya çıkarıyor...

İddialı ve Benzersiz Desenler
CHELSEAcontract
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Tasarımlarımızda genel olarak özgün 
olmaya, göz alıcı desenler ve renkler 

seçerek dikkat çeken parçalar 
yaratmaya çalıșıyoruz.

Kumaş  duvar kağıdının yanı sıra keten, deri, kadife, ipek gibi birbirini 
tamamlayan birçok seçeneğimiz var. Kalite açısından ürünlerimizin, 
müşterilerimiz ile buluşmadan test ve deneme süreçlerinden geçmesi 
bizim için büyük önem taşıyor. 
 
Özellikle kumaş ve hasır duvar kağıtlarını tercih 
etmenizin sebebi nedir?
İç mekanlarda hem doku hem de estetik anlamında farklı bir atmosfer 
yaratmak için kumaş ve hasır duvar kağıtlarını tercih ediyoruz. Bu 
materyalleri sıradışı özel tasarımlarımızla birleştirip sıcak, güçlü ve göz 
alıcı mekânlar yaratıyoruz.
 
Birbirinden şık kumaş duvar kağıtlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Kumaş duvar kağıdı, yaşam alanlarına zarafet ve rahatlık katıyor. Bize 
göre kumaş duvar kağıtları lüks yaşamın en güzel göstergesidir.  Kumaş 
duvar kağıtlarının yanında kullanılan ipek, keten, nubuk, deri ve kadife  
ürünlerde  mekânlara şıklık ve farklılık katıyor.  
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izi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Öncelikle MAG dergisine beni ağırladığı için 
teşekkürlerimi sunarım. Yayın hayatında başarılar 
dilerim. Doğduğum topraklar olan Hatay’da kadim 
medeniyetlerin izleri arasında 16 yaşıma kadar 
film gibi bir hayatım oldu. Bu bölgede ilk yerleşim 
yerlerinden biri olan Aççana höyüğü, dünyanın ilk 

mağara kilisesi olan St.Piere Kilisesi, St. Simon Manastırı, dünyanın 
ikinci büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi 
etrafında konumlanan bu dönem, benim için hayal dünyamın 
gelişmesinde bir başlangıç niteliği taşıyordu. Reyhanlı’da eskiden 
bir Fransız karargâh binası olan evimizde çocukluğumun birkaç 
yılı geçti. Bahçesinde Roma Dönemi’nden kalma kolonların 
üzerinde meşrubat içerdim. Antakya’nın tarihî camileri, 
havraları ve kiliselerinin bir arada olduğu dar sokaklarında 

S
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gezdim. İnsanların sosyal, kültürel ve dinî farklılıklarına 
rağmen hoşgörü içinde yaşadıkları bir ortamda büyüdüm. 
Üniversite için Ankara’ya geldiğimde 16 yaşımdaydım. Burada 
Hacettepe Üniversitesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümünü okudum. Okulun ikinci sınıfında iş hayatına 
atıldım. Ankara’da Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Giulio 
Mongeri’nin  tasarladığı yapılar başta olmak üzere Cumhuriyet 
Dönemi mimarisinin yanında geleneksel Selçuklu ve Osmanlı 
mimari özelliklerini taşıyan yapılardan etkilendim. Tabi burada 
Anıtkabir gibi anıtsal bir kompleksten etkilenmemek mümkün 
değildi. Bu dönem benim için aynı zamanda bir sinema ve 
müzik dönemiydi. Her hafta mutlaka bir filme gidip o filmlerin 
müziklerini dinlerdim. Klasus Badelt’ten, Hans Zimmer’e uzanan 
film müzikleri eşliğinde tasarım yapmayı çok severdim. 
28 yaşımda İstanbul’a yerleşmeye karar verdim.

Kendi ismi ile kurduğu mimarlık șirketinde müșteri istek ve beklentilerini, kendi 
tasarım anlayıșı ile harmanlayan Mimar Özhan Hazırlar ile ilham kaynaklarından 

gerçekleștirdiği projelere kadar birçok konudan bahsettik...

Restoran-Kafe Mekân Tasarımında Güçlü Bir Marka

Özhan Hazırlar Mimarlık
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Bugüne kadarki projelerinizden biraz bahsedebilir 
misiniz? 
Yaklaşık 20 yıllık kariyerimde birbirinden farklı 150-200 
projede çalışma imkânım oldu. Mesleğime bir villa çizimi 
ile başlamıştım. Ardından yine bir ev ve büyük bir okul 
projesine katkılarım oldu. İlk profesyonel işim Ankara’da 4 
farklı konseptli bir restoran olmuştu. Daha sonra yine birkaç 
restoranla birlikte bowling salonu, fitness merkezi, pastane gibi 
mekânlar yaptım. Bazı bürokrat ve siyasetçinin konutlarının 
peyzaj tasarımını yaptım. Başta Kızılay semtinin kentsel 
yenileme projesi olmak üzere birçok şehrin kentsel tasarımlarını 
yaptım. Bir hayvanat bahçesi, iki katamaran ve bir de yatın 
konsept tasarımlarını yaptım. Bazı ünlülerle de konsept mekân 
tasarımları ile ilgili çalıştım. Yurt dışında bir gece kulübü, ev 
ve restoran tasarladım. Rönesans İnşaat da dâhil birçok mimari 
firmaya tasarım işleri yaptım.

ȘİVEKAR 2020-710 M²-BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

İstanbul’a geldikten sonra üç büyük devlet hastanesi başta olmak 
üzere muhtelif mimari projelerde çalıştım. Ayrıca dört fitness merkezi 
ile birlikte çeşitli villalar, ofisler tasarladım. Bu dönem özellikle çok 
büyük hacimli ve çok amaçlı mekânlar tasarladım. Son beş yılda da 
kafe ve restoran mekânlarının tasarımında uzmanlaştım. Restoranın 
mutfağından tutun, ana salonuna, personel çalışma alanlarına kadar 
her bir unsurunu en ince ayrıntısına kadar tasarlayıp uygulamalarını 
yaptım.

Restoran konusunda iyi bir iç mimarlık projesi için belli 
kriterler var mıdır?
Bir kere yapılacak restoranın konseptinin yani türünün, mimari ve 
iç mimari ile bütünleşmesinin sağlanması gerekir. Menüye ve hitap 
edilen kitleye göre mutfak oluşur. Mutfağın yapısına göre misafir 
alanları oluşur ve personel alanlarıyla desteklenir. Bunları sağlarken 
dolaşım alanları hesaplanır. Gelen misafirin ne kadar zaman 
geçirmesi gerektiği ile doğru orantılı olarak mobilyalar değişkenlik 
gösterir. Örnek 150 m2  bir mekânda, 26 m2 mutfak, 20 m2  personel 
alanı, 20 m2  gibi dolaşım alanı olmalıdır. Kalan 84 m2 ’de salon 
dediğimiz, misafirin yemek yediği alanlar oluşur. Oturma kapasitesi 
minimum 48 maksimum 70 kişi aralığında olmalıdır. 

Akşam yemeği için nerelere gitmeyi seviyorsunuz? 
Projelerinde yer almasanız da İstanbul’da iç tasarımını 
en çok sevdiğiniz restoranlar hangileri?
Kendi tasarladığım mekânların dışında The Galliard, Spago, Lulu 
Lounge, Zuma ve Nobu’yu beğeniyorum. Yurt dışında İkibana, Carpe 
Diem Lounge Club gibi mekânlar beni etkilemişti.

ÖZHAN HAZIRLAR

izi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Öncelikle MAG dergisine beni ağırladığı için 
teşekkürlerimi sunarım. Yayın hayatında başarılar 
dilerim. Doğduğum topraklar olan Hatay’da kadim 
medeniyetlerin izleri arasında 16 yaşıma kadar 
film gibi bir hayatım oldu. Bu bölgede ilk yerleşim 
yerlerinden biri olan Aççana höyüğü, dünyanın ilk 

mağara kilisesi olan St.Piere Kilisesi, St. Simon Manastırı, dünyanın 
ikinci büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi 
etrafında konumlanan bu dönem, benim için hayal dünyamın 
gelişmesinde bir başlangıç niteliği taşıyordu. Reyhanlı’da eskiden 
bir Fransız karargâh binası olan evimizde çocukluğumun birkaç 
yılı geçti. Bahçesinde Roma Dönemi’nden kalma kolonların 
üzerinde meşrubat içerdim. Antakya’nın tarihî camileri, 
havraları ve kiliselerinin bir arada olduğu dar sokaklarında 

S

dekorasyon

gezdim. İnsanların sosyal, kültürel ve dinî farklılıklarına 
rağmen hoşgörü içinde yaşadıkları bir ortamda büyüdüm. 
Üniversite için Ankara’ya geldiğimde 16 yaşımdaydım. Burada 
Hacettepe Üniversitesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümünü okudum. Okulun ikinci sınıfında iş hayatına 
atıldım. Ankara’da Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Giulio 
Mongeri’nin  tasarladığı yapılar başta olmak üzere Cumhuriyet 
Dönemi mimarisinin yanında geleneksel Selçuklu ve Osmanlı 
mimari özelliklerini taşıyan yapılardan etkilendim. Tabi burada 
Anıtkabir gibi anıtsal bir kompleksten etkilenmemek mümkün 
değildi. Bu dönem benim için aynı zamanda bir sinema ve 
müzik dönemiydi. Her hafta mutlaka bir filme gidip o filmlerin 
müziklerini dinlerdim. Klasus Badelt’ten, Hans Zimmer’e uzanan 
film müzikleri eşliğinde tasarım yapmayı çok severdim. 
28 yaşımda İstanbul’a yerleşmeye karar verdim.

Kendi ismi ile kurduğu mimarlık șirketinde müșteri istek ve beklentilerini, kendi 
tasarım anlayıșı ile harmanlayan Mimar Özhan Hazırlar ile ilham kaynaklarından 

gerçekleștirdiği projelere kadar birçok konudan bahsettik...

Restoran-Kafe Mekân Tasarımında Güçlü Bir Marka

Özhan Hazırlar Mimarlık
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Restoran ve kafe projelerinizde işlevsellik ve estetiği 
nasıl bir araya getiriyorsunuz? 
İşlevsellikte daha önce de bahsettiğim gibi mekânın merkezi 
olan mutfak yapısı, bulaşık alanı, personel alanı ile bu alanları 
birbirine bağlayan sirkülasyon alanlarını oluşturuyorum. Misafirin 
kullanım alanlarını oturma kapasitelerini hesaplıyorum. Ne 
çok sıkı ne de çok rahat oturmalar olması gerekiyor. Estetik, işin 
üçüncü boyut kısmı… Burada duvar yüzeylerinin tanımlanması, 
malzemelerin parlaklığı-matlığı, birliktelik gibi öğeler ortaya 
çıkıyor.

dekorasyon

İç mimari projelerinizde sizin için hangisi daha çok 
ön plana çıkıyor: Müşterinizi iyi tanımak mı, yoksa 
mekânın potansiyel ziyaretçilerini iyi anlamak mı?
Öncelik tabi ki müşteriyi anlamak.  Ama asıl müşteri bize o işi 
veren değil o mekâna gelen misafirdir. Bunu böyle kabul etmeli ve 
ona göre bir mekân tasarlamalıyız. 

Sizce restoran tasarımcılarının Türkiye’de karşılaştığı 
en büyük zorluklar nelerdir?
Her mekânın bir hikâyesi, bir dili olması gerekiyor. Bunu ortaya 
çıkarırken çok zorlanıyorum. Yaptığım işlerde müşteriler inşaat, 
mobilya, iç mimari, stil gibi özellikleri bilemediği için, önceden, 
onları gelecekte yaşanacak tüm senaryolara karşı hazırlıyorum, 
malzeme bilgileri veriyorum, mesleğimin bir kısmını onlarla 
paylaşıyorum.

İlham kaynaklarınız nelerdir? Seyahat 
deneyimleriniz mi, Pinterest mi, doğa mı?
Pinterest tabi ki herkesin kullandığı bir site… Ona bakıyorum. 
Bakma nedenim oradan esinlenmek değil aksine yeni malzemeler, 
farklı detay birleşimlerini görmek. Çok fazla geziyorum, farklı 
mekânları görüyor, o ülkenin kültürünü öğreniyorum. Ancak 
mekânı her zaman ait olduğu çevreye özel tasarlayıp hayata 
geçiriyorum.

Sarı ve kırmızı gibi renklerin iştah açtığı söyleniyor. 
Tasarımlarınızda bu gibi faktörlere dikkat ediyor 
musunuz?

BİGET STEAK&CO 2017-2.200 M²-ALKENT/İSTANBUL
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BURGERBANK 2017-150 M²-BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Özhan Hazırlar Mimarlık: Teșvikiye, Ihlamur Nișantașı Yolu Sk. No:83, 34365 Șișli/İstanbul
www.ozhanhazirlar.com - ozhan@ozhanhazirlar.com

Bir dönem çok bilinen bilimsel desteklerle kanıtlanmış bir durum 
bu. Ancak son dönemlerde bu olay geçerliliğini yitirmeye başladı. 
İştahı açan, yemeğin kendisini görmektir bence... Bu bağlamda 
artık açık mutfaklar tercih edilmeye başlandı. Tasarımda sadece 
renk değil, malzemeye, ışığa, müşterinin bütçesine ve lokasyona 
bakıyorum. Ancak her zaman beklentiyi karşılayan dinamik ve 
zamansız bir mekân yapmak zorundasınız.

İç mimari tasarımlarını yaptığınız restoranları 
ziyaret eden kişilerin mekâna nasıl tepki vermesini 
istiyorsunuz?
Restoran konusunda şirket olarak başarılı olmamızın ve tercih 
edilmemizin en büyük nedeni şudur: Misafirler bizim yaptığımız 
bir mekâna geldiklerinde kendilerini iyi hissederler. Zaman 
geçtikçe daha da alışıp severler ve müdavimi olurlar. Müdavimi 
olduktan sonra birlikte getirdikleri misafirlerine mekânı kendileri 
anlatırlar. Bu benim hoşuma gider. Genel olarak misafirlerin 
mekânda mutlu olduklarını görmek benim için en iyi geri 
bildirimdir.

Proje üretim süreçlerinde prensipleriniz neler?
Projelerde kullandığımız malzemeler tamamen mekâna özel 
üretilmektedir. Bu yüzden  önce numuneler yaptırılır. Bunlar 
müşteri tarafından onaylanır. Yani müşteri bu numuneleri görür, 
malzemeye dokunur. Bu deneyim, müşterinin daha önce hayal ettiği 
ve modelini gördüğü mekânın gerçekliğini hissetmesini sağlar.

Bir restoranın menüsünün çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Peki sizce bir kişiyi menü dışında o 
restorandan içeri sokan ögeler nelerdir? Bir 
restoranın iyi bir restoran olduğunu sadece 
görünüşünden anlar mısınız?
Büyük ölçüde anlayabiliyorum. Ama bunu netleştirmek için 

içeri girmek zorundasınız. O restorandaki ambiyans beni farklı 
hissettirebilecekse bu benim hoşuma gider. Bir kişiyi menü dışında 
içeri sokabilmeniz, iç mimari tasarım ögelerinin iyi kullanılması 
ile başlar. Mimarisi cephe tasarımı estetik görünen bir mekân ilk 
bakışta sizi cezbeder. İsmi, logosu, grafiksel ve mimari bütünlüğü 
sizi çekebilmelidir. 

Sizce İstanbul’daki restoranlarda yükselişte olan iç 
mimari geleneklerinden söz etmek mümkün mü?
İç mimari gelenekler yerine stil desek daha doğru olur. Uzak Doğu 
mutfaklarında minimalist stil, kafelerde popart ya da bohem stiller 
kullanılıyor. Geleneksel Türk mimarisini yorumlayan, Osmanlıca 
isimleri olan mekânlar bir ara modaydı. Bugünlerde İstanbul’un 
popüler yerlerinde ise modern tasarımlar görebilirsiniz. 
Mutfağı gizli restoranları tasarlamakla mutfağın tamamıyla 
göründüğü restoranları tasarlamak çok mu farklı?
Bana bırakılırsa açık mutfakları tercih ediyorum. Mekânda yemek 
yediğiniz anda ızgaradan çıkan alevlerin sesini ve görüntüsünü 
beğeniyoruz. Kapalı mutfaklarda daha sade bir tasarım gerçekleşir, 
böyle restoranlarda ana salonlarda sohbet ve yemek odaklı 
zaman geçirilir. Arada çok büyük bir fark yoktur. Tercih öncelikle 
müşterinindir. Hangisi olursa olsun önemli olan mekânın iyi cirolar 
yapmasıdır.

Gelecek projeleriniz neler? Kısaca bahsedebilir 
misiniz?
2021-2022 arası projelerimiz var. Bizden Google-ofis tarzında 
mekân yapmamızı isteyen bir grafik tasarım firması var. 
Kaliforniya stilinde restoran isteyen bir mekân var. Uzun vadede 
çok farklı konsept mekânlar yapmayı istiyorum. Bunları yaparken 
açık görüşlü, vizyon sahibi ve uyumlu müşterilerle iyi işler yapmayı 
isterim. Neticede ülkemize çok iyi marka mekânlar kazandırmak 
tüm mimar ve iç mimarların hedefi olmalıdır. 
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eramik ile profesyonel olarak ilgilenmeniz 
ne zaman gerçekleşti?
Aslında ellerim çamura dokunalı tam üç buçuk 
yıl oldu. Kendimi geliştirmek için çeşitli eğitimlere 
katıldım. Seramik anlamında bir lisans eğitimi 
almadım ama sanat ve tasarım hep hayatımda vardı. 
Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık mezunuyum ama 

sanatın bu dalında hiç olmamıştım. Seramik uzun yıllar emek, 
pratik gerektiren bir sanat dalı. Ben bu işe gönül verdim ama 
yolum çok uzun profesyonel olmak öyle kolay kolay olmaz. Bu 
yolda çok şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek ve bu işin hakkını 
vermeyi çok istiyorum.

 Tiberrlinna’s Art Studio’nun kuruluşundan 
bahsedebilir misiniz?
Tiberlinna’s, bir buçuk sene önce pandemi döneminde yasakların 
başladığı haftalarda kuruldu. Umuda ihtiyacımız olduğu o 

S

dekorasyon

günlerde evimin üst katında, fırınımı ve malzemelerimi alarak 
atölyemi kurdum. Kendi keşif yolculuğum evimin en güzel 
köşesinde benim mabedime dönüştü. Tiberlinnas, bizim çekirdek 
ailemizin isimlerini taşıyor. Tiber oğlumun adı, Lina ise kızımın adı... 
Hayat yolculuğum onlarla başlamıştı, çamur ve toprak ile devam 
ediyor. Küçük markama; hayallerimi, umutlarımı, ruhumu kattım. 
Önümde öğrenecek, keşfedecek çok yolum var ama her şeyin çok 
güzel olacağına inancım tam.

Ne tür tasarımlar gerçekleştiriyorsunuz?
Aslında ilk başlarda geniş bir yelpazede çalışmaya başladım. 
Çamurla denemeler yapmayı çok seviyorum. Önceleri sıraltı 
tekniği kullanarak tabaklar, duvar panoları, bardaklar, fincanlar 
yapıyordum. Şimdi daha çok dekoratif objeler, yüz figürleri ve 
heykeller yapıyorum. Heykel ile duvar çalışmalarını birleştirmeyi 
seviyorum. Bu süreçte döküm de yaptım, çarkta çalıştım ama serbest 
elle çalışmak bana çok başka bir keyif verdi. El ve kalp birbirine 

Hayata geçirdiği tasarımlarında özellikle kadınları ve yașadıkları duygularını 
yansıtan Tiberlinna’s Art Studio’nun Kurucusu Aslı Nilay Akcan ile tasarladığı 

objeleri, tasarım anlayıșı ve ilham kaynakları hakkında konuștuk...

Tiberlinna’s Art Studio 
Cesur ve Zamansız Formlar

ASLI NİLAY AKCAN

bağlıdır derler ya ruhun sesini dinleyip çamura kendini bıraktıkça 
o seni yönlendiriyor. Çamurla vakit geçirdikçe hangi tasarımları 
yapmaktan keyif aldığımı keşfediyorum. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Keyif aldığım şeyleri yapmayı seviyorum. Özgün, cesur ve zamansız 
olmasını seviyorum.

Eserlerinizi oluştururken nelerden ilham alıyorsunuz?
İlham kaynaklarım; çevrem, ailem, toplum, çocuklar ama en 
çok kadınlar... Tasarımlarımda dünyadaki bütün kadınların; 
suskunluklarını, hayallerini, kırgınlıklarını kendime göre anlatmaya 
çalışıyorum. Yaptığım heykellerde göz kulak kullanmıyorum. Çünkü 
inanıyorum ki kadınların ruhu ve kalbi o kadar güçlü ki gözle görmeye 
ihtiyacı yok. 

Bu yaz Bodrum’da gerçeklesen sergimde de bulunan, boynunda halka 
ve sırtında dikenleri olan kadın heykelimi, dünyanın bir ucundaki 
kadınları, karen kadınlarını düşünerek yapmıştım. Boğazında ve 
kafasında gerçek çiviler ile tasarladığım heykelim ise yaşadığımız 
suskunluklarımız, söylemediklerimiz boğazımızda bir çivi gibi 
batarken kadın olarak yaşanılan acıların özeti gibiydi. 

Bir diğer derin bir konu Mevlâna aşkı. Mevlana der ki; Bu dünyada 
herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol! Menzilin yokluk olsun. 
İnsanın çömlekten farkı olmamalı, nasıl ki çömleği ayakta tutan 
dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutanda benlik 
zannı değil hiçlik bilincidir. Ondan ilham aldım. Hiçlik sembolünü 
içinde ve dışında yansıtan buhurdanlıklar ve mumluklar yaptım. Bazen 
okuduğum bir cümle ya da kelime ruhuma öyle sesleniyor ki içime 
sindiriyorum. Sonra devreye ellerim ve çamur giriyor sonra ürünlerim 
ortaya çıkıyor.
 
Seramik sanatının inceliklerinden bahsedebilir misiniz? 
Belli teknikleri ve özellikleri neler?
Seramiğin malzemesi kildir. İşlenebilir kıvama gelen kil seçilen 
tekniklerle biçimlendirilir. Şekillendirme, kurutma ve düzeltme, ilk 
pişirim yapılır. ilk pişirmeye, bisküvi pişirimi denir. Ardından yine 
düzeltme, sırlama sonrası sır pişirimi yapılır. Bazen ürünlerimde gerçek 
saf altın kullanıyorum. O yüzden üçüncü fırınlamada yapıyorum. 
Genelde yüksek derece(1230) ile çalışıyorum ve sırlarımı ona göre 
seçiyorum. Birçok  sanat dalına göre üretim aşamaları uzun sürer.  

tiberlinnasartstudio
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seçiyorum. Birçok  sanat dalına göre üretim aşamaları uzun sürer.  

tiberlinnasartstudio



ugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 
projelerden ve tasarımlarınızdaki mimari 
çizginizden bahsedebilir misiniz?
2011 yılından itibaren aktif çalışma hayatım 
süresince yüzden fazla projede bulundum ve hayata 
geçirdim. Yapılmış ve uygulanmış olan bu projeler 
ise; evlerden fabrikalara, ofislerden dükkânlara, 

mağazalardan alışveriş merkezleri ve marinalara kadar geniş 
bir yelpazeye uzanmaktadır. Dolayısıyla kendi mimari görüşüm 
ve tecrübem ile istenilen tasarımları homojenik bir biçimde 
harmanlayarak ortaya çıkarmış olup tamamen şahsi mimari 
çizgim ve eğilimim postmodern tasarım üzerine olmuştur. 

B
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Bu anlayış ile ileri süren eski ekol yapıların estetik ve ince işçilik 
detayları, yapısal bütünlüklerini bozmadan modern dünyaya 
entegre etmesi beni her zaman cezbetmiştir.

Bir mimarlık şirketi olarak danışanlarınıza en 
temel adımdan son dokunuşlara kadar yardımcı 
oluyorsunuz. Bu süreçte danışanlarınız ne gibi 
hizmetlerden faydalanıyor?
Danışanlarımızın tüm süreç boyunca maksimum 
memnuniyeti alması her koşulda birinci önceliğimizdir. 
İlk olarak projelendirmede danışan ile kolektif bir çalışma 
yürütülür. Bu çalışmanın amacı kendi belirlediğimiz konsept 

Kendi mimari bakıșını, kullanıcı istek ve beklentileri ile homojenik bir șekilde 
harmanlayan Luca Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Ziya Güven, yapıların estetik 

bütünlüklerini bozmadan modern mimariye entegre tasarımlar hayata geçiriyor...

Luca Mimarlık 
Postmodern Tasarım

ZİYA GÜVEN
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Danıșanlarımızın tüm 
süreç boyunca maksimum 

memnuniyeti alması her 
koșulda birinci önceliğimizdir. 

ile danışanın kendi konfor alanını yaratmasına olanak 
sağlamaktadır. Uygulama başladıktan sonra istenilen 
tasarım değişiklerinin görsel ve detay çizimi ücretsiz bir 
biçimde çalışana sunulur. Şantiye ilerleme sürecine göre 
belirli aralıklar ile danışana eş zamanlı olarak şantiye 
ilerleme süreçlerini yerinde gezerek göstermekteyiz. 
Hazırlanan günlük veya haftalık rapor ve fotoğraflar, 
isteğe göre danışana iletilir. Anahtar teslim sürecinde 
sağladığımız temizlik detaylarında ise gelen mobilya ve 
eşyalar, danışan ile birlikte açılarak birlikte yerleşmesi 
sağlanır. Bu da iki taraflı güveni ortaya çıkartmaktadır. 
Son olarak iş bitiminden sonraki oturum sürecinde iki 
yıllık bir teknik destek hizmeti sağlamaktayız.

Yaşam alanlarından tasarruf etmek ve 
mekânı daha verimli kullanabilmek için 
yapılabilecek en kolay mimari değişiklikler 
nelerdir?
Hepimizin ortak özelliği yaşam alanımızı en etkili 
bir şekilde kullanmak istememizdir. Herkesin bu 
alanı farklılık gösterse de belli başlı dokunuşlar ile 
her mekâna uygulanabilir değişiklikler mevcuttur. 
Örneğin; merdiven altında bulunan ölü alanların 
saklama alanlarına çevrilmesi, yatak odasındaki yatak 
ile dolabın bütünlük sağlanması kaplanacak dolap 
alanını elimize ederek yer tasarrufu sağlaması ve köşe 
duvarların kullanışlı raflara çevrilmesi gibi dokunuşlar 
yaşam ergonomisini sağlamaktadır. Verimli kullanma 
kısmında ise dar giriş hollerinde ayna kullanımı dar 
alanları geniş göstermeyi, koridorlarda dikey motifler 
tavanı yüksek göstermeyi ve yatak motifler de koridoru 
uzun göstermeyi sağlar. Ayrıca yatak odalarında pastel 
renklerin kullanımı ise dinlendirici ve rahatlatıcı bir 
ortam yaratır.



Mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar 
önemli? 
Mimaride trend kavramı benimsediğimiz bir yaklaşım 
değildir. Bunun en önemli faktörü trend dediğimiz olayın 
günlük bile değişkenlik gösterebilmesi olup hızlı tüketim 
unsurudur. Mimari ise dayanıklıyı ve uzun ömürlülüğü ön 
planda tutan bir sektördür, aslında Mimarlık ve iç mimarlık 
bir sanattır. Aynı zamanda bir trend olarak nitelendirilen 
tasarımlar her alana ve ortama uymayabilir olmadığı için, 
bu kısımda yine önemini yitirmektedir.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Tasarım süreci önemli bir aşama olduğu için hem bilginin 
hem yaratıcılığın hem de zaman yönetiminin ön planda 
olduğu kısımdır. Aynı zamanda danışanın ilk izlenim 
yaratma aşaması olması önemi daha da artmaktadır. 
Bu sebeple öncelik olarak yapılacak yer ve danışanı 
benimseyerek bir eskiz çalışması yapar, tasarım ile aramda 
bir bağ yaratırım. Ardından yaratıcılık bakımından 
tasarıma farklı olmasına ve ölü alan kullanımları ile 
ergonomik bir dizayn olmasına özen gösteririm. Teknik 
kısmına büyük önem verildiği için özellikle bileşim 
detayları, nokta detayları, yerleşim planları ve dolaşım 
alanlarına doğru planlamasında dikkat ederim. Bunların 
hepsini gerçekleştirirken, danışan istekleri de odak 
noktalarından birini oluşturmaktadır.

Luca Mimarlık’ın ileriye yönelik hedeflerini 
öğrenebilir miyiz?
Luca Mimarlık ismi Antik Yunan mimarisine olan 
hayranlığımdan dolayı Latince olup, anlamı ise ismim
gibi ışık demektir.

dekorasyon
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Luca, mimaride ışığın önemine vurgu yapmak için 
ortaya çıkmıştır.  Bu doğrultuda önceliğim adından 
da anlaşılacağı üzere aydınlık, ferah ve ileride ekol 
oluşturacak mimariyi yaymak buna ek olarak 
sadece lüks değil herkese hitap eden ulaşabilir bir 
marka olmaktır. Bunun yanı sıra, çarpık kentleşme 
ve şehircilik planlamalarına yönelik iyileştirici 
çalışmalar yapmak, kentsel dönüşümün ciddi 
boyutta kazandığı şu dönemde yapıların dokularını 
bozmadan modernize etmek ve tek tip yapılaşmanın 
önüne geçerek estetik algıları tekrar yaratmaktır. 
Lokal ölçekte bunları gerçekleştirirken dünyada 
da markalaşma yolunda nihai hedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşmak da Luca Mimarlık’ı nesilden nesille 
aktarılacak köklü ve dünyaca ünlü bir kuruluş 
haline getirecektir.  

Tasarım süreci önemli bir așama 
olduğu için hem bilginin hem 

yaratıcılığın hem de zaman 
yönetiminin ön planda olduğu 

kısımdır.
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ira Çelik Kapı’nın kuruluş öyküsünden ve 
faaliyet alanlarından bahsedebilir misiniz?
Vira Çelik Kapı olarak ilk faaliyetlerimize 1998 yılında 
başladık. Ahşap ve metal sanayi sektöründe ilk adımları 
atarken çelik kapı alanında çok önemli projelerde 
yer aldık. Yer aldığımız projeler bizi daha da ileriye 
taşıdı. Çünkü bugüne kadar kaliteden ödün vermeden 

büyümenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada ise 
uluslararası firma olma yolunda ilerliyoruz. 

Vira Çelik Kapı müşterilerine, farklı renk ve modellerde çelik kapı 
seçme imkânı sunuyor. Apartman, bina, villa, yangın ve pivot 
kapılar olmak üzere müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

V
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özel kapı imalatı yapabiliyoruz. Biz çelik kapı yaparken tamamen 
müşterinin yaşam alanını düşünerek en güzel modeli de 
müşterilerimize sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimizin çelik kapı 
tercih etmelerinin en önemli sebebi güvenlik olduğunu bildiğimiz 
için güvenlik konusuna oldukça çok değer veriyoruz. Bu yönde 
yedinci seviye dayanıklılık sertifikalarımız da mevcuttur.

Pivot kapı demişken, firmamızı Türkiye’de ilk pivot kapının mucidi 
olarak tanımlıyoruz. Pivot kapının gelecekte çok trend modeller 
arasına geleceğini biliyorduk ve projelerimizin önemli kısmı da bu 
yönde oldu. Sürekli büyüyerek ilerlediğimiz çelik kapı sektöründe 
müşterilerimizden olumlu yorumlar almak ve onların hayalindeki 
kapıyı imal edip, teslim etmekten gurur duyuyoruz. 

Ürünlerinde kalite ve estetiği ön planda tutarak hem ulusal hem de uluslararası 
standartlar çerçevesinde üretimler gerçekleștiren ve üç metre genișlik ile yedi 
metre yükseklikte tek kanat açılabilme özelliğine sahip pivot kapılar tasarlayan
Vira Çelik Kapı’nın Kurucusu Mustafa Arslan, firmasının faaliyet alanları, ürün 

çeșitliliği, kalitesi ve gelecek planları hakkında merak edilenleri anlattı.

Vira Çelik Kapı 
Çeliğin Estetik Hali



Ürün çeşitliliğiniz ve kalitesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Bu işe ilk başladığımızda kendimize, hep farklı olmayı hedef 
yaptık. Pivot kapıyı Türkiye sektöründe tanıtmamızın amacı 
da buydu. Standart çelik kapıların dışında “İnsanlara nasıl 
modeller sunabiliriz, insanlar çelik kapı seçerken en çok neye 
önem veriyor, çelik kapı da en çok beğenilen renkler nelerdir?” 
Bunun gibi birçok istatistiği uzun yıllar araştırdık.
Bu istatistikler bize başarıyı getirdi. 

Ürün çeşitliliğimiz konusunda belirli bir sınırımız yok. Sektör 
kategorisinde bulunan apartman, bina, villa, yangın, pivot 
kapılarını müşterilerin isteklerine göre şekillendirebiliyoruz. 
Ayrıca müşterilerimizin talebi doğrultusunda yaşam alanlarına 
en uygun çelik kapıyı tasarlayıp proje olarak müşterilerimize 
sunuyoruz. Bunun yanı sıra Vira Çelik Kapı olarak bu zamana 
kadar hiç ödün vermediğimiz ilkelerin başında “kalite” 
gelmektedir. Biz biliyoruz ki işimiz kalite olduğu için bugünlere 
geldik. Peki, neler mi yapıyoruz?
•Kasa sac kalınlığı minimum 2 mm ve kanat gövde 
sacı kalınlığının ise minimum 1,5 – 2 mm olmasına özen 
gösteriyoruz.
•Kilit göbeğinin delinmelere karşı dayanıklı olmasını 
sağlıyoruz.
•İzolasyon filtrelerinde süngerimsi ürünler kullanmıyoruz.
•Kilit sisteminde güvenliği test edilmiş ve bilinen en iyi 
markayı kullanıyoruz.
•Sac boyalarında elektrostatik sac boyası kullanıyoruz.
•Dış veya iç aksesuarları paslanmaz krom olarak yapıyoruz.
•Son olarak da elektrikli matkap, elektrikli jet taşı, elektrikli 
tilki kuyruğu, büyük levye, balyoz, çelik kama gibi aletlerle 
yapılan müdahalelere karşı dayanıklılık testinden geçiriyoruz.

Bunlar bir çelik kapıda olması gereken özelliklerden sadece 
birkaçı. Biz kalite ilkelerimizi tüm çelik kapılarımıza özenle 
inşa ediyoruz. 

Kapılarınızın üretiminde nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Aslında bir önceki soruda da bahsettiğimiz gibi önce 
kaliteye önem veriyoruz. Kaliteye önem verdiğimiz taktirde 
müşterilerimiz için en güvenlikli kapıları üretmiş oluyoruz. 
Çelik kapılar uzun yıllar kullanılabildikleri için tüm 
donanımlara sahip olması gereklidir. Hava şartlarına karşı 
gerektiği yerde su veya soğuk geçirmemelidir. Hırsızlık gibi 
durumlarda da gerekli dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bunların 
yanında elbette ihmal etmediğimiz konu dekorasyondur. 
Binanın görselliğine uyacak en uyumlu çelik kapılar yapmaya 
çalışıyoruz. Tüm bunlar üretim sürecimizin bir parçasıdır. 

Ürettiğiniz kapıların binalara sağladığı izolasyonu, 
ses ve ısı açısından değerlendirir misiniz?
Vira Çelik Kapı olarak müşterilerimizden gelen her talebi
Ar-Ge çalışmalarımızda değerlendirdik. Bu sayede çelik 
kapılarımızı dört mevsim dayanıklı, ses ve ısı yalıtımı 
konusunda gelişmiş teknolojiler kullanarak en üst seviyeye 
taşıdık. Üretim kısmında izolasyon için ayırdığımız zaman 
bize daha dayanıklı kapı ortaya çıkarma imkânı sunuyor.  
Aksesuar sistemleri, mutli iç kol aksesuarları, teknik-üretim, 
kasa ve pervaz tipleri, kilit sistemleri gibi üretim kısmında 
gerekli izolasyon çalışması yapılarak ses ve ısı açısından en iyi 
dayanıklılık performansını yakalıyoruz.

Sektörünüzle ilgili düşünceleriniz neler? 
Sektörünüzde yaşanan gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Soruyu ilk görünce aklıma 1998’li yıllar geldi. O zamanlar sektöre 
ilk adım attığımızda çelik kapı alanında çok açıklar vardı. Bizim 
hedefimiz bu açıkları hızlıca kapatmak ve insanların ihtiyaçlarını 
karşılamak oldu. Bu hedefte de başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 
Günümüze gelince artık teknolojinin zirve yaptığı bir çağda 
yaşıyoruz. Daha hızlı İletişim, daha hızlı teslimat yapabilme şansı 
veriyor. Özellikle insanların, güvenliğe ve dekorasyona daha 
çok önem verdiği bir dönem olduğu için bu sektöre hep ihtiyaç 
duyuyor. Sadece yurt içi değil, dünyanın her bir noktasına çelik kapı 
teslimatı yapılabildiği için de ilerleyen süreçlerde taleplerin daha da 
artacağını ön görmekteyiz. 

Vira Çelik Kapı olarak gelecek planlarınız neler?
Vira Çelik Kapı, çelik kapı sektörü içinde en yeni firmalardan biri 
olmasının yanında idari, proje ve imalat kadrosuyla bu serüvene, 
proje ve imalat konularında başından beri tanıklık etmiş ve bu 
sürecin içinde yer alanlar tarafından kurulmuş bir firma olması 
nedeniyle de en deneyimli kadrolara sahip firmaların başında 
gelmektedir. Gerek yurt içi gerek yurt dışı teslimatlarımızdan dolayı 
Türkiye ekonomisine katkı bulunmaktan gurur duyuyoruz. Arap 
ülkelerinin çoğunda var olan “Çelik kapıyı en iyi Türk firmalar 
yapar” yargısını, iyi ilişkileri ve hepsinden önemlisi kaliteli imalatı 
ile desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle pivot 
çelik kapı alanında öncülüğümüzü sürdürmek ve Türkiye’yi bu 
alanda lider yapmak hedeflerimiz arasındadır. Bütün bunların 
sonucu olarak doğru tasarlanmış, kaliteli, güvenli ve ekonomik 
sistemler üretmeye devam edeceğiz. 

www.pivotdoor.com.tr • www.viracelikkapi.com
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erkezi Amsterdam’ da olan firmanızın 
faaliyet alanları ve hizmetleri hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
OttO Architecten B.V. olarak anahtar teslim tasarım 
ve uygulama faaliyetlerini sırasıyla turizm yapıları, 
yat tasarımı ve dekorasyonu, konut yapıları, ticaret 
yapıları, alışveriş yapıları, kurumsal ve kamusal 

binalar kapsamlı olarak sürdürmektedir. Beraberinde ayrıca 
tasarım denetimi, proje yönetimi ve uygulama denetimi gibi 
alanlarda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yurt içi ve yurt dışında hayat geçirdiğiniz 
projelerden bahsedebilir misiniz?
On beş yılı aşkın iş geçmişimizde projenin niceliğine bakmaksızın 

M
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her projenin eşsiz ve değerli olduğu inancıyla birçok kaliteli 
projelerde yer aldık. Adana Sheraton Hotel, Cyprus Kyrenia Swissôtel 
Hotel&Casino, Nicosia Concorde Tower Hotel&Casino ve Cratos 
Premium Hotel&Casino&Port&SPA en çok keyif aldığımız projeler 
arasındadır. Büyük otel projelerinin yanı sıra yat, malikane gibi özel 
mekân projelerinde de yer almaya devam ediyoruz. Hollanda’da 
çoğunlukla anıtsal dönüşüm projelerinde yer alıyoruz. Bunlardan 
bir tanesi Kuzey Hollanda’da Oisterwijk eyaletinde bulunan, yüz 
yıllık bir deri fabrikasını, otel, rezidans ve ofis içerikli çoklu bir 
komplekse dönüştürdüğümüz dönüşüm projesidir. Aynı zamanda 
Hollanda genelinde toplu konut, lüks konut projeleri ile yüzen ev ve 
yat projelerinde de yer alıyoruz. Türkiye’de ise yine tarihi niteliği olan 
Galata’da birçok otel ve restoran restorasyon projesinin tasarım ve 
uygulama safhalarını başarıyla sonlandırmış bulunmaktayız.

Geçmișin dokusunu bugünün teknolojisi ile birleștiren mimari tasarımlarıyla ses 
getiren Amsterdam merkezli OttO Architecten B.V. șirketinin yönetici ortağı 

Gülçin Özer, faaliyet alanları ve proje tasarım süreçleri hakkında
detaylı bilgi veriyor.

Zamansız Projeler 
OttO Architecten B.V.

GÜLÇİN ÖZER

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Bizim için müşterilerimizi anlamak ve onların hayat tarzlarını 
projelerimize yansıtmak çok önemlidir. Bizim başlıca çalışma 
prensibimiz eşsiz olmak ve eşsiz olana sahip olmaktır. Her 
projemizde bizim için önemli olan bu iki unsuru OttO imzası ile 
birleştiriyoruz.

Mimari uygulamalarınızda proje süreçleriniz nasıl 
işliyor?
Proje süreçlerimizi, müşterilerimizle ve kendi içimizde yaptığımız 
atölyeler içinde oluşturuyoruz. Her projenin işleyişi kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Genel anlamda bir sıralama 
yapmamız gerekirse, konsept oluşturduktan sonra üç boyutlu 
tasarım ile beraberinde şematik ve 2D detaylı projelendirme 
yapıyoruz. 

Tasarım ve mimari kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?
En büyük hedefimiz, müşterilerimize benzersiz projeler sunmak. 
Tasarım ve mimari kimliğimizi özgün, zamansız ve eşsiz olarak 
tanımlayabiliriz.

Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunma 
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bizim çıkış noktamız, günümüz trendlerine göre tasarımlar 
yapmaktan ziyade gerçekten ihtiyaca yönelik, müşterilerimizin 
kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissedebilecekleri alanlar 
yaratmaktır. Tasarımı gerçekleştirirken estetiğe önem verirken 
fonksiyonelliği geride bırakamayız. Bu nedenle bizim için doğru 
yol fonksiyonellik çerçevesini netleştirdiğimiz alanlara estetik 
dokunuşlarımızı katmaktır. 



Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Bizim için müşterilerimizi anlamak ve onların hayat tarzlarını 
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ncelikle bize kendinizden ve firmanızın 
bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerden 
bahsedebilir misiniz?
2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi, İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Hemen 
ardından aile şirketinde aktif görev almaya başladım. 
Üç yıllık süreçte ofisten şantiyeye tüm alanlarda 

çalıştım. Bu sürecin sonunda 2021 yılının başından bu yana 
Aleyna Albayrak Interiors olarak mimari danışmanlık, tasarım 
ve uygulama alanında hizmet veriyoruz. Birçok farklı alanda proje 
üretiyoruz. E.A Ofis ilk projemiz, hazır beton üretim tesisinin 
içerisinde yer alan bir plaza ofisi. Yeni bitirdiğimiz bir konut 
tadilatı projemiz oldu. Yüz yirmi metrekarelik bir daireyi tüm 
kırımlarından ince temizliğine kadar yirmi üç iş günü gibi rekor 
bir sürede bitirdik. A.A Çiftlik-Beykoz yine yeni tamamladığımız 
projelerimizden. Bu projede daha ziyade bahçe oturma alanları, 
havuz inşaatı ve peyzaj tasarım ve uygulaması yaptık. Şu an devam 
eden bir oto lastik showroomu ve bir dernek için hazırladığımız 
ofis projemiz var. Bizim için her bir proje; farklı mekânları analiz 
etme, farklı bir deneyim ve heyecan fırsatı oluyor.  

Mimari tasarımlarınızda karakteristik çizginizi ve 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Mimari tarzımızı; klasik, minimal, artdeco veya modern gibi tek 
bir kelime ile ifade etmek doğru olmaz. Tüm tarzlarda sevdiğimiz 
bir detay buluyoruz ve projelerde bazen tek bir tarz üzerinden 
ilerlerken bazen birkaç tarzı entegre ettiğimiz oluyor. Tabii bu 
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farklı tarzların veya zıtlıkların bütünlüğünü seviyorum. Mesela 
ağırlıklı modern bir mekânda Fransız altın varak taş bir ayna 
görmek gibi. Projelerimde antika parçalara ve sanat eserlerine yer 
vermeyi çok seviyorum. Seçimlerimizde farklı tarzların birbiriyle 
ahenk içinde olması çok önemli. Bu farklı tarzların bütünlüğü 
bizim karakteristik çizgimizi oluşturuyor.
 
İç mimaride doğru dekorasyonun püf noktaları 
neler?
Tasarım yapılacak mekânın kullanım amacına yönelik çözüm 
üretmek birincil öncelik. Amaca hizmet eden yapısal değişiklikler 
ikincil hedef. Tasarımların doğru oluşturulabilmesi için kullanım 
şekline göre bölümlerin değerlendirilmesi gerekir. Uygulama 

Ö
Projelerinde antika parçalara ve sanat eserlerine yer veren Aleyna Albayrak 

Interiors’ın Kurucusu İç Mimar Aleyna Albayrak, kullandığı malzemelerin renk, 
doku ve form olarak birbiriyle ahenk içerisinde olmasına özen gösteriyor...

Aleyna Albayrak Interiors 
Farklı Tarzların Ahengi

dekorasyon

aleynaalbayrakinteriors

yapılacak mekân günün hangi saatinde güneş alıyor? Nereden rüzgar 
alıyor? Mekândaki yaşam senaryosu nedir? Mekânın vermek istediği 
duygu nedir? Tüm bu detaylara kadar değerlendirip kullanılacak 
malzemelerin dokusu, rengi, formunun birbiriyle bütünlük içerisinde 
olması gerekir. Tüm bu seçimlerde müşterinin zevkiyle mimarın 
tarzının entegre olup mekanda istenilen etkinin verilmesi gerekir. 

Kişiye özel tasarımlarınızda danışanlarınızın ihtiyaç ve 
taleplerini doğru karşılayabilme noktasında nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Danışanlarımızın ihtiyaç, istek ve beklentilerini en doğru şekilde 
analiz etmek bizim için ilk ve en önemli adımlardan biri. Bunun 
için danışanlarımızın yaşam senaryolarını, günlük rutinlerini, 
hobilerini ve favori renklerini dikkatle dinliyoruz. Kısacası danışanın 
hayatına dair her alanda detaylı bir fikir sahibi oluyoruz. Mekânı 
da aynı şekilde analiz ediyoruz. Proje süreçlerinde projeye dair tüm 
detaylar için sürekli iletişim halinde oluyoruz. Bu süreçte danışan ile 
maksimum iletişimde olmak, danışanımızı anlamak açısından bize 
avantaj sağlıyor. Ardından topladığımız tüm bu verilerle kullanıcının 
taleplerine ve mekanın ihtiyaçlarına yönelik en fonksiyonel ve estetik 
çözümleri üretiyoruz. Danışanlarımıza 1/1 ölçeğe kadar iki boyutlu 
çizimlerimizi, ardından mekân henüz var olmadan onlara mekânı 
hissettirecek üç boyutlu çizimlerimizi sunuyoruz. Çizimlerimize 
onay aldıktan sonra imalat ve uygulamaya başlıyoruz, bu noktada 
doğru ekiplerle çalışmak çok çok önemli. Her detayda titizlikle çalışan 
ekiplerimizle atölye sürecini birebir takip ediyoruz. Uygulama süreci 
yine aynı şekilde başından sonuna kadar titizlikle takip ettiğimiz bir 
süreç. Günün sonunda kullanıcının, mekânın her detayıyla ona özel 
tasarlandığını bilerek mekânı benimsemesi bizim için çok değerli.

Pandemi süreci ile beraber yaşam alanlarımızda 
daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu durum 
değişim isteğini de beraberinde getirdi. Bu durumda 
pandeminin iç tasarıma ne gibi etkisi oldu?
İnsanların home office çalışma durumu, yaşam alanlarında daha 
çok vakit geçirmeleri sebebiyle yaşam alanlarında değişikliğe 
gitmek istekten ziyade bir mecburiyete dönüştü diyebiliriz. Pandemi 
öncesi evlerinde pek vakit geçirmeyen insanlar için evde kalmak 
bir mecburiyet olunca daha önce evlerinde görmedikleri, görse 
de önemsemedikleri detayları görmeye başladılar ve ardından 
mekanlarda değişikliğe gitme ihtiyacı doğdu. Pandemi sürecinde 
çalışma şeklinde değişikliğe giden firmalardan ofis değişiklikleri 
talepleri gelmeye başladı. İstanbul’da yaşayan müşterilerimizden, 
İstanbula yakın bölgelerde doğa içerisinde nefes alabilecekleri bir 
proje talepleri oldu.  Mesela Çiftlik-Beykoz projemiz bu süreçte bize 
gelen bir projeydi. Müşterimiz İstanbul’da yaşıyordu ve Beykoz’daki 
arsasını yıllardır atıl bir şekilde tutuyordu, pandemi ile birlikte nefes 
almak amacıyla yeni düzenlemeler istedi. Bizde özellikle bahçede 
yoğunlaşarak müşterimize keyifli bir mekan tasarladık, şu anda 
da keyifle kullanıldığına dair geri dönüş alıyoruz müşterimizden. 
Sonuç olarak pandemi, iç mimarinin insan psikolojisi üzerindeki 
etkisinin ne denli fazla olduğunun ve öneminin anlaşılmasına sebep 
oldu, dolayısıyla pandeminin iç tasarıma olumlu etkisi olduğunu 
düşünüyorum.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Nitelikli proje sayımızı arttırıp, uluslararası alanda farklı tiplerde 
projeler tasarlamak ve uygulamak. Öncelikli olarak Türkiye’de olmak 
üzere, toplu konut projeleri için nitelikli üst segment konseptler 
üreterek tasarımlarımızla daha büyük kitlelere ulaşmak ileriye dönük 
hedeflerimiz arasında.  
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ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
Öncelikle MAG Dergisi ailesine bizlere de bu 
sayıda yer verdiği için teşekkür ederiz. Lisans 
eğitimime devam ederken ikinci sınıfta iş hayatına 
mobilya, tasarım ve anahtar teslim uygulama 
üzerine faaliyet gösteren firmalarda başladım. 

2019 senesinde Ac Art Studio olarak profesyonel anlamda iç 
mimari hizmet vemeye başladık. Ofis, konut, kafe ve restoran 
gibi çeşitli alanlarda altmış beşten fazla prestijli projeye imza 
attık. Gerçekleştirdiğimiz projelerin yüksek düzeyde beğeni ve 
başarı elde etmiş olması gelecekteki tasarımlarımız için önemli 
referans kaynaklarımızı da oluşturmaktadır.

Ö

dekorasyon

Birbirinden şık ve farklı projelere imza atıyorsunuz. 
Son olarak Kayseri’de iç mekân tasarımını 
gerçekleştirdiğiniz makam odası projenizin detayları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kayseri’de inşaat sektöründe hizmet veren ve alanının öncü 
firmalarından olan Demirgüç İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
halihazırda makam odası olarak kullandığı 65 m2’lik odanın 
tasarımını yeniden yaparak ve zemininden tavanına tamamen 
yenileyerek 115 m2’lik yeni bir makam odası haline getirdik.

Projenizin tasarımında nasıl bir mimari dil hakim?
Kullanıcının konumu ve odanın kullanış amacı gereği hem ağır 
hem de yormayan tasarım beklentisini, modern ve keskin hatlar 

Ac. Art Studio’nun Kurucusu İç Mimar Ali Çetinkara, iç mekân tasarımını 
gerçekleștirdiği Demirgüç İnșaat’ın Yönetim Kurulu Bașkanı’nın makam odası 

hakkında bilgi veriyor...

Ac. Art Studio 
Modern ve Keskin Hatlar

ALİ ÇETİNKARA

Göz yormayan sıcak ve doğal 
renkler kullandık. 

kullanarak zemin ve tavan arasındaki ilişkiyi güçlendirerek karşıladık. 
Genel olarak ürettiğimiz ofis ve çalışma alanları projelerinde, tavan ve 
zemin bağlantısından yararlanırız. Bunun amacı bazen mekân algısını 
güçlendirmek bazen de herhangi bir ayırıcı kullanmadan aynı mahalde 
bulunan farklı amaçlardaki alanları birbirinden ayırmak içindir. 

Estetik, işlevsellik ve konforu bir araya getirme noktasında 
nasıl bir yol izlediniz?
Estetik, işlevsellik ve konforu aynı anda ileri derecede yakalamak için 
kullandığımız ürünlerin ergonomik açıdan uygun olması, renk ve malzeme 
seçenekleri arasından istediğimiz şekilde opsiyonlayabilmek için nurus 
ürünlerini tercih ettik. Aynı zamanda nurus kullanıcılarına profesyonel 
açıdan teknik destek sağladığı için ortaya profesyonel bir iş çıkmış oluyor. 

Tasarımı gerçekleştirirken nelerden ilham aldınız?
Hepimiz doğanın birer eseriyiz ve git gide doğa ile insanoğlu arasındaki 
uyumu kaybediyoruz. Bu nedenle projelerimizde masif ahşap ve sıcak renkler 
kullanmayı ihmal etmeyiz. Bu malzemeler doğru yerlerde ve oranlarda 
kullanıldığında mükemmel tasarımlar ortaya çıkıyor. Çalışma alanlarında 
veya yaşadığımız yapılarda doğal donelerin insana daha fazla mutluluk ve 
huzur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. 

Mekânda hangi renk ve malzemeleri tercih ettiniz? 
Göz yormayan sıcak ve doğal renkler kullandık. Odada bulunan sekiz adet 
kolon, odadaki diğer detaylara göre daha fazla kendini göstermekteydi biz 
de kolonlarda dikey fugalı mobilyalar kullandık ve mekâna yükseklik algısı 
kattık. Oda üç yerden doğal ışık aldığı için makam masası ve oturma alanını 
o bölgede konumlandırdık, yapay aydınlatma elemanlarıyla aydınlattığımız 
kısmı ise sunum ve toplantı alanı olarak değerlendirdik. Zeminde de ofis ve 
çalışma alanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan karo halı kullandık.   
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İsanbul’da Mimar Çınar Kıyas Gençer tarafından kurulan ve Ankara’da șubesi 
bulunan Karakalem Yapı Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Çınar Kıyas Gencer, hem 
mimarinin tasarım ile olan bütünselliğini ve tasarımcının mimari yetisini hem de 

kendi firmasının faaliyet alanları hakkında bilgi veriyor... 

Karakalem Yapı Mimarlık
Tasarımın Özündeki 

Yaratıcılık

ÇINAR KIYAS GENCER
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bulunan Karakalem Yapı Mimarlık’ın Kurucusu Mimar Çınar Kıyas Gencer, hem 
mimarinin tasarım ile olan bütünselliğini ve tasarımcının mimari yetisini hem de 

kendi firmasının faaliyet alanları hakkında bilgi veriyor... 

Karakalem Yapı Mimarlık
Tasarımın Özündeki 

Yaratıcılık

ÇINAR KIYAS GENCER

Tasarımcı, düșlediği ve tasarladığı yapıyı aynı 
zamanda inșa edebilme yetisine ve bunun 
için gerekli bilgi ve birikime sahip olmalıdır.

imarlık, yapı tasarlama sanatıdır. Ancak sadece 
tasarlamak mimarlık için yeterli bir argüman değildir. 
Tasarımcı, düşlediği ve tasarladığı yapıyı aynı zamanda 
inşa edebilme yetisine ve bunun için gerekli bilgi ve 
birikime sahip olmalıdır. Yapılan tasarımın ayağa 
kalkması yani inşa edilmesi mimarlık mesleğinin en 
önemli tamamlayıcı unsurudur. 

Bu anlayışa uygun olarak bir mimar veya mimarlık ofisi; yapı 
malzemeleri, şantiye yönetimi, kalifiye eleman bulundurma ve 
çalıştırma, alanında uzman olan firma ve çalışanları organize edip 
tasarım sürecinin en uygun şekilde tamamlanmasını sağlamalıdır.

En nihayetinde bir yapı tasarımının müşteri ve tasarımcı ortak 
payesinde olup uygulama sonunda gerekli estetik kaygıları karşılayan, 
müşteri ekonomisini göz önünde bulunduran ve işlevsel olarak 
müşterinin ihtiyacını karşılayan bir yapı olmalıdır.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz anlayışı dikkate alarak 2015 yılında 
İstanbul’da Mimar Çınar Kıyas Gencer tarafından kurulan Karakalem 
Yapı Mimarlık Ofisi, yapı sektöründe birçok projeye imza atmıştır.

Konut, endüstriyel yapılar, ofis ve münferit bazı yapı sınıflarında 
faaliyet gösteren ofisimiz bünyesinde bulundurduğu kalifiye uzman 
eleman ve alt firmaları ile özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi 
büyükşehirlerde projelerine devam etmektedir  

M
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GBAtelier’i kurmaya nasıl karar 
verdiniz?
Tam olarak ihtiyaçların kısıtlı yerlerden 
sağlanabilir olması bizi, kendi markamızı 
oluşturmaya itti. Yıllardır sektörde edindiğimiz 
mimari deneyimlerimizi ilgi duyduğumuz, 
bahçe fenerleri, şamdan ve iş çantası 

yönünde kullanarak ürün gruplarımızı oluşturmaya 
başladık. İhtiyaç neticesindeki estetik kaygılar ki bunlar 
tasarımda aslında bir zorunluluktur. Biz de bu bilinçle 
fikir aşamasında sadece zihnimizde oluşturduğumuz 
düşünceleri ortaya serip uzun süren çalışmalar yaparak 
sorunları özümsedik ve onunla birlikte yaşanmaya 
başlayıp, aynı zamanda da geçmişte oluşturduğumuz bilgi 
haznemiz ile bu keyifli serüvene başlamış olduk.

T
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Bu süreçte ana başlıklarımızı oluşturup ürün skalamızı ona göre 
şekillendiriyoruz.  Fenerlere yıllardır ayrı bir ilgimiz var, evimizin 
pek çok yerinde kullanmayı seviyoruz. Ama istediğimiz gibi bir 
ürün tedarik edemediğimiz için kendi ürün gruplarımızı, bu 
bilinçle istediğimiz şekilde oluşturduk. 

Ürün yelpazeniz ve kalitesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Ürünlerimiz, kendi tasarımlarımız ve belli koleksiyonlardan bize 
ait olan seçimlerden oluşuyor. Her ürün, sınırlı sayıda üretiliyor ve 
birbirinin tekrarı değil. Kalite, en titiz olduğumuz konu. 
Eşim ve ben mimar olduğumuz için ürün tasarımı, üretim aşaması 
tamamen mimar kontrolünde. O kadar keyifli ki tasarımızın 
gerçekleşmiş hali tam da içinize sinecek kalitede önünüzde 
durduğunda o haz, müthiş bir duygu.

Özel tasarım koleksiyonları ile hem ihtiyaçları karșılayan hem de yașam alanlarına 
renk katan TGBAtelier’in Kurucuları Tuğba Alpun Sönmez ve Cengiz Sönmez, 

markasının kuruluș hikâyesinden ürün yelpazesine, ilham kaynaklarından tasarım 
tarzına kadar merak edilen her șeyi tüm detayları ile ele alıyor...

TGBAtelier 
Klasiğin Modern Yorumu

TUĞBA ALPUN SÖNMEZ, CENGİZ SÖNMEZ



Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Genel varsayımlara baktığımız da tasarım, kullanıcın ihtiyaçları 
doğrultusunda işlevsel ve estetik talepleri içerecek şekilde 
gerçekleştirilecek çözümlerdir. Yaşam döngüsünde yapılan işe göre 
insanların ruh hali ve bulunduğu çevreye göre çeşitli olaylardan 
etkilenerek bir takım tasarım kaynakları oluşmasına sebep 
fikirler ortaya çıkabilmektedir. İş durumuna göre ve yapılan işin 
konusuna göre daha derin düşünmeyi ya da basit şeylerden ilham 
almayı sağlayan ufak fikirler, büyük işlerin imzasını taşımaya 
sebep olabilmektedir. Dolayısıyla tasarımları işlevsel ve estetik 
bir bütünleşme ile oluşturuyoruz. Temel kriter, kendi özgün 
düşüncelerimiz. Geniş düşünce kavramımız, olaylara bakış açımız, 
etkileyici bir müzik, bazen tasarım kaynağı olup ortaya güzel eserlerin 
çıkmasına sebep olabilirken, bazen de ilham kaynağımız günlük 
yaşamdaki ufak bir detay veya yaşanmış bir anı bile olabiliyor. 
Tasarımı bir bütün olarak ele alırken farklı şekillerle ve çizimlerle 
anlatma çabası, çizgilerin ve boyaların yarattığı ve vermek istediği 
mesajlar, konunun temasından biraz daha geniş düşünülmesini 
kapsayabiliyor. Biz çift mimar olarak tüm tasarım ürünlerimizi tekrar 
tekrar üzerinden geçerek yorumluyoruz. 

Tasarımda öncelikleriniz neler oluyor? Tasarım 
tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
İyi bir iç mekânın amacı, mekânın fonksiyonunu karşılayabilmek 
ve kullanıcının etkileşim kurmasına yardım etmekten geçer. Bunu 
yapmanın bir  önemli yolu ise, beş temel duyuyu harekete geçiren 
alanlar tasarlayabilmektir. İnsanlar objeleri ve mekânları, görmenin 
yanı sıra ses ve dokunuşla da algılıyorlar. Sonuç olarak, yaşadığımız 
ve çalıştığımız yerlerde tasarım parametrelerini düşünürken, 
duyusal deneyimi de dahil etmek mekânın niteliklerine büyük 
katkı sağlıyor. O nedenle iyi aydınlatılmış, renkleri, dokuları görünür 
kılan, zeminden tavana malzeme seçiminde düşünülerek seçim 
yapılmış, doğru havalandırma sistemleriyle temiz hava sunabilen 
mekânlar ile ürünlerimizi buluşturmak öncelikli hedefimiz. Bu tabii 
ki de tasarım önceliğimiz olarak yer alıyor. Tasarım tarzımız da hem 
modern hem de klasik çizgileri görebilmeniz mümkün. Bazen eskiyi 
çağrıştıran nostaljik bir ürün bile skalamıza eklenmiş olabiliyor. 
Mimari danışmanlıkta yaptığımız için mekândaki hakim olan tarza 
uygun, kişiye özel çözümler üretebiliyoruz. Bütünlük ve birbirini 
tamamlayan ürünler, renkler, doku ve bunların hepsinin oluşturduğu 
kombin bizim için çok önemli.  Bazen mekânda çok ufak dokunuşlarla 
bile çok değişik bir ambiyans oluşturmanız mümkün.   

Koleksiyonlarınızı tasarlarken öncelikleriniz neler 
oluyor?
Koleksiyonumuzu oluştururken; herhangi bir olay, çevre ve 
insan tasarım kaynağı olabildiğinden gezmek, görmek ve farklı 
düşünebilmek çok önem taşıyor. Doğaya, hayvanlara olan sevgi, 
insanlardaki aşk duygusu, ilham veren kaynak olup işin gerekliliğinde 
kullanılabilecek kaynaklardır. Sonuçta yapılan çalışmamızda 
kaynak ne olursa olsun, herkesin görebileceği, inceleyeceği hatta 
kullanabileceği bir ürüne dönüşeceğinden, çalışmalar daha titiz ve 
özenli yapılmaktadır. Görsellik veya kullanım ürünü olan her konsept 
çalışması, değişik kaynaklar sonucu ortaya çıkabildiğinden, neyin ne 
zaman ne etki vereceği bilinmemek ile birlikte tamamen düşüncelerin 
ve mantığın bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan ürünler olmaktadır.

Ürünlerinizi satın almak isteyenler nereden 
ulaşabilirler?
Ürünlerimiz çeşitli pazar alanlarında yer aldığı gibi kendi web sitemiz 
www.tgbatelier.com’dan ya da sosyal medya hesaplarımızdan sipariş 
edilebilir.  

tgbatelier
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ariyer serüveninizden ve perakende 
zincir mağazalar ile alakalı 
uygulamalarınız mevcut olmasına 
rağmen yer aldığınız konut 
projelerinden bahsedebilir misiniz? 
Mesleğe aslında mobilya sektöründen giriş 
yapmıştım. Bir süre imalat yapılan bir firmanın 

proje yöneticisi olarak çalıştım. Dairenin iç dekorasyonu 
örnek daire çalışmaları ve tüm imalat süreçlerinde yer 
aldım. Bu dönemde Türkiye’nin önde gelen pek çok inşaat 
firması ile çalışma imkânım oldu. Sonrasında perakende 
sektörüne  yüklenici firmalar tarafından Proje& Şantiye 

K
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yöneticiliği pozisyonunda dahil oldum. Bu alanda 
birçok perakende firmayla hem proje hem uygulama 
konusunda çalışma fırsatım oldu. Global markalar 
ile çalışmak gerçekten keyifli. Son birkaç senemi ise 
Türkiye’nin önde gelen bir ayakkabı markasının teknik 
departmanın da inşai bakım onarım sorumlusu olarak 
geçirdim. Şu an Arte Mimarlık’ta perakende mağazalara  
inşai olarak bakım onarım ve tadilat hizmetleri 
veriyoruz. Mekân tasarlıyor ya da revize ediyoruz. Faaliyet 
alanlarımız ise; hastaneler, global perakende markalar, 
tesisler, alışveriş merkezleri, villa-konut şahıs ve inşaat 
firma projeleridir.

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerinde estetik ve fonksiyonelliği bir arada 
sunan Arte Mimarlık’ın Kurucusu İç Mimar Kübra İlhan Kaçmaz, sade, șık ve 

ergonomik projeler hayata geçiriyor...

Arte Mimarlık 
Sadeliğin Göz Alıcı Adresi

KÜBRA İLHAN KAÇMAZ



Arte Mimarlık’ın faaliyet alanları sadece perakende 
zincir gruplar mı? 
Tabii ki hayır. Konut, mağaza, hastane, tesis ve birçok alanda hizmet 
vermekteyiz. Perakende zincir mağazalara inşai işler bakım onarım 
ve tadilat işleri ağırlıklı hizmet vermekteyiz. Birçok sektörde senelik 
sözleşmeli işlerini yaptığımız markalar yer almaktadır. Özel tasarım 
yapılan butik projelerimiz özellikle işimizin en keyifli kısımlarını 
oluşturmaktadır. Ataköy Nef 22’de yer alan ofisimiz mekânlarına 
yeni bakış açıları katmak isteyen herkese açıktır.

Birçok başarılı projeye imza attınız ve bunu 2021 
Altınçağ Ödülleri ile taçlandırdınız. Size ödülü 
kazandıran projeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
On yıla yakın bir süredir inşaat, perakende zincir mağazaları, villa-
ev projeleri, hastaneler gibi bir çok projede yer aldım. Neredeyse 
tamamı duyulmuş markalar ve Türkiye’nin önde gelen şirket ve 
firmalarıydı. Ama ödüle sebep olan projem, 2014 senesinde örnek 
dairesini tasarlamış olduğum bir akıllı ev konut projesidir. Projeyi 
hayata geçiren inşaat firmasının global bir tasarım ödülü alması bu 
ödülü almama sebep olmuştur.

Mimari projelerinizdeki karakteristik çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Pier Vittorio Aureli’nin, Mimarlık ve Asketizm üzerine kitabında da 
kullanılan motto; az, yeterlidir. Sade, yalın ve şık olmak her zaman 
estetik gelmiştir.

Müşterileriniz ihtiyaçlarını ve taleplerini okuma 
noktasında nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Çalışmaya başlamadan önce kısada olsa sohbet etmek vakit 
geçirmek bu talepleri kendinden açığa çıkarmaktadır.

Hem kullananların sıkılmayacağı hem de tasarım 
olarak eskimeyecek projeler yaratmanın sırrı nedir?
Birey gerçekten sevdiği bir şeyden sıkılmaz ve eskise de kullanmaya 
devam eder. Bu mantıkta kişiye özel sevebileceği objeyi tercih 
etmelerini sağlıyorum.

Projelerinizi tasarlarken estetik yaşam alanları mı 
yoksa fonksiyonel yapılar mı yapmayı ön planda 
tutuyorsunuz?
İkisi bir arada olmazsa olmaz. Bu sebepten ergonomik alanlar 
yapmak en büyük amacım. Ergonominin estetik ve fonksiyonu bir 
arada tutacağına inanıyorum. 

Yakın dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Şu an ağırlıklı perakende mağazalarda çalışma halindeyiz. Yakın 
dönemde inşai anlamda sektörde yer alan üç ile dört firma arasında 
olmak gayretindeyiz. 

Özel tasarım yapılan butik projelerimiz 
özellikle ișimizin en keyifl i kısımlarını 

olușturmaktadır. 
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-Line Collection’u kurmaya nasıl karar 
verdiniz?
Bu kararımda en etkili olan şeyin Almanya, 
Weimar, Bauhaus-Universität deneyimim olduğunu 
söyleyebilirim. Aldığım eğitimde iç ve dışın 
bütünlüğünün ilişkisini ve ürün tasarımının mekân 
için çok şey ifade ettiğini gözlemledim. Mezun olduktan 

sonra ise hep aklımda var olan ürün ve eşya tasarımının iç mekân ile 
birleşimi üzerine çalışmak istedim ve ardından bu markayı kurduk. 
F-Line Collection yalnızca bir mobilya markası değil iç mimarlık 
hizmeti veren, kişiye özel tasarım projeleri sunan, üç boyutlu 
görselleştirme yapan bir marka. İlerleyen süreçte çok daha farklı 
projelerimiz olacak.

F
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Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi 
verir misiniz?
F-Line Collection; tasarım ürünleri şuan berjer, sandalye puf gibi 
tekli oturma ünitelerinden oluşmakta. Piyasaya sürdüğümüz 
ürünler, tasarımları ve tüm hakları bize ait olan başka hiçbir yerde 
benzerini göremeyeceğiniz parçalar. İlerleyen süreçlerde farklı ürün 
kategorileri ile koleksiyonumuzu genişleteceğiz. Ürünlerimiz için 
yüksek kaliteli kumaşlar kullanılmakta olup birinci sınıf titiz 
işçilik ile üretilmekte ve müşteriye sunulmakta. Üretim sürecinden 
paketlenme sürecine en iyi şekildeki kurguyu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Çünkü ürün tasarımının kalitesi kadar üretim, malzeme 
ve nakliye süreçleri hepsi aslında bir bütün olarak aynı standartta 
ilerlemeli ki marka çizgisini koruyabilsin.

Müșteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutarak hem iç mimari hizmeti
hem de mobilya tasarımı gerçekleștiren F-Line Collection’un Kurucusu

Firdevs İyibilgin Gökmenoğlu, fonksiyonelliği, estetik değerler ile
harmanlayarak stil sahibi tasarımlar gerçekleștiriyor...

F-Line Collection 
Mimariden Tasarıma Prestij

FİRDEVS İYİBİLGİN GÖKMENOĞLU



Fonksiyonellik temel alınıp bunun 
üzerinde estetik değerleri ekleyerek 

ikisinin harmanlandığı tasarımlar ortaya 
çıkartmaya çalıșıyorum.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını kendi bakış açınızla 
nasıl bir araya getiyorsunuz?
Müşteri memnuniyeti tasarım sürecinin getirilerinden birisi. 
Müşterinin ihtiyacını içselleştirip sorunları çözüm odaklı 
incelemeye başladığınızda fikirler somutlaşırken sizin birikiminiz 
sosyal ve kültürel algınızla ile beraber her şey yeniden şekilleniyor 
ve kendi bakış açınızla sonuca ulaşıyor.  

Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Tasarımlarımızı gerçekleştirirken her şeyden ilham alıyoruz. Bir 
kitap, müzik, film o an gördüğüm, kokladığım veya hissettiğim 
her şey bana ilham olabilir. Tek ihtiyaç dışavurum için bir kağıt ve 
bir kalem.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Bu çok değişken, kendimi bir tarz ile kısıtlamıyorum. Müşterinin 
isteği, o anki ruh halim ya da zaman değiştikçe farklılaşan bakış 
açım bunların hepsi farklı tarzlarda tasarım yapmama sebep 
olabilir.

Ürünlerinizin estetik mi yoksa fonksiyonel mi 
olmasına olmasına özen gösteriyorsunuz? 
Aslında burada bir denge söz konusu. Fonksiyonellik temel alınıp 
bunun üzerinde estetik değerleri ekleyerek ikisinin harmanlandığı 
tasarımlar ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ama fonksiyonel 
olmayan bir ürünün kullanıcıya sunulması mümkün değil. 
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umi Design’ın danışanlarına sağladığı 
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
Dumi Design olarak iç mimari tasarımın yanı 
sıra kişiye özel çalışmalar da sürdürüyoruz. 
Dumi Design, ev tekstili üzerine kurulu bir 
firmadır. Markamız; kokteyl peçetesi, Amerikan 
servis, runner, kırlent, çarşaf, yatak örtüsü, masa 

örtüsü, puf, berjer ve ev tekstil ürünleri ile birlikte kişiye özel 
tasarımlar da gerçekleştirmektedir. Geniş ürün yelpazesine 
sahip olmasıyla birlikte müşteri memnuniyetine de önem 
veriyoruz. İç mimari çözüm odaklı istenilen konsept ve ürün 
tasarımı ile çalışmalarımız devam etmektedir.

İç mimari hizmet danışmanlığınızın yanı sıra 
dekoratif ürün tasarımlarınız da mevcut. Ürün 
çeşitliliğiniz ve kaliteniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Dumi Design ekibi olarak müşteri memnuniyetine özen 
gösteriyoruz. Evinizin herhangi bir köşesinde Dumi Design 
imzalı ürünlerin bulunması, sofralarınızı renklendirirken 
zarafeti de sağlamamız temel esaslarımızdandır. Tasarlanan 
her ürün ilk aşamasından itibaren ben ve ekibim tarafından 
titizlikle takip edilmektedir. Tasarımlarımızın ham 
maddeleri ve kumaşları yurt dışından ithal edilmektedir. 
Evin genel konsepti hakkında tarafımıza ulaşan görseller 
neticesinde müşterilerimize tasarımları, çizim programları 
ve el çizimi ile sunmaktayız. Tasarlamış olduğum ürünleri 
müşterilerimize sunduktan sonra ekibim ile üretim 
aşamasına geçiş yapıyoruz. Üretim süremiz müşterimize 
sunmuş olduğumuz kumaşların temin sürelerine göre 
değişmektedir. Önceliğimiz hızlı ve kaliteli teslimattır.

D
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Hem mimaride hem de dekorasyonda tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Tasarlamış olduğum ürünün kullanışlı hale gelmesi ve herkese hitap 
edebilmesi önceliklerimin arasındadır. Yaptığım her işin detaylarıyla ön 
plana çıkabilmesi için çalışmalarımı sürekli hale getirmeyi hedefleyerek 
başladığım bu yolda daima gelişim ve değişim içerisindeyiz. Demek 
istediğim şu ki bir maddeyi eşsiz kılan, detaylarla verdiğimiz ince 
ayrıntılardır. Dumi Design olarak bütün tasarımlarımızda eşsizliği baz 
alıyoruz. Çünkü bizler için her danışanımız eşsiz nitelikte…

Markanız için ileriye dönük planlamanız nedir ? 
Tasarımlarımı ithalat ve ihracat ile daha fazla kitleye ulaştırabilmeyi 
hedefliyorum. Bu noktada gelişebilmek için iç mimarlığımın yanı sıra  
home tekstil ve imalat üzerine birçok kurumdan almış olduğum sertifikalı 
eğitimlerim ile konsept geliştirme ve tasarım üretimlerimi üst segmente 
taşımak ileriye dönük temel planlamalarım arasında yer almaktadır.  

Farklı form ve dokuları estetikle 
birleștirerek ev dekorasyon ve sofra 

sunum aksesuarlarında birbirinden șık 
tasarımlar gerçekleștiren Dumi Design’ın 
Kurucusu Rümeysa Kasapoğlu, bütün 

ürünlerinin eșsiz ve özgün olmasına
özen gösteriyor...

Dumi Design 
Eşsiz Detaylar

RÜMEYSA KASAPOĞLU
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ize 3K Mimarlık ve Dizayn’ın kuruluş 
hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Eğitimim bittiği gibi çalışma hayatına atıldım ve 
özel projelerde yer aldım. İş hayatımı eğitimimin bir 
parçası olarak gördüm. Sektörde çevre edindim, bu 
sırada da sosyal medyada 3K ile alakalı paylaşımlar 
ve algı için reklamlarda veriyordum... 3K liseden 

beri çevremdekiler tarafından önüme sunulan bir takma ad 
gibiydi... İsmimin baş harfleri olduğu için ben de bu algıyı bozmak 
istemedim ve şirketimin adı oluşmuş oldu. Daha sonrasında bir 
otel projesi ile tanıştığım kişi ile ortaklı olarak 3K Mimarlık ve 
Dizayn şirketimizi kurmuş bulunduk.

Projelerinizdeki tasarım anlayışınızı ve çizginizi 
nasıl tanımlarsınız?
Tasarım konusunda anlayışımız; kesinlikle problem çözmeye 
dayalıdır. Ortaya koyduğumuz çözümlerimizi sürdürebilir 
çerçevede de dikkate alarak tasarlıyoruz. Sürdürebilir kılmak 

B

dekorasyon

sadece bugün değil, yarın için de değer yaratmak ve daha iyi 
bir gelecek için düşünmeye değer diyoruz. Tasarımlarımızdaki 
imzalarımız daha çok insan ve bizler ile beraber yaşayan 
canlılarımız için olmuştur ve böyle devam edecektir.

Tasarımlarınızdan nelerden ilham alıyorsunuz ve 
nelere ağırlık veriyorsunuz?
Genel olarak şu diyebileceğim bir ilham kaynağım yok. Daha çok 
çalışma yapacağım alanda biraz zaman geçirmek, incelemek, 
fotoğraf çekmek, o alanda biraz yaşamak tasarım konusunda 
bana öncülük ediyor. Tasarım alanında geçirdiğim zamanda üç 
boyutlu düşünebiliyorum. Hayat akışına senaryolar oluşturuyor 
ve aslında projenin çoğunu kafamın içinde bitirebiliyorum. 
Sonrası eskiz ve detaylar... Ağırlık verdiğim konular tabii 
ki tasarımımın hangi alanda olduğu ile farklılık gösteriyor. 
İhtiyaçlar nedir? Alanı daha geniş nasıl kullanabilirim? Alanları 
daha sosyal nasıl kurgulayabilirim? Bunların dışında olmazsa 
olmazlarımız var; engelli yaşam... 

3K Mimarlık ve Dizayn’ın Kurucusu Mimar Kadir Koray Küçükali, 
tasarladığı mekânlarda hem ișlevsel gereksinimleri teknik olanaklarla bağdaștırdığı 

hem de estetik ihtiyaçları karșıladığı fonksiyonel ve estetik projeler hayata geçiriyor...

Fonksiyonel ve Estetik
3K Mimarlık ve Dizayn

KADİR KORAY KÜÇÜKALİ

160160 magdergi.com.tr



Mesela her vatandaş, bir engelli adayıdır. Bu sadece büyük bir kaza 
maksatlı alınan hasarlar veya doğuştan gelen bir durum ile alakalı 
olmayabilir.

Müşterinizin ihtiyaç ve taleplerini kendi mimari bakış 
açınızla nasıl bir araya getiriyorsunuz?
Bu gerçekten zorlu bir süreç müşterinin talepleri bazen uygulama 
yapılacak alana uygun olmuyor veya alan düşüncesine göre 
yeterli olmuyor. Bu aşamada müşteriye sunduğumuz alternatifler 
doğrultusunda ilerleme yapıyoruz. Önceliğimiz tabii ki müşteri 
memnuniyeti olamayacak bir şeyi de kendilerine olur gibi 
göstermiyoruz. Proje aşamasında şeffaf şekilde ilerliyoruz ki sonunda 
iki taraf da mutlu ayrılsın.

Genellikle kentsel dönüşüm projelerinde yapısını kentsele sokan 
vatandaşlar eski yapılarına göre yeni yapılarda metrekarede 
küçülme meydana gelince anlaşmamız konusunda sıkıntı 
yaşıyoruz. Fakat biz bu zorlukları kendi müşterimizin istekleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kendi mimari bakış açımız ile tabii ki de 
düzenliyoruz. Materyaller çoğalıyor, teknoloji ilerliyor, yeni tasarım 
örnekleri meydana çıkıyor ve biz de bunların her zaman takibinde 
olduğumuz için kendi çözümlerimiz ile müşterilerimize en güzel ve 
temiz şekilde uygulamamızı teslim ediyoruz.

Projelerinizde estetik yaşam alanları mı yoksa 
fonksiyonel yapılar mı yapmayı ön planda 
tutuyorsunuz?
Proje, fonksiyonelliğini kaybedecek kıvamda ise estetik kaygımı arka 
plana atabilirim. Bu tabii ki projesine göre de değişir. Yaşam olarak 
kullanılacak yapılarda fonksiyonellik benim için ön plandadır. 
Dediğim gibi aynı zamanda da estetik kaygısı olan biriyimdir. İkisini 
harmanlamayı tercih ederim.

Son olarak gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Butik işler yapmayı seviyorum. Fakat şu sıra yatırımcılarımız ile 
birkaç kapsamlı proje ile ilgileniyoruz. Şirketimizin hep sağlam bir 
portföye sahip olmasını istiyorum. Sağlam ve güvenilir. Bu açıdan 
çok da acele etmiyorum. COVID döneminde gayet aktif olarak 
çalıştık. Durmadık ve bu sayede bizim ile çalışan ekiplerimiz de 
gayet mutlu. Zarar ettiğimiz projelerde bile anahtarı teslim etmeyi 
bildik. Bizim ile çalışan ekip arkadaşlarımızı bu zorlu süreçte 
yalnız bırakmamak adına birçok kez maliyetine uygulamalar 
yaptık. Bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatanlardan biri olarak 
görüyorum kendimizi. Bundan sonraki adımlarımız yerinde ve 
emin şekilde hep bir basamak koyarak ilerleyeceğiz. Şu an üzerinde 
çalıştığımız bir film platosu tasarlıyoruz. Aynı zamanda anahtar 
teslim uygulamasını da biz üstlendik. Toplu konut alanında da bir 
girişimimiz olacak ve aynı zamanda da kentsel dönüşüm yapmaya 
da devam edeceğiz.  

Ortaya koyduğumuz çözümlerimizi 
sürdürebilir çerçevede de 

dikkate alarak tasarlıyoruz.



öcek Rentals’ı bize biraz anlatabilir 
misiniz?
Göcek Rentals’ı anlatmak için önce Göcek 
Ventures’dan bahsetmek gerekir. Global bir hukuk 
firmasında yirmi yılı bulan kurumsal kariyerimi, 
girişimcilik hayalimi hayata geçirebilmek ve tutku 
ile sevdiğim Göcek’i daha çok yaşayabilmek için 

yaklaşık beş yıl önce radikal bir karar alarak sonlandırdıktan 
sonra Göcek Ventures’ı kurdum. Göcek Ventures, başta 
gayrimenkul olmak üzere tarım, turizm ve eğlence gibi çeşitli iş 
kollarında yatırım yapan ana kuruluşumuzdur. Göcek Rentals 
ise Göcek’teki tatil tecrübesini en üst kalitede yaşamak isteyen 
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misafirlerimize bu tecrübeyi sunduğumuz firmamızdır. 
Havaalanı kapısından başlayıp, Göcek’te konakladıkları 
özel tasarımlı villalarımız ve koyların tadını çıkarttıkları 
teknelerimiz ile misafirlerimize Göcek tecrübelerinin her 
anında hizmet vermekteyiz. Firmamızın sosyal medya 
kısmına Göcek Experience adını vermemizin sebebi de 
budur.

Misafirlerimizin tercihine göre ister Göcek içinde, isterse 
Göcek’e yakın mesafelerde daha sessiz lokasyonlarda ve doğa 
içinde dairelerimiz ve villalarımız da mevcuttur. Tatillerini 
kendilerine en uygun şekilde geçirebilmeleri için henüz 

Doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Göcek’te en üst kalitede
tatil yapma ya da hayat kurmak isteyenlere geniș portföyüyle hizmet veren 

Göcek Rentals’ın kurucusu Alper Dalbayrak, müșterilerine sundukları
ayrıcalıklı hizmetlerden bahsediyor.

Cennete Açılan Kapı
Göcek Rentals

Alper Dalbayrak

162 magdergi.com.tr
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misafirlerimize bu tecrübeyi sunduğumuz firmamızdır. 
Havaalanı kapısından başlayıp, Göcek’te konakladıkları 
özel tasarımlı villalarımız ve koyların tadını çıkarttıkları 
teknelerimiz ile misafirlerimize Göcek tecrübelerinin her 
anında hizmet vermekteyiz. Firmamızın sosyal medya 
kısmına Göcek Experience adını vermemizin sebebi de 
budur.

Misafirlerimizin tercihine göre ister Göcek içinde, isterse 
Göcek’e yakın mesafelerde daha sessiz lokasyonlarda ve doğa 
içinde dairelerimiz ve villalarımız da mevcuttur. Tatillerini 
kendilerine en uygun şekilde geçirebilmeleri için henüz 

Doğal güzellikleriyle insanları büyüleyen Göcek’te en üst kalitede
tatil yapma ya da hayat kurmak isteyenlere geniș portföyüyle hizmet veren 

Göcek Rentals’ın kurucusu Alper Dalbayrak, müșterilerine sundukları
ayrıcalıklı hizmetlerden bahsediyor.

Cennete Açılan Kapı
Göcek Rentals

Alper Dalbayrak

planlama aşamasında misafirlerimizin ihtiyaçlarını 
dikkatli bir şekilde analiz edip, anlamaya önem 
gösteriyoruz. Özellikle bebekli ya da evcil hayvanlarıyla 
seyahat eden veya Göcek’te bulunduğu sürede evden 
çalışma modeli ile işine devam edecek misafirlerimiz için 
bu tür hususlar özellikle önem taşımaktadır.

Tatillerinin en güzel şekilde geçirmeleri için 
misafirlerimizin, hijyen konusunda problem 
yaşamamaları bizim için çok önemlidir. Bu nedenle 
bütün villarımız misafirlerimiz gelmeden önce 
dezenfekte edilmektedir. İstenildiği takdirde, 
misafirlerimiz için market alışverişi yapılarak evlerine 
yerleştirilmekte, böylece misafirlerimizin gelir gelmez 
tatillerine başlamaları mümkün olmaktadır. Ayrıca 
misafirlerimizi için çocuk bakım ve yemek servisi 
hizmetimiz de bulunmaktadır.

Tekne ile koylarda geçirilen zaman Göcek tatillerin 
olmazsa olmazları arasındadır. Bizde Göcek Rentals 
olarak yelkenli, motoryat ve gulet kiralama seçenekleri 
ile müşterilerimize en güzel koy tecrübelerini yaşatmaya 
çalışıyoruz.

Tatil yapmak isteyenlerin yanı sıra Göcek’i seven ve 
burada kalıcı bir hayat kurmak isteyen ya da yatırım 
yapmak isteyen misafirlerimize Göcek Ventures’ın 
yatırım portföyü ile hizmet veriyoruz. 
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Hem ulaşım kolaylıkları, hem Göcek’te bulunan okulların kalitesi, 
hem çocuklara sunulan aktivitelerdeki çeşitlilik hem de donanımlı 
ve üst kalitedeki özel hastaneler  nedeni ile  Göcekteki araziler hızla 
değer kazanmaktadır. Göcek Ventures’ın yatırım portföyünde ise hayat 
kurmak isteyenler için Göcek ve çevresinde son derece kıymetli araziler 
bulunmaktadır. 

Müşterilerinize sunduğunuz kiralık villa, stüdyo daire ve 
tekne alternatifleriniz ile fiyat aralığınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Göcek’te kiralık villa,daire ve teknelerin fiyatları, özelliklerine ve 
kiralamanın dönemine göre değişiklik göstermektedir. Portföyümüzün 
genişliği nedeni ile çok sayıda alternatiflerimiz mecuttur. Erken iletişim, 
müşterilerimiz için hem vilların müsaitliklerini ayarlamamız, hem 
de erken rezervasyon indirimden yararlanmaları için büyük önem 
taşımaktadır.
 
Normalleşmenin başlaması ile yerli turistlerin tatil 
seçeneği olan kiralık villa ve tekne tatilinin sağladığı 
avantajlar neler?
Pandeminin etkisi ile kiralık villarlarda tatil yapmayı hem yerli 
turistler, hem de yabancı turistler daha fazla tercih etmeye başladılar. 
İnsanlar ile temas halinde olmadığınız, yemek ve temizlik konularında 
kişisel tercihleriniz ile ilerleyebildiğiniz villalarda, çok daha güvenli ve 
hijyenik koşullarda tatil yapmanız mümkün olmaktadır. Ayrıca evden 
çalışma modelinin yaygınlaşması ile birçok misafirimizin Göcek’ten 
çalışma konseptini de tercih ettiğini görüyoruz. Bu tür misafirlerimize 
hızlı ve kesintisiz internet bağlantısı, evlerine ofis gereçleri kurulması 
gibi konularda da destek sunabiliyoruz.

Göcek Rentals olarak portföyümüzde, 
bütün istek ve ihtiyaçlara cevap verecek 

villa seçenekleri mevcuttur.
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Villalarımızın kaptanlı ya da kaptansız tekne seçeneklerimiz ile 
Göcek çevresindeki harika koyların tadını çıkartabilirken, daha 
geniş kapsamlı mavi tur seçenekleri ile de müşterilerimize uzun 
soluklu tekne tecrübeleri yaşatabiliyoruz.

Kısacası buradaki en önemli konu müşterimizin ne istediklerini 
netleştirmesidir. İsterlerse helikopterle Göcek’e gelip orman içinde 
gözden uzak harika bir villada tatil yapabilir, özel şoförlü lüks 
araçlarımızla karşılanıp Göcek merkezine ve eğlence mekanlarına 
yakın bir evde Göcek’in tadını çıkartabilirler, isterlerse de 
teknelerimiz ile en güzel koyda tatillerini geçirebilirler. Biz bütün 
çözümleri sağlayacak ekibe, donanıma ve yetkinliğe sahibiz. 

Villa kiralarken nelere dikkat edilmeli?
Bu soruyu tatilinizi planlarken “Nelere dikkat etmeli?” diye 
genişletmek daha doğru olur. Villa kiralarken, öncelikle hizmet 
kalitesine güvenebileceğiniz köklü bir firmayı tercih etmeniz 
çok önemlidir. Göcek Rentals, bu noktada portföyünün kalitesi, 
kurumsal yapısı ve müşteri memnuniyeti ile farkını ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda tatildeki istek ve ihtiyaçlarınızı 
kesinleştirmek, kaç kişi konaklayacağınızı belirlemekte villa seçimi 
konusunda önemlidir. Göcek Rentals olarak portföyümüzde, bütün 
istek ve ihtiyaçlara cevap verecek villa seçenekleri mevcuttur. 

Müşterileriniz size nereden ulaşabilirler?
Bize kurumsal websitemizden ulaşbilirler. Burada portföyümüzde 
bulunan seçenekler ile ilgili detaylı bilgiler ve fotoğraflar 
bulabilirler. Ayrıca info@gocekrentals.com adresimizden de bizimle 
iletişime geçebilirler. 

Göcek Ventures’ın yatırım portföyünde 
ise hayat kurmak isteyenler için Göcek 

ve çevresinde son derece kıymetli 
araziler bulunmaktadır. 



Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’ın, sektördeki saygı değer konumu 
ve bașarılı çalıșmaları ile adından sıkça söz ettiren MAG Medya’nın kurucusu 
Can Çavușoğlu ile özel hayatı, iș ve bașarılı projelerine ilișkin merak edilenleri 

konuștuğu keyifl i röportajı sizlerle...

röportaj

SERKAN KIZILBAYIR, CAN ÇAVUȘOĞLU

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler
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Benim önceliğim ise her zaman ailedir. 
Ailem; mutlu, sağlıklı ve huzurlu oldukça 

kendimi bașarılı görürüm. 

izi biraz daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1978 yılında Ankara’da doğdum. Özel Yükseliş Koleji’nde 
ilk, orta, liseyi okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden şeref listesine girerek mezun 
oldum ardından  Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
bitirdim; ayrıca Gerilla Pazarlama Teknikleri üzerine 

yüksek lisans tezimi yazdım. Ankaralı tüccar bir ailenin 4. kuşak 
temsilcisi olarak da ticaret hayatı benim için kaçınılmaz bir kader 
sanırım... Dedem Rahmetli Mehmet Raşit Çavuşoğlu, Vehbi Koç ve 
arkadaşları ile beraber “On Birler” adı altında ilk gayri resmi ticaret 
odasını kuranlardan biri… Babam da uzun yıllar Ankara Ticaret 
Odası Başkanlığı yapmış biri… Ben de arkadaşlarıma kıyasla erken 
yaşta gelişen ticarete olan ilgimi, üniversite yıllarında birçok girişimle 
hayata geçirdim... O yıllar benim için çok büyük tecrübelerle 
doludur… Mezun olduktan sonra da bu yönde ilerleyeceğimin farkına 
vardım ve aile şirketinde çalışmaya başladım.

Her zaman farklı bir vizyonunuz var. Girişimcilik 
ruhunuz birçok gence ilham oluyor... Sık sık 
üniversitelerde konuşmacı olarak davet aldığınızı 
biliyorum. MAG’ın kuruluşu nasıl oldu? Yıllar içinde 
bağımsız bir medya grubu olarak başarılı bir yere 
sahip Türkiye’deki nadir gruplardansınız...
Çok teşekkürler… Yirmi yıla yaklaşan serüvenimizde MAG olarak 
ilk ve tek olduğumuz pek çok şey oldu... Öncülük bizim sevdiğimiz 
bir şey... 2003 yılında sosyal medya bu kadar yaygın değildi, mezun 
olduktan sonra arkadaşlarımızın birçoğunun yurt dışına çıkması ile 
onların memlekete olan merakları arttı. Biz de gittiğimiz yerlerden 
fotoğraf çekip arkadaşlarımıza göndermeye, oluşturmuş olduğumuz 
internet sitesine o görselleri yüklemeye başladık. Sonra bu durum 
çok popülerleşti. “Ankara’da ne oluyor, ne bitiyor?” diye merak eden 
herkes web sitesini takip etmeye başladı ve inanılmaz dönüşler 
almaya başladık. Devamında o kadar çok fotoğraf talebi aldık ki, o 
dönem ulusal bir dergide çalışan muhabir arkadaşımızı işe aldık 
ve MAG böylece doğmuş oldu. Nakit sirkülasyonu sağlamak için 
damacana su bayiliği yaptık. Sonrasında “Angora tavşancılığı” 
fikri çıktı. O dönem Ankara’da Angora tavşanının olmadığını fark 
ettik... Fransa’dan Angora tavşanları ithal edildi, Ankara Tavşanı 
Yetiştirme Birimi kuruldu ve neslinin yaşatılması sağlandı... Böyle 
çok maceramız vardır… Kimisi halen başarıyla devam eden işlerimiz, 
kimisi de bizim için yol gösteren çok kıymetli deneyimler haline 
geldi…

MAG Medya çatısında şu anda neler var? 
MAG Yayın Grubumuz aylık olarak yayınladığımız MAG ana 
dergimiz olmak üzere; MAG Business ile iş hayatının nabzını tutuyor, 
MAG Dekorasyon dergimiz ile mimari ve tasarımsal trendleri takip 
ediyor, MAG Kids, MAG Beauty, MAG İnşaat-Emlak gibi dönemsel 
olarak çıkardığımız dergilerimizi de ilgilileriyle buluşturuyoruz. 
Basılı olarak çıkardığımız dergimizi, Web siteleri, appler ve çeşitli 
işbirlikleri ile ayda 5.5 milyon kişiye ulaşıyoruz.

MAG PR Solutions olarak; halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında 
iş ortaklarımızın bilinirliğini arttırmak yönünde faaliyetler 
düzenliyoruz. Aynı zamanda etkinlik ve organizasyon danışmanlığı 
kısmımız ile markalarımızın doğru hedef kitleye etkin iletişim 
araçları ile ulaşmalarını sağlıyoruz. Medya, gücüne inandığımız 
ve her alanda markalarımızın da içinde yer almasını sağladığımız 
bir sektör. Doğru iletişim kanallarını hedef kitleye ulaşmak için 
kullandığınızda aldığınız geri dönüşler sizleri mutlu ediyor. Bizler 
de MAG PR Solutions olarak markalarımızın iletişim ihtiyaçlarını 
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Videoyu izlemek 
için okutunuz.
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belirledikten sonra onları hedefleri doğrultusunda bilinirlik 
açısından üst seviyeye çıkaracak faaliyet alanları belirliyoruz.

MAG Digital olarak dijital pazarlama ve danışmanlık 
hizmetleri veriyoruz. Sosyal medya ve dijital platformlar artık 
geleneksel mecralarla birlikte yürütülmek durumunda. Medya 
dediğinizde tüm mecraları ele aldığınızda bir marka için 
hiçbirini birbirinden ayıramayacağınız konumdayız. Biz de 
bu yüzden MAG Medya çatısı altında tüm birimleri ile hizmet 
veren bir yapı oluşturduk. Amacımız; iş ortaklarımızın tek bir 
iletişim kanalı üzerinden tüm verilere rahatlıkla ulaşabilmesini 
sağlamak. Bu sayede zaman kaybı olmadan iletişim ihtiyacı 
anlamında aktardığı tüm bilgileri tekrar tekrar anlatmak 
zorunda kalmadan profesyonel destek alması. Dijital dünyanın 
gereksinimlerini yakından takip ederek oluşturduğumuz 
çalışmaları PR çalışmaları ile de geliştirdiğinizde markanız için 
sarf ettiğiniz çabanın karşılığını görüyorsunuz. 

Çok güzel ve başarılı bir ekibe de sahipsiniz. Sizce 
başarı nedir? 
Kimine göre başarılı olmak çok para kazanmak, kimine göre ise 
bir şeylere sahip olmak demek. Benim önceliğim ise her zaman 
ailedir. Ailem; mutlu, sağlıklı ve huzurlu oldukça kendimi 
başarılı görürüm. Aileden bir çeper dışarı çıktığımız zaman, 
çalışma arkadaşlarımı mutlu edebiliyorsam ve onlar çalıştıkları 
iş yerinden memnunlarsa bunu başarım olarak görüyorum.

Biraz da hayatınızda büyük yeri olan 
Fenerbahçe’den bahsedelim. Maçları 
kaçırmıyorsunuz değil mi? 
Sormayın, Fenerbahçe bir bağımlılık, bizde babadan oğula 
geçiyor, beraber seyretmiyorsak ta telefon ile mutlaka 
pozisyonları yorumluyoruz. Kazanırken keyifli kaybedince o 
hafta zulüm.

Bu sene ne olacak? Sizce şampiyon kim olur? 
O sene bu sene! Tabii ki Fenerbahçe...

Sizin de arabalara karşı ilginiz de bilginiz de var, 
biliyorum. Lexus’u nasıl buldunuz? 
Tek kelimeyle çok iyi! Öncelikle sohbetle daha da keyifli bir 
hale gelen bu sürüş deneyimi için çok sağolun. Lexus bildiğim, 
sevdiğim ve kullandığım bir marka. Ben çocukluğumda ilk kez 
Amerika’da görmüştüm; orada pek çok üst segment markanın 
da üstünde bir marka olarak aklıma kazınmıştı. Ülkemize 
gelmesi beni çok mutlu etti. SUV’lerde özellikle, Lexus çok çok 
iyi. Tasarımı, kullanım kolaylığı, dinamizmi, karizması... Pek 
çok özelliği ile fark yaratıyor... Yıllar boyunca çok fazla araba 
kullanmış ve halen çok çeşitli arabalar kullanan biri olarak; 
sürüşü hakikaten çok zevkli bir otomobil bence... 



ündüz boğaz kenarında meditasyon ve yoga 
Sait Halim Paşa Yalısı’nın huzurlu atmosferi ve boğazın 
mavisi eşliğinde rahat bir nefes almaya ne dersiniz? 
YogaŞala’nın deneyimli eğitmenleriyle çarşamba 
sabahları yalının rıhtımında gerçekleşen meditasyon 
ve yoga dersleri her seviyeden katılımcıya açık. Bu eşsiz 
deneyimi, şehir hayatından sıyrılmak ve nefes almak 

isteyen herkese tavsiye ediyoruz. Biletler hem Biletix’ten hem yalı 
girişinden alınabiliyor.

Akşam yıldızların altında düğün ve davet
Uzun bir süre ara verilen düğünler, bu yaz tekrar tüm hızıyla devam 
ediyor. Boğaz boyunca uzanan rıhtımı, tekneyle yanaşılabilen 
iskelesi, beş yüz kişilik açık hava kapasitesiyle Sait Halim Paşa Yalısı, 
bu yaz da davetlerin en gözde mekânlarından biri. Görkemli tarihi 
dokusu ve büyüleyici boğaz manzarasıyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda 

G

haber

evlenen çiftler rüya gibi bir gece geçiriyor. Ödüllü Executive Şef 
Oktay Özgün tarafından özenle hazırlanan menüler damakları, 
ay ışığında neşeli müzikler eşliğinde dostlarla yapılan sohbetler 
yaz gecelerini şenlendiriyor. 

Üstelik Sait Halim Paşa Yalısı’nda konaklama ayrıcalığı 
sadece burada evlenen çiftlere ait. Gelinle damat unutulmaz 
bir gecenin ardından misafirlerini adeta eski zamanlara 
götüren nostaljik balayı süitinde konaklayıp orijinal vitrayları 
günümüze kadar korunmuş Türk hamamından faydalanma 
şansına sahip. Sabah kahvaltılarını ise boğaz manzarası 
eşliğinde yapıp evli bir çift olarak ilk günlerine yalı sefası ile 
başlıyorlar.

Evlenmeyi düşünen çiftlere tavsiyemiz bu eşsiz yalıyı görmeden 
düğün mekânlarına karar vermemeleri.  

Osmanlı mimarisinin görkemli atmosferiyle büyüleyici boğaz manzarasını bir araya 
getiren Sait Halim Pașa Yalısı, her türlü organizasyon için eșsiz bir mekan. 

Sait Halim Paşa Yalısı’nda 
İster Dinlen İster Eğlen
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65 yıla yaklaşan köklü geçmişiyle Türk iş dünyasında müstesna markalar 
arasında yer alan ve 60 bin m2 kapalı alanda  saatte 300 bin şişe üretim kapasitesiyle

Türkiye'nin en büyük maden suyu üreticisi olan Beypazarı Doğal Maden Suyu,
Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Türkiye 

Lider Marka Ödülleri Töreninde "YILIN LİDER MADEN SUYU MARKASI" ödülünü kazandı.

Niyazi ERCAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sağlıklı bir beden ve zihin kadar bakım da 
hayatımıza değer katan bir faktör... 

Daha sağlıklı ve bakımlı olmamız için 
konusunda başarılı isimlerden aldığımız 
önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 
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Sağlıklı bir beden ve zihin kadar bakım da 
hayatımıza değer katan bir faktör... 

Daha sağlıklı ve bakımlı olmamız için 
konusunda başarılı isimlerden aldığımız 
önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 

hiBright; cildinizde oluşan leke, akne, yara izi, renk 
tonu eşitsizliği, nem kaybı, elastikiyet kaybı, gözenek, 
ince çizgiler gibi çeşitli cilt sorunlarına müdahale 
ederek çok başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayan 
son teknolojik yöntemlerden birisidir. 
 
PhiBright’ın, dermapenden üstün olan yanı ise 

şudur; dermapen işlemi ve serumları ile tek seansta sadece tek bir 
soruna müdahale edebiliriz. Örneğin, cildinizde hem leke hem 
de gözenek problemi var ise bunlardan biri için serum uygulanıp 
seanslar bitirildikten sonra diğer problem için yeni seanslara 
başlanabilir. Ancak PhiBright aynı seans içerisinde birden fazla 
soruna çözüm üreten akıllı serumlara sahiptir. Serumlar kişiye 
özel cilt endişelerine ve cilt analizine göre özel bir programla 
hazırlanır ve uygulanır. Bu işlemler için geleceğin teknolojisi 
diyebiliriz. 

 Buna karşın cildinizde tek bir soruna yönelik endişeniz varsa 
leke, akne, yara izi, renk tonu eşitsizliği, nem kaybı, elastikiyet 
kaybı, gözenek, ince çizgiler gibi bu aşamada yapacağımız 
dermapen işlemlerinde Medik8 ürünleri kullanıyoruz. 
Medik8, hayvanlar üzerinde test yapmayan, vegan, doğa dostu 
ambalajlara sahip, paraben içermeyen, temiz içerikli ve etkisi 

dünya laboratuvarları aracılığı ile defalarca kanıtlanmış İngiltere 
menşeili bir markadır. Tüm bu işlemler ve ürünler göz önüne 
alındığında en değerli şey doğru cilt analizi ve doğru işleme karar 
vermektir. Kısa zamanda cildinizi en iyi versiyonuna ulaştıracak 
adımları atmak da bizim görevimiz. Detaylı cilt analizi yaptırmak 
ve kahvemizi içmek için sizi de en yakın zaman da salonumuza 
bekleriz. 
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Gökçe Ișıklar Estetik ve Güzellik Merkezi’nin Kurucusu Gökçe Ișıklar, tüm cilt 
sorunlarında olumlu sonuç veren PhiBright hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Gökçe Işıklar Estetik ve Güzellik Merkezi 
Tüm Cilt Sorunlarına Veda 

GÖKÇE IȘIKLAR

Alacaatlı Turyapı Evleri Rose Garden Sitesi No:37 Ankara Tel: +90 530 130 2972 - +90 312 428 6811
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ağlıklı olmak; çoğumuz için kan değerlerimizin 
tamamen normal olması, bazılarımız için sabah 
güne enerjik  başlamak, mutlu hissetmek, 
üretken olmak, pek azımız için ise dengeli olmak 
diyebiliriz. Her durumda da bedeni ruh ile 
birlikte değerlendirmek ve bunlardan birindeki 
problemin diğerini de etkileyeceğini kabul 

etmek gerekiyor. Beden ve benlik bir bütündür. Hislerimiz, 
duygularımız, düşündüklerimiz, sonrasındaki eylemlerimiz 
hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Beden sadece sekiz ana sistem 
ve besin maddelerinden, birtakım hücresel biokimyasal 
reaksiyonlardan ibaret değildir. Yani kilo almanız sadece çok 
yemenizle, baş ağrınız sadece beyninizle, bel ağrınız da ani 
hareket yüzünden değildir. Bedende tüm sistemler hücresel 

S
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düzeyde; temel matriks, kan akımı ve lenfatik sistem, sinir sistemi 
aracığı ile birbiriyle iletişim halindedir. Aslında tek bir hücre ve 
çevresinde onu besleyen temel matrikste başlar tüm hikâye. Beden 
ve benlik dengesi; tek tek hücresel düzeyde gözle göremediğimiz 
bir enerjidir, magnetizmadır. Tıpkı bağlı olduğumuz gezegen 
gibi. Her birimiz bir hücreysek, gezegenimiz de temel matriks, 
galaksimiz sistemler, tüm beden de kozmoz olabilir. Dolayısıyla 
bütüncül sağlıklı olma haline; magnetizma, hidrojen, oksijen ve 
ışığın bedende ihtiyaç duyduğu kadar kullanıldığı “beden-benlik 
dengede olma halidir.” diyebiliriz. Magnetizmanın ana kaynağı 
topraktır, hidrojenin ana kaynağı su ve besinler, oksijenin ana 
kaynağı atmosfer ve besinler, ışığın ana kaynağı ise güneştir. Tüm 
bunlara doğal yollarla maruz kalan kozmoz ile insan, tam dengede 
sağlıklıdır. 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, sağlıklı ve dinç bir bedene sahip 
olunabilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri ve bu süreçte 

yapılması gerekenleri anlatıyor…

Sağlıklı Olma Hali

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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Açık havada yürüyüș, çıplak ayakla 
yeșil alanda yürümek ve nefes 

egzersizleri bedenin kendini iyileștirme 
mekânizmaları için șart.

Toksisite çağını yaşayan insanoğlu kendini plastikle topraktan ayırdığı 
için topraklanamıyor ve magnetizma ihtiyacını karşılayamıyor. 
İçtiğimiz sularda plastik, ağır metal ve mikroorganizma toksinleri 
o kadar çok ki bedenimize mineral ve hidrojen alamıyoruz ya da 
arıttığımız mineralsiz saf su ile hücrelerimize içtiğimizi sandığımız 
suyu geçiremiyoruz mineral eksikliği yaşıyoruz. Atmosferimizde 
oksijen mevcut ancak bir o kadar da toksik gazları soluyoruz. Sigara 
dumanı akciğerlerimizin koruyucu sürfaktan tabakasını eritiyor. 
Yeterli oksijen geçişi mümkün olamıyor. Kendimizi üç tarafı camla 
kapalı plazalara hapsettik, güneşten gelen sağlıklı ışınları alamıyoruz. 
Sonuç, beden ve benliğin dengesi bozuldu. İnsanoğlu günümüzde 
daha ana karnına düştüğü andan itibaren toksin saldırısı altında ve 
bağışıklık sistemi devamlı alarm durumunda, kendini iyileştiremez 
oldu. Her yaş grubunda rahatsızlıklar arttı. Yeni doğan bebekte; 
dermatitler, hazım sorunları, çocukluk dönemi boyunca sık geçirilen 
enfeksiyonlar, sindirim sorunları yaşayan obeziteye yatkın, kas 
gelişimi zayıf çocuklarda; duygu durum değişiklikleri, hiperaktivite 
ve otizm spektrumunda değişik tablolar görüyoruz. 

Ergenlik döneminde obezite derecesi artmış, bağımlılıklara eğilimli, 
kaygılı, öfkeli, mutsuz gençler dikkatleri dağınık üretkenlikleri 
azalmış, odaklanma güçlüğü yaşayan astım, mevsimsel alerjiler, akne, 
insülin direnci gelişmiş, gastrit ve hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim 
sistemi rahatsızlıkları başlamış gençler ortaya çıkıyor. Yetişkinlerde 
ise; diyabet, obezite, kanser,  depresyon, fibromyalji, hemen tüm 
sistemlerde görülen kronik inflamasyona bağlı kliniği tam oturmuş 
kronik rahatsızlıkları görüyoruz. 

Peki bunun için ne yapabiliriz? Kozmozun iyileşmesi için gezegenin, 
gezegenin iyileşmesi için bireyin, bireyin iyileşmesi için de hücrelerin 
ve temel matriksin iyileşmesi, dengeli bir şekilde yukarda bahsettiğim 
dört temel ihtiyacının karşılanması gerekir. Magnetizma ihtiyacını, 
her gün en az on dakika çıplak ayakla toprağa temas ederek, 
magnetik alan teknolojisi kullanan iyileşme sinyalini bedene ileten 
nanovi ve teslaformer gibi cihazlar ile karşılayabiliriz. Hidrojen ve 
oksijen ihtiyacımızı; alkali su içme ve alkali organik beslenme ile 
karşılayabiliriz. Medikal ozon uygulaması kanımıza hem hidrojen 
hem oksijen desteği sağlayacaktır. Temel mineraller ve vitaminlerin 
düzenli takviyesi hücre fonksiyonlarımızı optimize edecektir. Güneş 
bizim bedenimiz için en kolay ulaşabileceğimiz temel ihtiyacımız. 
Her gün en az bir saat güneş ışınlarına maruz kalmalıyız. Burada 
kastettiğim saat on ikide güneşin altına yatıp kıpkırmızı güneş 
yanığı olmak değil. Açık havada yürüyüş, çıplak ayakla yeşil 
alanda yürümek ve nefes egzersizleri bedenin kendini iyileştirme 
mekânizmaları için şart.

Biz hekimler ve günümüz tıbbı, beden ve benlik bütünlüğünü 
unuttuk, bize hatırlatanlara da ya kızıyoruz ya da sitem ediyoruz. 
Oysa ki bazen bir kişinin beslenmesi düzelir, düzenli açık havada 
spora başlar ve ilaçlarla geçmeyen gastriti, migreni, kaygı bozukluğu, 
allerjileri, aknesi, cilt kuruluğu kendiliğinden geçer.

O halde iyileşmek için;
•Beslenmeni düzelt.
•Güneş gör.
•Açık havada spor yap.
•Ruhunu dinlendir, enerjini düzelt, içine dön, yoga meditasyon yap.
•Nefesini düzelt.
•Alkali su iç.
•Derin ve düzenli uyu.
•Bedendeki biriken toksin yükünü azalt.
•Tam iyileşmeni yönetmek için bir bütüncül tıp hekimine danış.

Bütüncül tıp insanın beden benlik bütünlüğünü korumasına 
ve bedenin kendi kendini iyileştirmesine odaklanan, 
rahatsızlıkların kök patogenezlerini irdeleyen ve ortadan 
kaldırmak yoluyla kişinin iyileşmesini planlayan bir bakış 
açısıdır. Bütüncül tıp hekimi pratisyen hekim demek 
değildir aynı zamanda bir sistemde uzmanlaşmış olabilir. 
Yani bir dermatolog, kadın doğum uzmanı, onkolog veya 
pratisyen hekim bütüncül tıp hekimi olabilir. Bütüncül tıp 
hekimi iyi bir beslenme doktoru, psikolojik stres yönetme 
danışmanınız ve bir detoks  uzmanıdır. Akapunktur, nöral 
terapi, hipnoz, medikal ozon, elektromanyetik cihazlar, 
biorezonans gibi çok çeşitli yöntemler kullanabilir. Bütüncül 
tıp doktoru aynı zamanda uzmanlık alanında kullandığı 
klasik ilaç ve cihazları da tüm bu alternatif tıp yöntemleriyle 
harmanlayabilir. Özetle bir bütüncül tıp doktoru için bedenin 
benlikle bir denge halinde tam sağlıklı tutulması hedeftir. 
Yöntemler ise değişkenlik gösterebilir. O halde bu toksisite 
çağında hepimizin hedefi sağlıkta bedenin ve benliğin tam 
dengede olma hali olmalıdır. 



ök hücre insan vücudunun ana hücreleridir. Her 
tür vücut hücresine dönüşebilir ve organları 
oluşturur. Kendini yenileyebilen, sayısızca 
bölünebilen ve her organa, dokuya dönüşebilen 
kök hücreler, vücutta bir hasar oluştuğunda oranın 
iyileşmesi, yenilenmesi için ihtiyaç duyulan 
hücreye dönüşürler. Bilindiği üzere tüp bebek 

uygulamasında umut vaat eden bir uygulanma.

Tüp Bebek Uygulamasında Kök Hücreler Nasıl 
Kullanılmaktadır?
Tüp bebek uygulamasında kök hücreleri kullanmak için 
günümüzde iki yaklaşım vardır;
•Özellikle azospermi ya da yumurta hücresi olmayan çiftlerde, 
kök hücreleri üreme hücresine dönüştürmek,
•Kök hücreler yardımı ile rahim iç dokusunu ve testisleri 
güçlendirerek, üreme hücresi üretimine yardımcı olmak.

Kök hücreler farklılaşmamış hücreler olup hem kendilerini 
hem de başka doku hücrelerini üretebilecek potansiyelde 
hücrelerdir. Bu hücreler embriyodan ya da insan vücudundaki 
bazı doku ve organlarından elde edilmektedir.

K
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Vücudumuzda kök hücrelerinin bulunduğu bölgelerden biri de 
yağ kütleleridir. Bu nedenle kök hücre ile tüp bebek uygulamasında 
liposuction yardımı ile göbek ve bel gibi yağ birikimi olan yerlerden 
kök hücreler alınır. Sonrasında testis ya da rahim içerisine enjekte edilir. 
Böylece sperm üretiminin artması ve döllenen embriyonun rahim 
içerisine daha iyi tutunması sağlanabilir. Pek çok araştırma ve deney kök 
hücre uygulamaları ile tüp bebek tedavisinde bir çığır açılacağını ve 
başarının yaklaşık yüzde seksenlere ulaşabileceğini göstermektedir. İnsan 
vücudunda bulunan organlardan ya da embriyolardan üretilebilen kök 
hücreler, her türlü hücreyi ve de kendini yenileyebilmektedir.

Zira bu bağlamda kemik iliklerinden alınan kök hücrelerin kısırlık 
tedavisinde kullanılabilmesi gayet mantıklı bir düşüncedir. Bu bağlamda 
yumurtalıklardaki kök hücreler laboratuvar da olgun yumurtalar elde 
edebilmek için kullanılabilmektedir. Buradan hareketle sağlıklı yumurta, 
sağlıklı döllenme, sağlıklı embriyo ve çok daha sağlıklı canlı bebek 
anlamına gelebilmektedir.

Kök hücreler her türlü hücreye dönüşebilmekteler ve kendini 
yenileyebilmekteler. O zaman neden en sağlıklı sperm ve yumurtanın 
oluşmasına ve bunlardan da sağlıklı bir embriyo oluşturulmasına olanak 
sağlamasın ki? 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, kök hücrenin 
tüp bebek uygulamasındaki öneminden bahsediyor..

Kök Hücre Nedir?
ESRA ÇABUK CÖMERT
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ipertansiyon yani yüksek tansiyon ile ilgili bilimsel 
kaynaklardan birinde şöyle bir cümle okumuştum; 
“Hipertansiyon en sinsi düşmanınızdır”. Tansiyonunuzun 
yükseldiği ilk zamanlarda bunu hissedersiniz. Ancak, 
uzun süre tedavi almazsanız, insan vücudunun güçlü 
adaptasyon kabiliyetinden dolayı, bir süre sonra kan 
basıncı yüksekliğini hissetmeyebilirsiniz. İşte,en 

tehlikelisi budur. Hipertansiyon ile ilgili merak ettiklerimi sizin için 
Ankara’nın en iyi iç hastalıkları uzmanı olan Prof.Dr.Rahmi Yılmaz 
Hocam’a sordum. Şöyle dedi; “Yüksek kan basıncı yani yüksek 
tansiyon ya da diğer adıyla hipertansiyon, dünyadaki ölüm nedenleri 
arasında ilk sırada bulunmaktadır. Otuz yaşın üstündeki her 3 kişiden 
bir tanesi hipertansiyon hastasıdır.”Prof.Dr.Rahmi Yılmaz Hocam 
burada en önemli etmenlerden birinin tuz tüketimi konusundaki 
kontrolsüzlüğümüz olduğunu düşünüyor. Bu konuda bizi aydınlatıyor.  
“Paleolitik dönemde 1.5 gr/gün olan tuz tüketimi, modern çağda 9-18 
gr/gün’e kadar yükselmiştir. Eski Çin kaynaklarında tuz tüketiminin 
artması ile nabzın sert attığı ifade edilmekle birlikte; 1904 yılında ilk 
kez tuz alımı ve kan basıncı yüksekliği arasındaki ilişki gösterilmiştir. 
Ülkemizde tuz tüketimi dünya ortalamalarının üstünde saptanmıştır. 
Erkeklerde 15,7 gr/gün ve kadınlarda 14 gr/gün olarak ölçülmüştür. 
En çok tuz mikarını yemeğe katılan tuz ve ekmekle tüketilen tuzdan 
almaktayız. Özellikle kahvaltılıklardan aldığımız oran vücuttaki 
tuz miktarını arttırmaktadır. Oysa vücudumuz için gerekli olan tuz 
günlük 3-4 gramı geçmemektedir. Brezilya’da yağmur ormanlarında 
keşfedilen Yanomaman yerlilerinde hiç hipertansiyon olmadığı 
görülmüştür. Bu kabilede hiç tuz kullanılmadığı fark edilmiştir. Tuz 
kısıtlaması insanlarda kan basıncını düşürmektedir. Hipertansif 
hastalarda ilaç kullanımında azalma görülmektedir. Benzer şekilde 
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tuz azaltarak; inme, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, 
mide kanseri ve kemik erimesi gelişimini engelleyebiliriz. 
“Dünya Sağlık Örgütü’de günlük 5 beş gr tuz tüketiminin 
geçilmemesini önermektedir. Sağlıklı bir yaşam için tuz 
tüketimimizi azaltmalı, tuzlu yiyeceklerden kaçınmalıyız. İç 
Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Rahmi Yılmaz,  yüksek tansiyon 
ve tuz ilişkisi üzerine yaptığımız sohbetimizin sonunda tuz 
ile ilgili çok enteresan tarihsel bilgiler paylaştı. Bunu sizinle 
de paylaşmak istiyorum; “Tuz, yaşamımız için gerekli olan 
bir mineraldir. Dilimizde bulunan beş tat merkezlerinden bir 
tanesi de tuzdur. İçeriğine bakıldığında kimyasal bileşik olan 
sodyum klorürden oluşmaktadır. Doğada tuz madenlerinde 
kristal şeklinde bulunduğu gibi denizlerde bol miktarda 
bulunmaktadır. Bir litre okyanus suyunda otuz beş gram 
tuz vardır. Tuz genellikle renksiz ve beyaz olmakla birlikte 
açık ve koyu mavi, pembe, mor, turuncu ve sarı renklerinde 
olabilir. Bu durum içinde bulunan diğer minerallerle 
ilişkilidir. Tuza dair tarihi bulgular M.Ö.6000 yıl öncesine 
kadar uzanmaktadır. Tarihte Çin ve bugünkü Romanya 
bölgesinde suyun kaynatılarak tuz elde edildiğini bilmekteyiz. 
Antik zamanlarda tuz karşımıza kıymetli bir ürün olarak 
çıkmaktadır. Yunanlılarda, Romalılarda ve Yahudilerde 
tuz alım satımda kullanılmış ve hatta ücretler tuz olarak 
ödenmiştir. Tuz ticareti için deve kervanları kullanılmış ve 
deniz taşımacılığı yapılmıştır. Birçok kültürde törenlerde 
ve dini seremonilerde tuz kullanılmaktadır. Eski ahitte 35 
yerde tuzdan bahsedilmektedir.” İç Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr.Rahmi Yılmaz Hocam’a bu değerli sohbeti için teşekkür 
ederim. Sağlıklı ve güzel günler dilerim. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, İç Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Rahmi Yılmaz ile beraber yaptığı röportajında, hipertansiyonun en büyük 

etmenlerinden biri olan tuz tüketiminden kaynaklanan sağlık problemlerinden, 
günlük tüketilmesi gereken tuz miktarından ve așırı tuz tüketiminin

zararlarından bahsediyor.

Tuz; Dost Mu Düşman Mı?

Dr.Ç.Tuba Günebak / Beslenme ve Diyet Uzmanı
Gold’n State Plaza 2673 Sok. No:38 Daire 9 Çayyolu-Ankara

T: +90 535 790 67 17       drtubagunebak ▪ www.tubagunebak.com

TUBA GÜNEBAK RAHMİ YILMAZ

 Prof.Dr.Rahmi Yılmaz / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı
Tunalı Hilmi Cad. Binnaz Sok. No:4/17 4. Kat Karatay Apt. Kavaklıdere-Ankara

T: +90 530 780 43 81 ▪ drrahmiyılmaz@gmail.com
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ysel Yıldırım Estetik ve Güzellik 
Merkezi’nin danışanlarına sunduğu 
hizmetlerden ve uygulamalardan 
bahsedebilir misiniz?
Aysel Yıldırım Estetik ve Güzellik Merkezi olarak 
bay ve bayan danışanlarımıza yirmi beş yıllık 
tecrübe ile; cilt bakımı (hydrafacial), leke bakımı, 

akne tedavisi, antiageing işlemler, cilt yapısına uygun özel 
maskeler, gençlik aşısı, iğnesiz dolgu, plazmapen, ameliyatsız cilt 
gençleştirme işlemleri, bb glov) zayıflama, selülit giderme, çatlak 
bakımı, bölgesel incelme, sıkılaşma, diyetisyen hizmeti, kalıcı 
makyaj (ombre kaş, pudralama kaş, kıl tekniği, hatalı kaş silme, 
eyeliner, babyliner, dipliner, kalıcı dudak renklendirme) lazer 
epilasyon, depilasyon, saç ve kaş vitamini hizmetleri veriyoruz.

A
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 Merkezinizde hangi cihazları ve ürünleri tercih 
ediyorsunuz?
Son sistem hydrafacial cilt bakımı cihazı, magic zayıflama cihazı, g5 
cihazı, lazer cihazı ve ürün olarak da genosys cilt bakımı ürünleri, pH 
formula dermakozmetik klinik ürünlerini kullanıyoruz.

Her cilt tipine uygun zengin içerikli cilt yenileme 
bakımları yapılmaktadır. Cilt bakımının faydaları 
nelerdir? Ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?
Cilt; günlük hayatın getirdiği çevre kirliliği, stess, hormonal değişimler, 
iklim, yaş, makyaj ve kullanılan yanlış ürünler gibi sebeplerle yıpranır. 
Yılların sizi yıpratmasının önüne geçebilmek için her cilt tipi ve yaşa 
uygun bakım protokollerimiz ve paket programlarımız vardır. Yaptığımız 
cilt analizi sonucunda bu protokol ve programlara karar veriyoruz.

Aysel Yıldırım adıyla kurdukları güzellik merkezinde; güzellik, bakım ve
yenilenmeyi, seçkin ve kaliteli olanaklarla geliștirip sunan Uzman Estetisyen

Aysel Yıldırım ve ekibi, çözüm odaklı çalıșarak müșterilerine 
en güvenli çözümleri üretiyor...

Aysel Yıldırım Estetik ve Güzellik Merkezi

Güzelliğini Keşfet

SARA KHALAF, SELİN GÖMLEKSİZ, ÖZGÜR YILDIRIM, AYSEL YILDIRIM
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Yılların sizi yıpratmasının önüne 
geçebilmek için her cilt tipi ve yașa 

uygun bakım protokollerimiz ve paket 
programlarımız vardır.

Lazer epilasyon öncesi ve sonrasında nelere dikkat 
etmeliyiz? Bu noktada en sık yapılan hatalar neler?
Lazer epilasyon öncesi danışanlarımızın bir gün öncesinden 
jilet veya kısaltma cihazıyla kısaltma yapmalarını istiyoruz. 
Yüzde kesinlikle jilet kullanmıyoruz. Kendilerine verdiğimiz 
formları eksiksiz doldurmalarını istiyoruz. Lazer işlemi öncesi ve 
sonrasında ağda, cımbız gibi kıl köklerine müdahale eden işlemler 
istemiyoruz.

Pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Bu süreçte ne 
gibi tedbirler aldınız? 
Pandemi sürecinde kuralları eksiksiz bir şekilde uyguladık. Maske, 
hijyen, ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde randevularımızı 
seyrek aldık ve bu dönemi şu ana kadar sorunsuz atlattık.

Son olarak gelecek dönem hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Merkezimizde danışanlarımıza; memnuniyet odaklı tüm hizmetleri 
en iyi şekilde vermeye devam etmek, estetisyenler yetiştirmek, 
eğitim vermek ve hizmet alanımızı genişleterek farklı şehirlerde de 
hizmet vermeye devam etmeyi hedef edindik. 



ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
1997 İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi tamamladıktan sonra Washington 
DC Mentora College’da bir yıl yabancı dil okudum. 
Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü’ne başladım. Lisans eğitimim süresince yurt 
dışı stajlarım, her gün yazılarımı yayınladığım internet sitem 
ve katıldığım eğitimlerin ardından mezuniyetimi aldım. Şu 
an danışanlarıma online ve Akasya AVM Kent Kule’de yüz 
yüze beslenme danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Hedef 
kilomuza ulaştığımız, mevcut rahatsızlıklara uygun tıbbi 
beslenme uygulamasını yaptığımız ve ileride oluşabilecek 
kronik rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağladığımız bu yolda 
danışanlarıma yoldaş ve yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor.

Doğru bilinen ve sık yapılan beslenme yanlışları 
neler?
1. Karbonhidratlar şişmanlatır, düşüncesi en yaygın doğru 
bilinen yanlışların başında gelir. Karbonhidratlar, temel enerji 
kaynağıdır ve sağlıklı bireylerde günlük alınan enerjinin yüzde 
elli beş ila altmışını oluşturmalıdır. Karbonhidratların yetersiz 
alımı durumunda kaslarınız enerji kaynağı olarak kullanılır 
ve kas kayıpları meydana gelir. Kas kayıpları nedeniyle yağ 
yakımı ve metabolizma hızında yavaşlama olur. Size kilo aldıran 
yoğun kalorili besinler, porsiyon kontrolü eksikliği ve kan 
şekerini ani yükseltip düşüren yanlış karbonhidrat seçimleridir. 
Vücudumuzun karbonhidrat ihtiyacını meyve, sebze, 
baklagiller ve tam tahıllı besinlerden karşılamalıyız.

Ö

sağlık ve güzellik

2. Az yersem kilo veririm, diye düşünenler bir süre sonra kilo 
aldıklarını görürler. Yeterli ve dengeli şekilde vücudun ihtiyacı kadar 
besin tüketiminin kilo kontrolüne etkisi olduğu kesindir. Yanlış olan, 
öğünleri sürekli atlayıp sabahtan akşama aç gezme davranışıdır. 
Vücut yetersiz besin alımını bir kıtlık tehdidi olarak algılar ve daha 
az kalori yakarak önlemini alır. Bunun sonucunda metabolizma hızı 
yavaşlar. En kötüsü de bir süre sonra hipogliseminin baş göstermesiyle 
tatlı krizleri ve yeme ataklarının görülmesidir. Uzun süre çok düşük 
kalorili beslenme şekliyle verilen kilolar katbekat geri alınır. Diyet 
vücudu gereksinim duyduğu besin ögelerinden mahrum bırakmak ve 
açlık nedeniyle yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı, kalp ritim bozukluğu 
gibi sağlık sorunları demek değildir; diyet en keyifli şekilde sağlıklı 
beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek, ara öğünlerin kıymetini 
bilmek, yeterli ve dengeli beslenerek sağlığı geliştirmektir. 

3. Akşam altıdan sonra hiçbir şey yenilmemelidir, efsanesi doğru 
bilinen beslenme yanlışlarından biridir. Saat altıdan önce kalorisi 
seksen olan bir adet küçük muzun saat altıdan sonra da kalorisi 
seksendir. Eğer akşam yemeğinden sonra gün içinde ihtiyacınız 
olandan daha fazla enerji alacak şekilde besleniyorsanız ve basit 
karbonhidratlar tüketiyorsanız bunun sonucu kilo alımı olur. 
Fakat bunu günün hangi saatinde yaparsanız yapın aynı tehlikeyle 
karşılaşırsınız. Tükettiğiniz besin çeşidine ve porsiyon miktarına 
dikkat ettiğiniz, yatmadan iki, üç saat önce yeme davranışını 
bitirdiğiniz sürece akşam altıdan sonra besin tüketimine devam 
edebilirsiniz. 

4. “Yüksek miktarda protein tüketmeliyim” yerine vücudumun 
ihtiyacı kadar protein tüketmeliyim doğru olacaktır. Dünya Sağlık 

Diyetisyen Ezgi Çakmak, 
beslenme alıșkanlıklarında sık 

yapılan hataları, sağlıklı beslenme 
modelini ve kilo vermeyi etkileyen 

faktörleri anlatıyor...

Doğru Besinler,
Sağlıklı Yaşam

EZGİ ÇAKMAK
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beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek, ara öğünlerin kıymetini 
bilmek, yeterli ve dengeli beslenerek sağlığı geliştirmektir. 

3. Akşam altıdan sonra hiçbir şey yenilmemelidir, efsanesi doğru 
bilinen beslenme yanlışlarından biridir. Saat altıdan önce kalorisi 
seksen olan bir adet küçük muzun saat altıdan sonra da kalorisi 
seksendir. Eğer akşam yemeğinden sonra gün içinde ihtiyacınız 
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Sağlıklı Yaşam
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Yeterli ve dengeli șekilde vücudun 
ihtiyacı kadar besin tüketiminin kilo 

kontrolüne etkisi olduğu kesindir.

Örgütü’nün önerisi sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı 
kilo başına 0,8-1 gram olarak hesaplanır. Yani altmış kg biri 
için günlük protein ihtiyacı ortalama kırk sekiz ile altmış gram 
arasıdır. Uzun süre uygulanan yüksek protein içerikli diyetler 
besin ögesi yetersizliklerine, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının 
kötüleşmesine, kan yağlarında artışa ve kalp rahatsızlıkları riskinin 
artmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden bu gibi tek tip beslenme 
modellerinden uzak durulmalı, uzun vadede sürdürülebilir olan 
sağlıklı beslenme yaşam tarzı haline getirilmelidir. 

5. “Diyet ürünler sınırsız tüketilebilir” düşüncesinde olan bireyler 
kilo alma riskiyle karşı karşıyadır. Bu ürünlerin kalorisiz veya 
çok düşük kalorili olduğu sanılır ve aşırı miktarda tüketimi 
yapıldığında sonuç kilo alımı olur. Diyet ürünlerin diyet sürecine 
yardımcı hale gelebilmeleri için önemli olan nokta etiket okuyarak 
temiz içerikli ürünler seçmek ve kararında tüketmektir.

Yaz aylarında nasıl bir beslenme önerirsiniz?
Sıcak hava nedeniyle yaz ayları fazla kilo problemi olan, tansiyon, 
diyabet ve kalp sorunları gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler 
için sıkıntılı geçen aylardır. Yaz mevsiminde yanlış beslenme, 
birçok kronik rahatsızlığı tetikler. Doğru beslenmeyle bu etkileri 
minimuma indirebilir veya ortadan kaldırabiliriz. 
•Sıcak havada terlemeyle atılan sıvı kaybını engellemek için yeteri 
kadar su tüketilmelidir.
•Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri antioksidan, vitamin, 
mineral ve lif deposu yaz meyve ve sebzeleri. Yaz meyve ve sebzeleri 
bağışıklık sistemini güçlendirir, serbest radikallerin verdiği zararları 
önler, yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı korur. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze 
tüketilmesi gerektiği önerilmektedir.
•Maden suyu, yaz aylarında ter yoluyla vücuttan atılan 
minerallerin yerine konması ve elektrolit dengesinin sağlanması 
açısından oldukça önemlidir. 
•Sıcaklığın artması ile birlikte ödem oluşma riski de artar. Bu 
nedenle tuz tüketimi minimuma indirilmeli; salatalık, maydanoz, 
ananas, yeşil çay, yoğurt gibi ödem atıcı besinlere günlük beslenme 
planında yer verilmelidir.
•Yiyeceklerin sıcakta beklememesine özen gösterilmeli. 
Sıcakta bekleyen besinler mide-bağırsak enfeksiyonları riskini 
artırmaktadır.

Kilo verme sürecini etkileyen faktörler nelerdir?
Bireyler zaman zaman sağlıklı beslenme programlarına uydukları 
halde istedikleri sonuca ulaşamayabilirler. Bunun sebebi diyet 
sürecini etkileyen birden fazla faktörün olmasıdır. Kronik 
rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar, yaş, uyku düzeni, genetik etkiler, 
su tüketimi, fiziksel aktivite, stres, hormonal dengesizlikler bu 
faktörlerden birkaçıdır. Kilo verme sürecinin en başarılı şekilde 
geçmesi için önemli olan nokta, sağlıklı beslenme programına 
uymanın yanında yeterli düzeyde su tüketimi, uyku ve fiziksel 
aktivite gibi kendi elimizde olan faktörleri azami ölçüde yerine 
getirmemizdir. 

En sağlıklı beslenme modeli nedir? 
Tek tip diyetler, şok listeler, uzun süreli detoks veya popüler diyet 
uygulamaları sağlıksız şekilde kilo verimine, bir müddet sonra 
verilen kiloların geri alınmasına ve metabolizmanın bozulmasına 
neden olur. Birçok çalışma ile en sağlıklı beslenme modeli 
olarak tanımlanmış akdeniz tipi beslenmeyi hayatımıza entegre 
etmeliyiz ve ömür boyu bu beslenme modelini uygulamaya özen 
göstermeliyiz. Akdeniz tipi beslenme ile kalp-damar rahatsızlıkları, 

diyabet, kanser, obezite gibi birçok kronik rahatsızlığın oluşma 
riskini en aza indirmiş oluruz. Bu beslenme modeli yüksek 
düzeyde sebze, meyve, tam tahıl, zeytinyağı, baklagiller ve yağlı 
tohumlar; orta seviyede yumurta, balık, kümes hayvanları ve 
süt ürünleri ile; düşük miktarda kırmızı et ve et ürünlerinin 
tüketimini esas alır. Düşük porsiyonlarda ve ara öğünlü 
beslenilmelidir. Günde en az iki litre su tüketilmeli, günlük fiziksel 
aktivite yapılmalıdır. Günde beş porsiyon sebze ve meyve, haftada 
iki kez balık tüketilmeli, yağ kaynağı olarak zeytinyağı, fındık, 
badem, ceviz gibi besinler tercih edilmelidir.

Spor yapmadan sadece diyet ile zayıflamak mümkün 
mü?
Sadece diyet ile zayıflamak mümkündür, ancak bu şekilde 
zayıflamaya başlandığında bir süre sonra metabolizma hızı 
düşebilir ve kilo verimi yavaşlayabilir. Egzersiz ve diyet bütünsel 
kavramlardır. Egzersiz kilo verimini daha sağlıklı ve kalıcı kılar. 
Fiziksel aktivite sadece kilo kontrolünü sağlamak için değil; 
dengeli, kaliteli ve sağlıklı yaşam için elzemdir. Egzersiz yapmanın 
ve onu günlük hayatın bir parçası haline getirmenin zihinsel ve 
fiziksel olarak sayısız faydası vardır. 



andemi döneminde koronavirüs enfeksiyonu 
ile tüm toplumda hareketsizliğin artması, yeme 
alışkanlıklarının değişmesiyle sağlıksız beslenme 
kilo artışına neden oldu. Bu kilo artışı ile birlikte 
insülin direnci ve metabolik sendrom gelişimi hız 
kazandı. Metabolik sendrom insülin direnci sonucu 
gelişen artmış bel çevresi, trigliserit yüksekliği, HDL 

kolesterol düşüklüğü, kan basıncı yüksekliği ve açlık kan glikozu 
yüksekliği ile karakterize bir kardiyometabolik risk faktörleri 
toplamıdır. Metabolik sendrom kalp krizi veya inme riskini üç 
kat, ölüm riskini ise iki kat artırmaktadır. Bu riskleri göz önünde 
bulundurduğumuzda metabolik sendrom kapımızı çalmadan 
önlem almamızın gerektiği daha iyi anlaşılıyor.

P

sağlık ve güzellik

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Arzu Akgül, koronavirüs ile birlikte
hızla yayılarak bir sağlık sorunu haline gelen metabolik sendrom 

hakkında detaylı bilgiler veriyor… 

Artan Metabolik Sendroma 
Dikkat 

ARZU AKGÜL

İnsülin direnci metabolik sendroma neden 
oluyor.
Aslında metabolik sendrom insülin direnci sonucunda 
gelişen bir durumdur. İnsülinin asıl yaptığı iş kan şekerini 
hücre içine sokmaktır. Genetik veya sonradan gelişen 
faktörlerden dolayı insüline karşı organlarda yanıtsızlık 
olduğunda kanda bir miktar şeker yükselmesi olmaktadır. 
Şekeri düşürebilmek için daha fazla insülin salgılanıyor ve 
işte gelişen bu insülin direnci organlarda yağlanmayı da 
artırıyor. Yağ dokusu ve insülin birbirlerini hiç sevmezler. 
Vücutta yağ oranı arttıkça insülin değerleri yükselir. İnsülin 
değeri yükseldikçe kişinin daha çok yemek yemesine, şeker 
düzensizliklerine, kilo alma ve kilo verememe problemlerine 
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Koronavirüs rahatsızlığında; metabolik 
sendrom, diyabet, obezite ve yüksek 

tansiyon gibi sorunları olan kișilerin bu 
rahatsızlığı daha șiddetli geçirme riski ile 

karșı karșıya olduğu bilinmektedir.

neden olur. Sık acıkma atakları, tatlıya düşkünlük, sabah 
daha yorgun bitkin uyanmak, özellikle yemek sonrası 
halsizlik hissi, daha sabırsız ve öfkeli olma, huzursuzluk ve 
konsantrasyon kaybı izlenebilir.

Koronavirüs ve Metabolik Sendrom
Koronavirüs rahatsızlığında; metabolik sendrom, diyabet, 
obezite ve yüksek tansiyon gibi sorunları olan kişilerin bu 
rahatsızlığı daha şiddetli geçirme riski ile karşı karşıya olduğu 
bilinmektedir. Bu rahatsızlıklara sahip kişilerde COVID-
19’un daha ağır seyretmesinin nedenleri arasında artmış 
inflamatuar sitokin üretimi, ACE2 resöptörlerin obezitede 
artmış olması, koronavirüsün hücrelere bağlanmasını artıran 
birtakım proteinlerin yüksek olması sayılabilir. COVID-19’a 
bağlı hastane yatış ve ölüm oranlarını en aza indirmek için 
bahsi geçen hastalıklar tespit etmeli ve bu hastalarda daha 
dikkatli izlem yapılmalıdır.

Ayrıca COVID- 19 enfeksiyonunu geçirenlerin bir kısmında 
birkaç hafta sonrasında diyabet ortaya çıkabiliyor. 
Anladığımız kadarıyla korona virüs sadece akciğeri 
değil pankreasımızı da tahrip edebiliyor. Uzamış COVID 
rahatsızlığı olup sonrasında iyileşmekte zorlananların, 
halsizliğini, yorgunluğunu atlatamayanların kilo kaybı, 
çok su içme, sık sık idrara çıkma gibi şikâyetleri olduğunda 
diyabet rahatsızlığı akla gelmeli ve incelenmelidir. Kan 
şekeri regülasyonu sonrası klinik iyileşme dramatik olarak 
izlenmektedir.

Metabolik Sendrom’u Nasıl Önleyelim?
Metabolik sendrom uygulamasının temel yaklaşımında 
rahatsızlığın gelişimine neden olan obezite ve buna bağlı 
insülin direnci ile mücadele esastır. İnsülin direncine 
neden olan faktörlerin kontrol altına alabilmek için sağlıklı 
beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz 
uygulamalarının vazgeçilmezleridir. Bununla birlikte bazı 
durumlarda hekimin önereceği ilaçlar ile uygulamada başarılı 
sonuçlar alınabilmektedir.

Dengeli ve Sağlıklı Beslenme: Doymuş yağlardan ve rafine 
karbonhidratlardan kısıtlı diyet metabolik sendromlu 
kişlilerde önerilen bir diyet modelidir. Son zamanlarda 
yapılan çalışmalar Akdeniz diyetinin kalp damar rahatsızlığı 
ve farklı kanser türlerinin yanı sıra şişmanlık, kan yağlarında 
düzensizlik ve kan basıncı yüksekliği gibi metabolik 
bozuklukları azalttığı izlenmiştir. Akdeniz diyeti sebze, 
meyve ağırlıklı, baklagiller, ceviz, fındık gibi liften, kompleks 
karbonhidratlardan oluşan ve zeytinyağı gibi tekli doymamış 
yağlardan zengin diyettir. Yüzde beş ile onluk kilo kaybı ile 
metabolik sendromun tüm bileşenleri üzerine olumlu etkisi 
izlenmektedir.

Fiziksel Egzersiz: Egzersizin kilo kaybından bağımsız olarak 
insülin direncine iyi geldiği bilinmektedir. Günlük hayatta 
da aktif olabilmeliyiz (bahçe işleriyle uğraşmak, merdiven 
inip çıkmak, dans etmek, taşıt kullanımını azaltmak vs.). 
Her gün veya haftanın en az beş günü, en az 30 dakika orta 
düzeyde egzersiz (hızlı yürüme, yüzme, bisiklete binme gibi) 
yapılmasının faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Metabolik Sendrom’un sebep olduğu rahatsızlıklar 
iyileştirilmezse ilerleyen yıllarda ne yazık ki kalp krizi, inme, 

karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve böbrek yetmezliği gibi önemli 
rahatsızlıklara yol açabilmektedirler.

Metabolik sendrom hem ülkemizde hem de dünyada artan oldukça 
önemli bir sağlık sorunudur. Koronavirüsün etkileri bu tabloyu daha 
da ciddi duruma getirmiştir. Pandemide artan stres ve hareketsiz 
hayatın etkilerini hızla azaltmak sağlıklı yaşam bilincinin tüm 
topluma yerleştirmeye çalışmak en iyi çözümdür. 
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Danıșanlarına Akdeniz tipi beslenme metodunu uygulayan Uzman Diyetisyen 
Nilay Keçeci Arpacı, her gün mutlaka iki litre su içilmesi, otuz dakika yürünmesi 

ve ara öğün olarak meyve tüketilmesi gerektiğini söylüyor...

Nilay Keçeci Arpacı 
Fit ve Sağlıklı Beslenme

NİLAY KEÇECİ ARPACI

izi biraz daha yakından tanımak 
isteriz. Bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
2 Ekim 1986 Kadıköy doğumluyum. Haliç 
Üniversitesi’nden birincilikle mezun oldum 
daha sonra yine Halit Üniversitesi’nde 
uzmanlık eğitimi aldım. Klinik eğitimlerimi 

ise İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi 
Bilimler de klinik, Çapa Üniversitesi’nde ise anne ve 
çocuk sağlığı eğitimleri üzerine tamamladım. Acıbadem 
Üniversitesi’nde ise doktorama devam etmekteyim.

İlk mesleki deneyimim 2010 yılında Memorial 
Hastaneleri’nde başladı. Daha sonra Anadolu Sağlık 
Merkezi’nde uzman ve klinik şefi olarak göreve başladım. 
2016 yılında Bağdat Caddesi’nde açtığım kliniğimde 
danışan, online hizmet, Nilay Keçeci Mutfak, La Vie En 
Tea Çayları ve kitabımla danışanlarıma hizmet veriyorum. 
En sevdiğim şey olabildiğinde samimi davranarak 
danışanlarıma diyet yazmak ve sağlıklarını kazandırmak.

Danışanlarınıza sunduğunuz hizmetler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Online diyette ve yerinde hizmette kişiler bana geldiğinde 
öncelikle kan değerlerine bakıyor daha sonra beslenme 
anamnezlerini alıyoruz ve tartıda vücut analizlerini 
alıyoruz. Ardından onların yaşam biçimine uygun listeler 
yazıyorum. Nilay Keçeci Mutfak ile de birçok ünlü ve 
bloggera üç ana üç ara öğünle laktozsuz ve glütensiz 
rahatsızlıklarına uygun şekilde en fit mutfak hizmeti 
sunuyoruz.

Beslenmede hangi ekolü savunuyorsunuz?
Her zaman için Akdeniz tipi beslenme bizim önceliğimiz 
ve danışanın rahatsızlıklarının başında en çok yazdığımız 
listeler. Tabii ki pek çok çeşitte listeler sunuyoruz ketojenik, 
if ve detoks gibi ama esas yazdığım her zaman için Akdeniz 
tipi listelerdir. 

Sağlıklı beslenebilmek için sunacağınız en basit 
ve etkili öneriler nelerdir?
Her gün mutlaka kahvaltı yapılmalı. Günde iki litre su 
içilmeli, her gün otuz dakika yürünmeli, ara öğün ve meyve 
tüketmeli, bir öğün sebze bir öğün de protein alınmalı.

Genelde kilo veremeyenler hakkında 
konuşuluyor her şey. Peki kilo alamayan ancak 
almak isteyenlere nasıl bir beslenme programı 
önerirsiniz?
Kilo almak, kilo vermeye oranla çok daha zordur. Hamur 
işleriyle değil sağlıklı bir şekilde kilo almak önemlidir. 
Pekmez, badem, fındık gibi antioksidanlar ve bir gece 
öğünü ile kilo alımı sağlanmaya çalışılabilir.

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?
Aslında tok tutması açısından en iyi tarifler protein ağırlıklı 
tarifler ama bununla birlikte fit kek ve fit poğaça gibi iki 
tarif de bırakabiliriz. 

S

Kakolu Fit Kek Malzemeler:
İki su bardağı tam buğday unu,
Dört adet yumurta,
2/3 su bardağı süt,
1/2 su bardağı zeytinyağı ya da iki yemek kaşığı tereyağı,
Üç, dört yemek kaşığı bal,
İki yemek kaşığı kakao,
Bir paket vanilin,
Bir paket kabartma tozu,

Yapılışı:
Bir kabın içerisine dört adet yumurtayı kırın ve bal ile beraber beş 
dakika kadar mikser yardımı ile çırpın.Üzerine iki yemek kaşığı 
tereyağı ve 2/3 su bardağı sütü ilave ederek bir süre daha çırpın. Bir 
paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekleyin. iki buçuk su 
bardağı unu ekleyin ve çırpın Hamurun yarısını ayırıp üç yemek kaşığı 
kakaoyu eleyerek harca ilave edin.

Fit Poğaça Malzemeler:
Bir adet yumurta,
İki yemek kaşığı zeytinyağı,
Yarım çay kaşığı tuz,
Bir paket kabartma tozu,
İki buçuk su bardağı tam buğday unu,
Üç yemek kaşığı yoğurt,

Üzeri için:
Bir yumurta sarısı,
Susam+ çörek otu,

Yapılışı:
Önce bir yumurtayı kapta çırpın. Yoğurt ve zeytinyağı da ekleyip tekrar 
karışırın. Sonrasında tüm malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun. Küçük 
toplar haline fırın tepsisine dizin ve üzerine yumurta sarısını sürün. 
Onunda üzerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış yüz 
seksen derecelik fırında on beş, yirmi dakika kadar pişirin. 
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Onunda üzerine susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış yüz 
seksen derecelik fırında on beş, yirmi dakika kadar pişirin. 



ize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1996 doğumluyum. 2014-2018 yılları arasında 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 
lisans eğitimimi tamamladım. İnsanları dinlemek, 
empati kurup sorunları çözmek ve farklı hayatlara 
dokunmak beni her zaman mutlu etmiştir. Bu 
nedenle mesleki hayatımda kişisel gelişimi içeren 

bir alanda ilerlemeye karar verdim. 2017 yılında Uludağ 
Üniversitesi’nde Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimini aldım. 
Kendimi geliştirmek için birçok kişisel gelişim seminerlerine 
katıldım. Alanımda uzmanlaşmak için; NLP koçluğu, girişimcilik, 
ilişki yönetimi, beden dili, diksiyon,  topluluk önünde konuşma, 

B

sağlık ve güzellik

eğiticinin eğitimi, stres yönetimi, Öfke kontrolü, liderlik, iletişim, 
imaj yönetimi, mobbing, takım çalışması, motivasyon, etkili 
zaman yönetimi, kendini tanıma, olumlu düşünme ve  kurumsal 
gelişim eğitimleri aldım. Ağaoğlu Maslak 1453’deki kişisel 
gelişim ve sağlıklı yaşam merkezimde bireysel ve kurumsal 
danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyorum. 

Kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam merkezinizde ne 
tür hizmetler vermektesiniz?
Yaşam merkezimde; yaşam koçluğunun alanları olan imaj, ilişki, 
kariyer, eğitim, beslenme, günlük yaşam planı ve kurumsal 
koçluk üzerine danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda 

Bireylerin, hayallerini hedefl erine dönüștürmesine ve hedefl erinde doğru adımlarla 
ilerlemesinde yol arkadașlığı eden profesyonel Yașam Koçu Elif Aksal, kișisel 

gelișim ve sağlıklı yașam merkezinde hizmet verdiği alanları ve mesleğinin 
ayrıntıları hakkında bilgi veriyor...

Doğru Adımlar,
Kaliteli Yaşam

ELİF AKSAL
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alanları olan imaj, ilișki, kariyer, eğitim, 

beslenme, günlük yașam planı ve 
kurumsal koçluk üzerine danıșmanlık 

hizmeti veriyorum.

yaşam merkezimde vücudun toksinlerden arınmasını 
sağlayan detoks programı hizmeti verilmekte ve kişisel 
gelişim alanında atölye çalışmalarıda  yapılmaktadır. 

Yaşam merkezinizin amacı nedir? İnsanlara ne 
gibi kazanımlar sağlamaktasınız?
Yaşam merkezimde, bireylerin hayallerini hedeflerine 
dönüştürmesine ve hedeflerine doğru adımlarla ilerlemesinde 
yol arkadaşlığı ediyoruz. Amacımız; bireyin kendi öz benliğini 
tanıyarak ve mevcut potansiyelini kullanarak geçmişi 
kurcalamadan kendi doğrularını bulup, kendini keşfedip, 
hayatını daha kaliteli hale getirmesini sağlamak.

Kurumsal eğitimlerinizin içeriği nelerdir?
Uluslararası alanda eğitimler veriyoruz. Yurt dışı 
eğitimlerimiz zoom üzerinden gerçekleşirken, yurt 
içi eğitimlerimiz ağırlıklı olarak seminerler üzerinden 
gerçekleşmektedir. Eğitim konu içerikleri kişilerin özel, 
iş ve sosyal yaşamında kendini geliştirmesini sağlayan 
konuları içermektedir. Bu eğitim konuları; girişimcilik, 
beden dili, topluluk önünde konuşma, öfke kontrolü, stres 
yönetimi, diksiyon, imaj yönetimi, takım çalışması, iletişim,   
kendini tanıma, olumlu düşünme, etkili zaman yönetimi ve 
motivasyondur.

İnsanlar sizi neden tercih etmelidir?
Kişisel gelişim alanında birçok eğitim aldım. Almış olduğum 
eğitimler, bana bir bireyle iyi bir iletişim kurabilmenin en 
önemli yolunun iyi bir dinleyici olup empati kurabilmekten 
geçtiğini deneyimlendirdi. Danışan ve danışman arasındaki 
enerji uyumu çok önemlidir. Danışanlarımın her biri benim 
için çok özeldir. Bu nedenle her danışanımın birbirinden 
bağımsız özel bir birey olduğunun bilincinde olarak ön 
yargıda bulunmadan, tarafsızca, çözüm odaklı ilerleyerek 
onların hayatını daha kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyorum. 

Danışanlarınızın sizinle paylaştığı bilgilerin 
gizliliği konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Danışanlarımla aramızdaki en önemli unsur gizlilik ve 
güvendir. Seanslara başlamadan önce danışanın genel 
bilgilerinin ve güven esasına dayalı gizlilik maddelerinin 
bulunduğu bir sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmede; 
danışanın verdiği bilgiler  kimseyle üstü kapalı dahi 
paylaşılamayacağı belirtilmektedir. Şayet danışan on sekiz 
yaşın altında ise ebeveynleri ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 

Genç bir girişimci olarak genç girişimcilere ne 
gibi tavsiyeler verirsiniz?
Her insan farklıdır. Herkesin birbirinden farklı hedefleri, 
yetenekleri ve ilgi alanları vardır. Öncelikle kendimizi iyi 
tanımalıyız. Hedef ve isteklerimizi belirlemeliyiz. Hedefe 
giderken kendi benliğimizle, olumlu-olumsuz eleştirilerle 
karşılaşacağımızı bilerek ve etkisinde kalmayarak 
ilerlemeliyiz. İstikrar ve inanç olduğu sürece başarı için hiçbir 
engel yoktur. Anthony Robbins’in dediği gibi; müthiş bir 
adanmışlık yoksa muhteşem bir başarı da yoktur.

Mesleğiniz yeterince ön planda mı?
Dünya genelinde yaşam koçluğu oldukça talep gören bir 
meslektir. Ülkemizde ise her  geçen yıl bir önceki yıla göre 
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Toplumumuzda her birey 
kendini tanımak, geliştirmek ve  hedeflerine ulaşmak  için bir 

yaşam koçunun yol arkadaşlığına ihtiyaç duyar. 
Bu nedenle yaşam koçluğu, ilerleyen yıllarda daha da ön planda 
olacağına inandığım bir meslek. 

Kişisel gelişim uzmanı olarak insanlara ne 
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Kendini sevmek... Her şey insanın kendini sevmesiyle başlar. Benim 
naçizane tavsiyem sevmeye önce kendimizden başlamalıyız. 
Kendini seven kişi; özelinde, işinde ve sosyal yaşamında daha 
başarılı ve mutlu bir birey olur. 
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BİKAP
Şenliği
Bodrum’da
Başarılı İş Kadınları Platformu 
(BİKAP)’ın düzenlediği ve her 
yaz Bodrum’da geleneksel 
hale gelen alışveriş şenliği, 
girişimcileri bir araya getirdi.

NURAY FENERCİOĞLU BERZAN-ÖZNUR TOPRAK

Bu yıl 3. kez Yalıkavak Moon Beach’te Erkan Ünal 
ev sahipliğinde gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, 
giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe farklı 
sektörlerden girişimcilerin markalarını tanıtmasına 
olanak sundu. BİKAP’ın Kurucusu Bilge Kuru tarafından 
düzenlenen alışveriş şenliğine ünlü isimler de stantlarıyla 
katılarak markalarını, Bodrumlularla buluşturdu. 
Karanbey İnşaat sponsorluğunda gerçekleşen şenlik 
yoğun ilgiyle karşılandı.  

davet

ÖZLEM ÖZTÜRK

ERKAN ÜNAL, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

BUKET DEREOĞLU

MELDA AKSU FİLİZ BOYNUKISA AYSEL AKÇAY

NİLÜFER ÇEVİKEL ECE VAHAPOĞLU

BERRİN AK

EBRU DAĞLI UYAN

BİKAP’a katılan 
misafirler 
alıșverișin yanı 
sıra havuz ve 
güneșin keyfini 
sürdüler.
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röportaj

Özenle seçilen malzemelerin el ișçiliğiyle birleștiği özgün, güçlü ve
göz kamaștıran çantalar tasarlayan Potens Femina’nın kurucusu Helin Yıldırım, 

markasının kuruluș hikâyesinden, ürün çeșitliliğinden ve ilham
kaynaklarından bahsediyor.

Göz Alıcı Koleksiyon
Potens Femina

HELİN YILDIRIM
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En büyük hedefimiz özgün ve göz 
kamaștırıcı çantalar üretmek.

otens Femina’yı kurmaya nasıl karar verdiniz?
Benim asıl mesleğim avukatlık ve son derece stresli bir 
işti. Başından beri kafamda mesleğimin yanı sıra işe 
dönüştürebileceğim bir hobi bulmak vardı. Moda her zaman 
yakından takip ettiğim ve ilgi duyduğum bir alandı. Bu alanda 
devam etmek istediğim için zevkine ve yeteneğine çok güvendiğim 
teyzem Nuray Erçin ile birlikte Potens Femina markasını kurduk. 

Markamızı kurarken en büyük amacımız ulaşılabilir ve lüks aksesuarlar  
yaratmaktı. Bu nedenle koleksiyonlarımızda en dikkat ettiğimiz şey özgün, 
güçlü ve göz kamaştırıcı parçalar tasarlamaktır.  

Markanızın ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Ürünleriniz tasarım sürecinden bahsedebilir misiniz?
Ortağım ile beraber kullandığımız her malzemeyi özenle seçiyoruz. 
Üreticilerimize, malzemeleri kendimiz götürüyoruz. Bütün aşamalarda 
üreticilerimizin yanında oluyor ve ortaya çıkabilecek problemleri baştan 
engelliyoruz. El işçiliğinin ön planda olduğu çantalar üretmeye çalışıyoruz. 
Çantalarımızın her detayında el işçiliği ve ciddi bir emek var. Bizim 
için en önemli şeylerden birisi ürünlerimizin kaliteli olması, çok uzun 
yıllar müşterilerimiz tarafından kullanılabilmesidir. Ne mutlu bize ki 
müşterilerimizden ürün kalitemize yönelik çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 
Şu anda iki farklı koleksiyonumuz hazırlık aşamasındadır. Bir düğüne ya da 
özel bir davete giderken abiye kıyafetinizle takabileceğiniz çantadan, sahile 
götürebileceğiniz parçalara kadar uzanan geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. 

Tasarımlarınızda hangi kumaşı ve ürünleri tercih 
ediyorsunuz?
Bu işin en önemli noktası kullanılan ürünlerin kalitesi diyebilirim. En çok 
tercih edilen koleksiyonlarımızdan biri olan Monaco Bag’lerde; ipek saten, 
deve kuşu tüyü ve şerit taş kullandı. Bunun yanı sıra Henu Bag’lerde ise altın 
kaplama metal sap, metal halka, inci ve fos ip kullanıldı. Bunların yanı sıra plaj 
koleksiyonlarımızda ise mumlu ip, rafyaya ip ve inciyi tercih ettik.

Çantalarınızı tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?
‘Potens Femina’ Latince’de kadının gücü anlamına gelmektedir. Aslında 
en büyük ilham kaynağımızın cevabı markamızın adında saklı. En 
büyük hedefimiz özgün ve göz kamaştırıcı çantalar üretmek. Tasarımları 
gerçekleştirirken gördüğümüz bir sanat eseri bile bize ilham kaynağı 
olabiliyor. Bu nedenle gün içinde herhangi bir yerde ufacık bir detay bile 
görsem hemen aklıma not edip ilham alıyorum.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımın tamamında dengeli bir şıklıktan yana olmaya çalışıyorum. 
Bana göre tarzımın en belirgin özelliği dengeli şıklıktan yana olmam 
diyebilirim. Kombin yaparken tek bir parçayı öne çıkartmayı tercih ediyorum. 
Bu parça kimi zaman kıyafetim kimi zaman ayakkabım kimi zamanda 
çantam oluyor. 

P

potensfeminatr yıldırımhelin



röportaj

Ruhunu en çok tatmin eden șeyin șark söylemek olduğunu belirten ve her yıl 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Los Angeles resmi resepsiyonunda söylediği

İstiklal Marșı ile yüreklere kazınan Söz Yazarı ve Sanatçı 
Cihannur Chianne Özgür, müziğin hayatına dahil olma sürecini, șarkı söylemenin 
hayatındaki önemini ve sektöründe aldığı ödülleri MAG Okurları ile paylașıyor…

Müzik, Ruhumun Şifası

CIHANNUR ChIanne’ 
OZGUR
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ize kendinizden ve kariyer 
serüveninizden bahsedebilir misiniz?
Ankara’da doğdum ve üniversiteyi bitirene 
kadar Türkiye’deydim. Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. O 
zamanlara dönüp baktığımda görüyorum ki 
hayattan ne istediğimi ve ne yapmak istediğimi 

pek bilmiyordum. Eğitim sistemi ve koşullar beni bir şekilde 
bu bölümü okumaya itti. New York’da, Birleşmiş Milletler’de 
staj yaptığım zaman hayatımı bu işi yaparak geçirmek 
istemediğimi fark ettim. Hep sanatsal yaratıcı işlere daha 
çok yatkındım. Dolayısıyla kendimi keşfetme serüvenim 
üniversiteden sonra İtalya’ya taşınmamla başladı. İtalya’da 
moda tasarımı eğitimi aldım ve masterımı yaptım ve uzun 
yıllar Milano, New York ve İstanbul’da moda tasarımcısı 
olarak çalıştım. Milano’da yaşadığım dönemde yaşadığım 
kalp kırıklığından şarkı söyleyerek şifa bulduğumu fark 
ettim. Hobi olarak başladığım bu serüven zamanla içimde 
büyük bir tutkuya dönüşmeye başladı. Aynı zamanda 
hep spiritüel, metafizik ve psikoloji konularına çok ilgim 
olmuştur. Kendimi tanıyıp spiritüel anlamda derinlere indikçe 
çocukken hayalini kurduğum müzikle ilgili hayallerde su 
yüzüne çıkmaya başladı. Kimse bana hayallerimin peşinden 
gitmem gerektiğini söylemedi hep realist olmamız gerektiği 
söylenildi. Dolayısıyla uzun yıllar kalbimin sesi ile zihnim 
arasında gidip gelip iki dünya arasında kendimi sıkışmış 
hissettim. O zamanlar ruh eşimle yaptığım evlilik ile herkese 
süpriz yaparak düğünden önce stüdyoya girip kayıt yaptım, 
ilk stüdyo deneyimimdi. Nikâhtan sonra resepsiyon alanına 
benim kaydettiğim şarkı ile giriş yaptık. O gece herkesin 
sesimi duyduğu ilk geceydi ve ailem, arkadaşlarım bu konuya 
ağırlık vermem konusunda büyük destek verdi. Ardından 
eski eşim ile birlikte Amsterdam’a sonrasında da Sydney’e 
taşındık. Sydney’de olduğumuz dönemde çalışma iznim 
olmadığı için hobi olarak vaktimin çoğunu müziğe vermeye 
başladım. Daha sonra Los Angeles’a taşındık ve bu süreç 
içinde moda tasarımına olan ilgimi kaybetmeye başladım. 
Onu bir süreliğine rafa kaldırıp müziğe olan tutkumu 
keşfetme yolculuğuna çıktım.
 
Müzik, hayatınıza nasıl dahil oldu?
Müzik hep içimdeydi. Özellikle anne tarafımda neredeyse 
herkes ya kendi alanında isim yapmış müzisyenler ya da 
mutlaka müziğe yatkınlıkları olan kişilerdi. Dolayısıyla 
bu durum genlerden gelen bir şey. Müzik ve performans 
sanatlarıyla ilk etkileşimim küçüklüğümde piyano ve bale 
ile başladı. Piyanoda klasik müzik eğitimi aldım ancak o 
dönemde eğitim sisteminden kaynaklı olarak piyanodan 
uzaklaştım. Los Angeles’a taşınmamla birlikte burada 
müzisyenlerle bir araya gelip müzik yapmaya başladım. 
Buradaki Musicians Institute’dan music theory dersleri aldım 
ve yavaş yavaş şarkı yazmaya, söylemeye ve kayıt yapmaya 
başladım. Bir daha da geriye dönüp bakmadım. 

Şarkı söylemenin hayatınızdaki yeri ve önemi 
nedir?
Şarkı söylemek, yazmak kendimi ifade edebilmemin en 
başlıca yollarından bir tanesi. Ruhumu en çok tatmin eden 
şey sanatla ilgili bir şeyler üretmek ve şark söylemek. Bunu 
yapmadığım zamanlarda kendimi eksik ve tamamlanmamış 
hissediyorum. Ama bu yola adım atmam benim için hiç 
kolay olmadı. Korkularımı, güvensizliklerimi ve inançlarımı 

B su yüzüne çıkardı ve bunlarla neredeyse her gün yüzleşmek 
zorunda kalıp korkularıma rağmen yola devam ettim. Birçok 
kez kendimi bu yolda yalnız hissettim. Çoğu kez vazgeçmeye 
kalktım ama vazgeçemedim. Hayallerin peşinden gitmek hiç 
kolay değil. Onun verdiği derin tatmini, kişisel ve spiritüel 
gelişmeyi hiçbir şeye değişmem. Bana göre kalbinin sesini 
onurlandırmadan yaşanmış bir hayat, ziyan edilmiş bir hayattır. 

Alanınızda aldığınız ödüller hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Bugüne kadar bağımsız kalmayı tercih ettim. Kendi gerçek 
sesimi ve müzik kimliğimi bulabilmem için de bu gerekliydi. 
Bu süreç ben gelişip değiştikçe süregelen bir süreç. Öbür türlü 
plak şirketleri genelde sanatçıyı istedikleri gibi şekillendiriyorlar. 
Benim otantik sesimi ve kimliğimi bulabilmem için bu 
önemliydi. Ödül değil ancak bağımsız bir sanatçı olarak 
ayakta durabilmek gerçekten kolay değil. Sırf müzik yapıp 
kaydetmekle kalmıyor, albüm tasarımından distibüsyon ve 
promosyonuna kadar her detayıyla kendim ilgileniyorum. Bir 
single çıkarmanın bile arkasında o kadar çok emek var ki.
 
Onun dışında iki sene önce burada “The Opening Act” diye bir 
yarışmaya katıldım. On dört bin kişinin katıldığı yarışmada 
son on altı kişi içinde finale kaldım. Kazanan burada tarihi 
Hollywood Bowl’da “We can survive” meme kanseri farkındalığı 
konserinde açılış performansını gerçekleştirecekti. Gecede 
performans yapan sanatçılar arasında Billie Eilish, Taylor 
Swift ve Camilla Cabello gibi dünyaca ünlü sanatçılar 
vardı. Gerçekten heyecanlı bir süreçti. Ama o zaman iyi ki 
kazanmamışım diyorum. Çünkü Hollywood Bowl gibi bir 
yerde o ünlülerle aynı sahneyi paylaşmaya hazır değildim. 
Çok ciddi sahne korkum vardı, ilk başladığım zamanlarda 
bunu yenebilmem yıllarımı aldı. Halâ da heyecanım devam 
ediyor ama kontrol edebiliyorum en azından. Onun dışında 
her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Los Angeles resmi 
resepsiyonunda İstiklal Marşı’nı söylüyorum.

Şarkılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz?
En başta yaşadıklarımdan ilham alıyorum. Duygularımı 
proses etme yöntemlerinden biri yazmak. Aslında çoğu zaman 
müziğin gelip beni bulduğunu düşünüyorum. Kimi zaman 
sanki ben değil de başka yüksek bir güç yazıyor ve ben sadece 
kanallık ediyorum. Hiç beklemediğim anlarda; markette, araba 
kullanırken veya uyurken melodiler gelmeye başlayabiliyor. 
Telefonum böyle yüzlerce melodiyle dolu. Ya da gitar ve piyano 
çalarak melodileri yazıp sözlerini sonra yazıyorum. Ya da tam 
tersi de olabiliyor, her seferinde farklı tek bir formül olmuyor. 
Onun dışında kendi öz güvenimi kazanma ve kendimi 
keşif yolculuğum süresince edindiğim dersler ve bilgileri 
dinleyenlerimle paylaşma, yaşadığım zorlukları yaşayanlara 
bir ışık olabilme arzusu, dinleyicilerime kim ne derse desin 
kendilerine ve hayallerine inanmaları ve kendileri olmaları 
mesajını verebilmek bana ilham veriyor. 

Son olarak kariyerinizde ileriye yönelik planlarınız 
neler?
EP ve albümümü yazıp dünyayla paylaşabilmeyi, dünyanın 
farklı noktalarında konserler verebilmeyi planlıyorum. 
Yolculuğumu takip etmek isterseniz instagramdan 
@chianneozgur den bana ulaşabilirsiniz. Onun dışnda 
müziğime tüm platformlardan sanatçı ismim “Chianne” adı 
altında ulaşabilirsiniz. 



Mutluluğa 
Evet Dediler
Diş Hekimi Tüzün Gelgel ile savunma 
sanayinde çalışan Endüstri Mühendisi 
Güldane Özdemir, PiaSera Garden’da 
gerçekleşen şık bir düğün töreni ile evlendi. 

İş ortamında tanışıp 2020 Nisan ayında nişanlanan çift; Bilkent Otel 
bünyesinde yer alan Pia Sera Garden’da hayatlarını birleştirdi. Şık ve sade bir 
törenin ardından konserlerle renklenen akşam, Pia Sera’nın keyifli bahçesinde 
unutulmaz bir şölene dönüştü. Çift, akrabaları ve yakın arkadaşlarının katılım 
gösterdiği düğünde gece boyunca eğlendi. Gelgel çifti balayı için Maldivler’e 
gideceklerini belirtti. 

düğün
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düğün

AYSUN BAYKAL, GÜNER GELGEL, ZEKA MUMCUOĞLU, BELGİN KOREȘ

SAVAȘ-ÇİĞDEM GELGELBERİL ÇAVUȘOĞLU GÜÇLÜ GELGEL

Çift, bu mutlu 
günlerinde 
kendilerini yalnız 
bırakmayan 
dostları ile 
yakından 
ilgilendi.
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BARIȘ-EBRU YILMAZ MERVE SÖZMEN, KEREM AGUN

GÜRSEL-SEBAHAT ÖZDEMİR, MÜGE-BURAK DESTE

EMRE ALTUNDAȘAR

Çiftin aileleri konukları 
kapıda karșılayarak 
ve düğün boyunca 
gösterdikleri samimi 
tavırlarıyla örnek 
bir misafirperverlik  
sergilediler.



198 magdergi.com.tr

izi biraz daha yakından tanımak isteriz. 
Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kendimi yakından tanımayı ben de çok istedim ve 
bu isteğim doğrultusunda yaşam hikâyemde sayısız 
tecrübem oldu. Şüphesiz, olmaya da devam edecek. Ben, 
bir bütün olarak tanımladığım evrenin parçalarından 
biriyim. Evrenin sunduğu akışa; Samsun’da 13 Nisan 

1983’de katıldım. Samsun 19 Mayıs Üniversitesin’de Filoloji 
okurlarken, yolları kesişen bir anne ve babanın kızıyım. 1964’den 
bu yana akaryakıt sektöründe Samsun’da faliyet gösteren Reis 
ailesinin bir ferdi olan ve baba mesleğini seçen babam gibi kariyer 
hayatımda motivasyonum hep köklerim ve ailem oldu. Yıllarım, 
her ne kadar mezunu olduğum İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
üzerine eğitimler almakla sürüp, beni akademisyenliğe kadar 
götürse de 2016’dan bu yana eşimin Ankara’da bulunan akaryakıt 
dağıtım şirketinde çalışmaktayım. Evrenin bana sunduğu, en 
sevdiğim yanlarımdan birisi olan anneliğimi 2010’dan bu yana bir 
çocuk annesi olarak severek yaşamaktayım.

Duygularınızı yazıya dökme serüveniniz nasıl 
başladı? Yazmak sizin için bir tutku mu?
Doğduğum evde önce kitaplarla tanışarak ve kendimi sözel olarak 
özgürce ifade ederek başladı. Yalnızca kitap okumakla kalınmamış 
aynı zamanda okunan kitapların yaşamın kendisine katıldığı, yani 
bilginin yaşandığı bir ailede büyüdüm. Doksanlı yıllarda meraklı 
bir çocuk iken yazmak benim için; edindiğim bilgiler ışığında 
hissettiğim duygularımı tanımlayıp harmanlamakla başladı. 
İlk okuyucularım annem ve babamdı. Aileme, kardeşlerime, 
akrabalarıma, arkadaşlarıma mektuplar yazarak, kelimeler ile 
oyunlar oynayarak başladım diyebilirim. Edebiyata, yabancı 
dillere ve dil bilimine olan ilgim yazma konusunda beni hep yeni 
bir arayışa  sürükledi. Bu yollarda, toplumsal ve evrensel olaylarla 
beraber kendi öznel deneyimlerim de, bana kalbimin edebiyatını 
keşfettirdi. 06.03.2021’de duygularımı ve evreni tanımamda bana 
yol gösteren, ilk öğretmenim dediğim babamı kaybetmemle, 
yazmak benim için artık kalbimin zapt olmayan mürekkebini 
akıtma tutkusuna ve duyduğum acıma şifa olmaya dönüştü. 

S
Yazı yazmayı, farklı bir boyuta geçmek ve zamanın durduğu yerde durmak gibi 

tanımyalan Yazar Neyran Reis Kaleli, ruhuna iyi gelen yazma serüvenine 
bașlama sürecinden, yazılarındaki ilham kaynaklarından ve çıkaracağı

yeni romanından bahsetti.

Neyran Reis Kaleli 
Yazmanın İyileştirici Etkisi

röportaj

NEYRAN REİS KALELİ



Bu dönüşüm içerisinde anahtar kelimeler doğdu. Bu kelimeler 
kalbimin derinlerinden gelen anahtarlar oldu. Acımın evreleri 
olarak tanımladığım, “yanmak”,”köz” ve “kül” evrelerinin kapılarını 
bu kelimelerle açtım. Şimdi küllerim savrulurken yürekten 
inanıyorum ki; anahtar kelimeler bir çok kapı kilidini açıp sonsuz 
güzellikteki kuşların kanatlarına dönüşüp evrene ve sonsuzluğa 
salınacak...

Yazılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Bunun belli bir cevabı maalesef yok. Bir kuşun kanat çırpması, bir 
dalga sesi, burnumun direğinde hissettiğim bir koku, dört nala 
koştuğum atlar, kulağıma çalınan bir şarkı sözü ya da bir çiçek alıp 
beni bir anda başka boyutlara taşıyabiliyor. İnsanları dinlemeyi, 
anlamaya çalışmayı, ifade edemedikleri yanlarını tamamlamayı 
ve onlara bu konuda yardım etmeyi çok severim, duygularını 
benliğime katıp, hissedip adeta kalbimle emerim. Yazma ihtiyacım 
kendiliğinden tetiklenir. Sonra kalem yardımıyla sağaltıp, o duygu 
her ne ise onu yaşamış, yaşamakta olan ve yaşayacak olan herkes 
için okunduğunda şifa olmasını dilerim.

Yazmak sizin için hayat boyu sürecek olan bir 
serüven mi?
Yazı yazmak, yaşamım kalbimin merkezinde olduğu sürece 
hayatım boyunca olacak. Kalbin sesini duyabilmek günümüz 
şartlarında pek de kolay bir eylem değil. Eylem diyorum çünkü 
zihnimiz bizi yönetmek için her an bir eylem halinde. Zihnimiz 
tarafından her an bizi kumanda etmeye çalışan işlevsiz ve sayısı 
belirsiz komutlarla ya da sahnelerle sıkışıyor ruhlarımız. Kalp 
sevgiyle direnirse zihin susuyor ve orada Amerikalı transandantel 
yazar Ralph Waldo Emerson’un tanımladığı evrensel ruha katılıyor, 
sıkışan ve artık özgür olan ruhlarımız. Bedene de, kalp ve zihin 
ile beraber eşlik etmek kalıyor. Ellere de yazmak, kalbi açmak ve 
genişletmek düşüyor. Zamanın burada olmama ve bu uyumla 
kalmama izin verdiği ölçüde, parmaklarım evrensel ruhtan 
kalbime akanları yazacak.

Kitap serisi çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Bugüne değin yazmış olduğum denemelerim derlenerek bir 
kitap olma yolunda ve okuyucuyla buluşma yolunda ilerliyor. 
Sarı Kamış Gazisi büyük dedemden başlayan, bende izleri 
olduğuna inandığım köklerimden hareketle, hikâyelerini 
dinleyerek büyüdüğüm babamı ve kendi yaşam hikâyemi de 
eklediğim romanım yolda. Hayalim; günümüzde kadın, çocuk, 
ağaç ve hayvan olmak ile ilgili kavramlarla aslında insan olmayı 
anlatmak istediğim ve anlaşılamamış, ulaşılamamış tüm kalplere 
dokunmayı hedeflediğim farklı türlerle ve serilerle de okuyucuyla 
buluşabilmek. Aynı zamanda yapımcılarla da görüşerek üzerinde 
çalışmakta olduğum ve izleyici ile buluşturmak istediğim 
senaryolarımla da bir çok kalbe şifa olmayı diliyorum.

Yazma ritüelinizden bahsedebilir misiniz? Örneğin 
hangi ortamda, hangi materyallerle ve hangi müzikle 
yazmayı tercih ediyorsunuz?
Benim için yazmak, adeta farklı bir boyuta geçmek, zamanın içinde 
zamanın durduğu bir yerde olmak gibi... Bu zaman yolculuğuna 
genellikle doğa ile bütünleştiğim anlarda çıkabiliyorum. 
Dinlediğim genellikle sadece doğanın sesi oluyor. Doğada değilsem 
Beethoven’dan moonlight sonata ya da Ernesto Cortazar’ın silence’ı 
ile bir de kağıt ve kalem yardımıyla hissettiğim duygularımı 
akıtabiliyorum. Belli başlı bir ritüelim yok, günlük hayat 
koşturmacısı içersinde de yazma isteği doğurabilcek uyaranlarla 
karşılaşabiliyorum. O vakitlerde notlar alıyorum ve sonrasında 

o duyguda kalıp çağrışımların bana sunduklarıyla kalbimle 
yazıyorum. En büyük ritüelim aslında kalbimi hissetmek.

Severek takip ettiğiniz yazarlar kimler?
Eserlerinin her bir kelimesinde bulunduğum yerde beni 
durdurup düşündüren, sorgulatan ve bu vesile ile bende bir etki 
yaratabilen yazarlar oldukça fazla… Bunların başında Geoerge 
Orwell’in eserleri gelir. ‘Hayvan Çiftliği’ alegorik anlatımıyla 
zamansız ve her yaştan ve görüşten okuyanın dünyasında farklı 
imgelenebilen fakat aynı ile aslında baki olan,insan doğasını tüm 
zaaflarıyla anlatır…‘Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa 
bırakması ne güzeldi…Yitip giden bu işte!’ diyen Nilgün Marmara 
gibi yaşama tutunamayıp veda eden yazarların eserlerini 
okunmaya değer buluyorum. Bunlardan bazıları; Ernest 
Hemingway, Virginia Woolf, Stefan Zweig ve Jack London…
İnsan yaşamını farklı boyutlarıyla ve muazzam bilgi 
birikimleriyle bize aynalayan yine okumaktan keyif aldığım 
yazarlarımızdan Kemal Sayar ve Engin Geçtan’ı da eklemek 
isterim…

En çok etkilendiğiniz ve kendinizden bir şeyler 
bulduğunuz kitap hangisi?
 ‘Bir kuşu özgür olduğuna inandırabilmek niye dünyanın en 
zor işi’ diyen Richard Bach aslında kitabında yalnızca Martı 
Jonathan Livingston’dan bahsetmez. Kendim olabilme yolumda, 
yeniden elime alıp okuduğum her vakit bana cesaret verir 
bu özgürlüğe kanat çırpma hikayesİ. Karnını doyurmak için 
uçmak istemeyen ve bunu yapan sürüden ayrılıp kendi eşsiz 
kanatlarıyla neler yapabileceğini görmek isteyen Jonathan’ın 
kararlılığı hep yoldaş olmuştur bana. Mücadelesi, cesareti ve 
yılmadan aynı şuurla hep umuda kanat çırpması ile ; sevgiyle 
savaşan, hiç pes etmeyen yanlarımın ve ruhumun bir parçası 
gibi gelir Jonathan… 



Büyük Aşkta 
Mutlu Son
Bağımsız Denetçi Ömer Yörübulut ve 
Bağımsız Denetçi Beyza Ertan, 
İncek Garden’da gerçekleşen düğün 
töreni ile dünya evine girdi. 

Arkadaş ortamında tanışan çiçeği burnunda çift, Ağustos 2020 
yılında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. 2015 
yılından beri birlikte olan Beyza ve Ömer çifti şahitlerin huzurunda 
nikâh memurunun sorusuna “Evet” cevabını vererek hayatlarını 
birleştirdiler. Nikâh töreninin ardından tebrikleri kabul eden çift, 
gece boyunca sevdikleriyle gönüllerince eğlendi. Çift düğünün 
ardından balayı için Antalya’ya gitti. 

düğün
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EDA GEBEȘOĞLU, SİNAN AYGÜN GÜLENNUR-CEMAL AYDIN

MEHMET-BURCU YÖRÜBULUT, ÜMİT-BİROL ERTAN

düğün
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NİHAN KARAÇAM SALKAYA ȘERMİN ALDEMİR, BARAN YAZICIMERVE BAYKAN

Çok sayıda 
davetlinin katılım 
gösterdiği 
düğün töreninde 
Yörübulut ve 
Ertan ailesi 
gelen konuklarla 
yakından 
ilgilendi.

CAN ÇAVUȘOĞLU AFİTAP-BÜLENT AKINCI DENİZ DEMİRYÜREK

EDA GEBEȘOĞLU, SİNAN AYGÜN GÜLENNUR-CEMAL AYDIN

MEHMET-BURCU YÖRÜBULUT, ÜMİT-BİROL ERTAN

düğün



Le Regent 
Bodrum’da 
Tanıtıldı
İsviçre’nin en genç ve modern 
uluslararası yatılı okullarından biri 
olan Le Régent, Caresse Bodrum’da 
verdiği bir davetle tanıtımını yaptı.

Yeni dünya düzeninde yeni eğitim modelleri ile eğitim veren Le 
Regent, en yüksek seviyede geliştirdiği yapay zeka ile İsviçre’nin 
temiz doğasını birleştirerek eğitimlerine devam etti. Pandemi 
boyunca kapanmayan okullar olarak tanınan Isviçre okullarından 
Le Regent, eğitim boyunca öğrencilerini Alpler’in temiz doğasına 
çıkararak eğitim yaptırdı. Okul, titiz uluslararası programlar 
aracılığıyla öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal yeteneklerini 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

VOLKAN BÜYÜKHANLI

OLIVIER GUDIN, PIERRE HENRI MANETTI, JAN CALLER, STEFANO BERTOLONE

davet
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Le Regent 
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VOLKAN BÜYÜKHANLI

OLIVIER GUDIN, PIERRE HENRI MANETTI, JAN CALLER, STEFANO BERTOLONE

davet

SELİN DEMİRATAR SERTAN TABUR, SALİH ÜNLÜ

IȘIL-RÜȘTÜ REÇBER AYȘE BURCU KAYA İLKEM TOPÇUOĞLU

Davete okul 
öğrencileri, 
iș-sanat 
dünyasının önde 
gelen isimleri ile 
cemiyetin ünlü 
isimleri katıldı.
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Çocuklarına olan düșkünlüğü ile bilinen, beș çocuk annesi Ayșe Kucuroğlu, 
evde çocukları ile geçirdiği pandemi sürecinden, bu dönemde çocuklarının 

yașadığı zorluklardan ve yeni normaldeki yüzyüze eğitim sürecinden bahsediyor.

Eğitimde Normalleşmeye 
İlk Adımlar

röportaj

Ayse Kucuroglu



Çocuklarımıza, tüm dünya çocukları ile 
aynı fırsatları vermek ve onları uyumlu 

bireyler olarak geleceğe hazırlamak 
büyük önem tașıyor.

eş çocuklu bir anne olarak evde geçirilen 
pandemi sürecini nasıl idare ettiniz?
Kalabalık bir ev olduğumuz için harika bir biçimde 
idare ettik.  Hepsi için zor bir durumdu. Uzun süre 
arkadaşlarından uzak kaldılar. Okula gidemedikleri 
için uzun süre boyunca evde kulaklıkla ders 
dinledikleri bir süreç oldu. Hepimiz için zorluydu 

ama en güzel şekilde üstesinden geldiğimizi düşünüyorum.

Okulların vaka sayısına göre yüz yüze eğitim için 
bir açılıp bir kapanması, sınavların ertelenmesi 
gibi durumlar öğrencilerde kaygıyı artırıyor. Peki 
psikolojik anlamda bu süreç çocuklarınızı nasıl 
etkiledi?
Bütün bu olumsuzluklara rağmen normalleşme süreci ile birlikte 
çocuklarım duruma alışmaya başladılar. İlk başlarda durumun 
belirsizliğinden dolayı çok kaygılılardı. Şimdi sürece hakim 
oldukça içinde bulundukları bu duruma alışmaya başladılar.

Süreci evde kontrol etme noktasında ebeveynlere 
düşen sorumluluklar neler oldu?
Çocuklarımızı stres ve kaygılardan arındırmak ve rahatlatmak 
için süreci onlara anlatmak ve onları doğru yönlendirmek 
son derece önemlidir. Çocuklarımızı dünyanın neresinde 
olursa olsunlar, evrensel çocuklar olarak yetiştirmek gerekiyor. 
Çocuklarımıza, tüm dünya çocukları ile aynı fırsatları vermek ve 
onları uyumlu bireyler olarak geleceğe hazırlamak büyük önem 
taşıyor. 

Koronavirüs öğrencilerin kariyer streslerini etkiledi 
mi?
Çocuklar için sosyalleşmek ve korunduklarını hissetmek 
çok önemlidir. Çocuklar paylaşarak büyür. Bu dönemde 
kendi evlerinde anne ve babalarının desteğiyle okuldaki gibi 
sosyalleşmeleri çok önemlidir. Koronavirüs bu dönemde 
öğrencilerin kariyer streslerini arttırmış olabilir fakat okula 
dönmeleri ile birlikte bu stres kesinlikle ortadan kalkacaktır.

Vakaların azalması ile bu yıl yüz yüze eğitime 
geçilmeye karar verildi. Sizce yeni normal süreçte 
eğitim nasıl olacak? 
Bir şekilde hepimizin pandemi ile yaşamayı öğrenmesi 
gerekecek. Hayat devam ediyor. Bu nedenle yeni önlemlerle 
açılan okullarda, başta çocuklar olmak üzere hepimizin kolay 
adapte olması ve yeni düzenlemelere en hızlı biçimde uyması 
sürecin sorunsuz geçmesinde çok önemli olacaktır.

Öğrenciler yüz yüze eğitime hazır mı?
Hepimiz bu süreçte çok bunaldık ve yorulduk. Kendi 
çocuklarımdan da gözlemlediğim gibi yeni döneme çok hazırız. 
Çocuklarımız, alınan önlemlerle okula dönmeyi, öğretmenlerine 
ve arkadaşlarına kavuşmayı dört gözle bekliyorlar. 

Bu süreçte öğrencileri neler bekliyor? Sizce adapte 
olma konusunda neler yaşanacak?
Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz pandemi konusunda 
o kadar bilinçlendiler ki bu süreci çok kolay bir biçimde 
atlatacağımızı düşünüyorum.  Ev içinde yeni döneme okulda 
devam etme ve buna hazırlanma süreçlerini çocuklarımla 
beraber yaşadık. Gözlemlerime bakacak olursak bu 
sürecin, hepimizin özverisi sayesinde çok pozitif geçeceğini 
düşünüyorum. 

B

Eğitimlerin yanı sıra sosyalleşmeler de sekteye 
uğradı. Çocuklar tamamen teknolojiye bağlı hale 
geldiler. Peki okullar açıldıktan sonra çocukların 
iletişimleri nasıl olacak? Herhangi bir aksaklık 
yaşayacaklarını düşünüyor musunuz? 
Bana göre çocuklar bu duruma bizden çok daha kolay adapte 
oldular. Evde kaldıkları süre boyunca bence teknolojiyi olumlu 
kullanarak arkadaşlarıyla iletişimlerini koparmadılar ve derslerini 
takip ettiler. Bence okula döndükleri andan itibaren yüz yüze 
iletişimde hiç bir problem yaşamayacaklar. Yeni nesil gümbür 
gümbür geliyor. 
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enge’li olmak nedir? 
Okul olarak disiplinden ve başarıdan ödün vermeden, 
aile sıcaklığı ve güvenin olduğu bir ortam sağlamakla 
beraber öğrencilerimizin okula her sabah istekle 
gelmesini hedeflemekteyiz. Okulumuzda kapıdan 
girdiğiniz andan itibaren ortamın samimi havasını, 
öğrencilerimizin gülen gözlerinde hissedebilirsiniz. 

Denge’li olmak öğrencinin hem ruhuna hem davranışlarına yansır. 
Denge’li olmak bir kültürdür. “Denge” anlamından da anlaşılacağı 
üzere bir yaşam biçimidir.

Yeni eğitim binasında, yeni öğretim yılına başlayacak 
olan Denge Anadolu Lisesi’nin eğitim konusundaki 
yaklaşımları ve diğer kurumlardan farkları nelerdir?
Şehrin ve hayatın göbeğinde çok özel bir okuluz. Adeta kişiye 
özel dikim yapan bir terzi gibi verdiğimiz eğitimi, öğrencinin 
ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendiriyoruz. Öğrencilerimizin 
akademik gelişimlerinin yanı sıra bireysel ilgi ve yeteneklerini 

geliştirmek için her türlü imkânı seferber ediyoruz. 
Öğrencilerimiz yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere çok detaylı 
bir değerlendirme sürecinden geçerek okulumuza kaydolmaya 
hak kazanırlar. Her sene sınırlı sayıda öğrenci alırız ve kapasitemiz 
dolduğunda kayıtlarımızı kapatırız.

Uyguladığımız etüt sistemi diğer okullardan farklıdır. Öğretmen 
olmaksızın uygulanan ve öğrencinin kendi başına uzun 
saatler yalnız kaldığı uzun ve efektif olmayan sistemin aksine 
okulumuzda etütler yapılan dersin hemen ardından, o dersin 
öğretmeni gözetiminde uygulanır. En güçlü yönlerimizden biri 
olan eğitim kadromuz uzun süredir birlikte çalıştığımız mesleğini 
aşkla yapan, donanımı yüksek ve çok tecrübeli öğretmenlerden 
oluşur.

En önemli farklarımızdan bir diğeri ise okulumuza özgü özel ders 
sistemidir. Öğrencilerimiz sadece dersine giren öğretmenlerden 
değil, okuldaki tüm öğretmenlerden diledikleri kadar özel ders 

D
Güçlü eğitim kadrosu ile Ankara’nın merkezinde eğitim veren, disiplinli, yenilikçi 

ve üretken bireyler yetiștirmeyi hedefl eyen Denge Anadolu Lisesi, eğitime 
yaklașımı, bașarıları ve pandemi önlemleri hakkında merak edilenleri paylaștı.

Bir Okuldan Çok Daha Fazlası
Denge Anadolu Lisesi

okul
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okul

Bașarımızın sırrı öncelikle yaptığımız 
iși çok sevmekten, öğretmenine ve 
öğrencisine değer veren bir kurum 

olmaktan geçiyor.

alabilirler. Veliye maddi yük getiren ve öğrenciyi sınava hazırlanma 
sürecinde fiziksel olarak yoran özel ders ihtiyacını okulumuzdaki 
eğitim sistemi ile tamamen ortadan kaldırıyoruz. 

Zorlu geçen üniversite sınavının ardından okulunuz 
Türkiye 31.’si çıkardı. Başarılı bir eğitim kurumu 
olarak sizin ve öğrenciniz için nasıl bir duygu?
Elbette çok gurur duyduk. Bu başarı özellikle pandemi koşulları 
da düşünülünce hem eğitim kadromuzun hem de öğrencimizin 
gerçekten özverili çalışma temposunun ürünüdür. Türkiye 31.’si 
dışında da ilk yirmi bin içinde on iki öğrencimiz var. Toplamda 
iki yüz öğrencimiz olduğunu ve bunun kırk altısının son sınıf 
öğrencisi olduğunu düşünürsek çok büyük bir başarıya imza atmış 
bulunuyoruz.

Bunun yanında bizim için başarı sadece Türkiye dereceleri yapmak 
değildir. Bünyemizde daha düşük başarı seviyesinden alıp iyi 
üniversitelere yerleştirdiğimiz öğrenciler de var. Bizim için onlar da 
bir başarı hikayesidir.  Örneğin üç yüz bine girecek bir öğrencinin 
elli bine yerleştirilmesi başlı başına bir başarı hikayesidir.

Başarınızın sırrı nedir?
Başarımızın sırrı öncelikle yaptığımız işi çok sevmekten, 
öğretmenine ve öğrencisine değer veren bir kurum olmaktan 
geçiyor. Denge’li yöneticiler olarak, okula her gün öğrenci olarak, 
veli olarak geliriz, onlar ile empati kurarız. Kendi çocuklarımız için 
ne istiyorsak öğrencilerimiz için aynı şeyleri hedefleriz ve kendi 
çocuğumuza yapılmasını istemediğimiz bir şeyi öğrencilerimize 
de yapmayız. Okula öğrenci almayız ailemize yeni evlatlar alırız. 
Bizim bakış açımız budur. Öğretmenlerimiz her gün okula 
gelirken yüreklerini de getirir. Hal böyle olunca öğrencilerimizin 
aidiyet duygusu ve sorumluluk bilinci yüksek oluyor ve başarı 
kendiliğinden geliyor.

Pandemi süreci halâ devam etse de belirli kurallar 
doğrultusunda okulların açılmasına karar verildi. 
Yeni süreçte Denge Anadolu Lisesi olarak siz ne gibi 
önlemler aldınız?
Yeni binamızın şu anda altı bin m2’lik alanını aktif olarak 
kullanıyoruz. Binamızın her yeri, pandemi koşullarına göre dizayn 
edildi. Sınıflarımız oldukça büyük ve ferahtır. Biz pandemiden 
önce de hijyen kurallarına çok önem veren bir kurumduk. Ayrıca 
diğer senelerden farklı olarak artık okulumuzun bir de doktoru 
bulunmaktadır.

Okul hayatında ve yaşamda başarılı olmaları için 
öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Akademik başarı elbette önemli ve biz okul olarak bu işi en 
iyi şekilde yapıyoruz. Ancak ihmal edilen bir konu var ki o da 
gerçek hayattaki başarının sadece akademik başarıdan ya da 
sıralamalardan ibaret olmadığıdır. Hayatta başarılı olmak akademik 
başarının yanına, sosyal ve organizasyonel becerilerini de eklemeyi 
gerektiriyor. Gençlerin, başarılı olmaları için gerekli davranışları 
ve kuralları içselleştirmeleri gerekiyor çünkü içselleştirilmeyen 
davranışların devamı olmuyor. Yeni neslin en büyük problemi, 
düştükleri zaman nasıl kalkacaklarını bilememeleridir. Bizler 
ebeveynler olarak, kendi ebeveynlerimizin aksine çocuklarımızı 
yetiştirirken tüm imkânlarımızı onların ayaklarına sermekteyiz 
ancak bunu yaparken mücadele etme güçlerini ellerinden 
almaktayız. Biz, eğitim sistemimizde, her sorunu öğrencinin 
kendisinin çözmesini teşvik ediyoruz. Bunun için kendilerini ifade 
edebilecekleri demokratik ortamı sunmaya çalışıyoruz. 
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Çoşkulu 
Mezuniyet 
Töreni 
Özel Denge Anadolu Lisesi’nin 
2020/2021 eğitim öğretim yılı 
mezuniyet töreni büyük bir coşku 
ile gerçekleştirildi. 

Saydı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, dereceye 
giren öğrencilerin ödüllerini alması ile devam etti. Öğrenciler 
konuşmalarını tamamladıktan sonra karneler dağıtıldı. 
Öğrencilerin velilerinin ve yakın arkadaşlarının katılımı ile 
gerçekleşen mezuniyet tören coşkuyla kutlandı. 

okul
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Alptuğ’nun 
Yeni Yaşı
Gül Karakaya Eren ve Kerem Eren 
çifti çocukları Alptuğ için doğum 
günü partisi düzenledi. 

Ahal Teke Binicilik Kulübü’nde gerçekleşen organizasyona 
iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim çocuklarıyla 
birlikte katılım gösterdi. Çocuklar çeşitli oyunlarla gün 
boyu eğlenirken, binicilik kulübünde yer alan atlarla da 
renkli görüntüler verdiler. Tüm aile büyüklerinin ve yakın 
dostlarının yer aldığı organizasyonda gelen misafirler keyifli 
dakikalar geçirdi. 

davet

MİNA-GONCA TEKDAL

MİNE EREN ÖNER-TUĞÇE-DUYGU SARIÇA

GÜL KARAKAYA EREN, ALPTUĞ-ZEYNEP-KEREM EREN
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Hilal Mahallesi 677. Cadde 15/A Yıldız-Çankaya/ANKARA
Detaylı Bilgi ve Iletişim:

+90 0539 574 40 40
minikoalakids

Mini Koala Kids and Family Club

•Oyun Atölyeleri  •İngilizce Atölyesi
•Müzik Dans Atölyeleri  •Sanat Duyu Boya Atölyeleri

•	Keşif
•	Huzur
•	Eğlence



Minik Kaya’ların 
Heyecanlı Günü
Çelikkayalar Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Kaya ve eşi Emine Kaya, çocukları 
Muzaffer  ve Ali Kaan için Dedeman 
Oteli’nin bahçesinde eğlenceli bir 
sünnet düğünü gerçekleştirdi. 

Organizasyonunu Detayhane’nin üstlendiği ve sekiz yüz elli 
davetlinin katıldığı törende, çocuklar için keyifli konseptler 
yetişkinler için de sıra gecesi düzenlendi. Çocukların kirveliğini ise; 
Dedeman Otel ve  Atlas Yatırım A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı 
Nusret Argun ve Gesaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Aşçı üstlendi.  

davet

ALİ KAAN, MUZAFFER KAYA

KERİM, AZRA, ALİ KAYA, MUZAFFER, ALİ KAAN, EMİNE KAYA, AHMET KAYA 
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okul

Yeni Döneme 
Renkli Hazırlık

Yeni öğretim yılının bașlamasına 
az bir zaman kala bașlayan okul 
hazırlıklarında dekorasyondan 

teknolojiye sezonun en 
trend ürünleri ile ihtiyaçlarınızı 

tamamlayabilirsiniz.
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ranny’s; zencefil, C vitamini, çinko, propolis ve 
tatlandırıcı bitki stevia gibi doğal bileşenlerden 
ve bitki özlerinden oluşan ağızda eriyen tablet 
formunda bir vitamindir. Boğaz ağrılarını ve tahriş 
olmuş dokuları rahatlatarak yatıştırır. Hafif ve orta 
şiddetli boğaz ağrılarında yutkunma güçlüğü ve 
boğaz şişliği gibi şikâyetlerin azaltılmasını sağlar. 

İçeriğindeki doğal propolis sayesinde ses kısıklığının giderilmesine, 
çinko bileşenleriyle de kuru öksürüğün bastırılmasına yardımcı 
olur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki öksürüğün giderilmesi 
sayesinde hızlı ve etkili bir rahatlama sağlar. Bunun yanı sıra dört 
adedi ile günlük çinko ve C vitamini ihtiyacını da karşılar.

Granny’s nedir?
Hap yutamayan ve günlük hayatın yoğunluğunda bağışıklığını 
güçlü tutmak isteyen kişilerin sürekli ve düzenli günlük C 
vitamini ve çinko ihtiyacının karşılanmasına yardımcı bir vitamin 

türevidir. Belirtiler kendini gösterdiği zaman alınması tavsiye 
edilir. Zaman 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

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...
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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

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...



Su Altında 
Evlilik Teklifi
Büke Tarım ve Hayvancılık’ın kurucularından 
Kenan Şener’in oğlu Ege Şener ile Taypa’nın 
yöneticilerinden Murat Soylu’nun kızı 
Gülce Soylu, Bilkent Otel’de havuz başında 
gerçekleşen düğün ile evlendi. 
Çift, Ege Beyin Kaş’ta su altında yaptığı evlilik teklifinin ardından Eylül ayında 
Çeşme’de yakın arkadaşlarının katılımı ile gerçekleşen bir nişan organizasyonu 
ile ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Bu kez de nikah töreniyle birlikteliklerini 
taçlandıran çift, aileler ve yakın arkadaşlar ile Bilkent Otel’de görkemli bir 
düğüne imza attı.  
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KAAN CENGİZ, MELİS ANAMUR

KENAN-AYSEL ȘENER, NİL-MURAT SOYLU BÜȘRA UYSAL

NESLİ ALAGİL HELİN MARİA-SERDAR AKBAYLAR

Bilkent Otel’in havuz 
bașında gerçekleșen 
düğünün ardından 
Șener çifti balayı için 
Amerika’ya gitti.
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ncelikle bize kendinizden ve kariyer 
serüveninizden bahsedebilir misiniz? 
1990 Adana doğumluyum. Lise hayatım kadar hep 
Adana’daydım. Üniversite için İstanbul’a geldim. Koç 
Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde okudum. 
Sosyoloji mezunuyum. Üniversitede okurken 
küçüklüğümden beri hayal ettiğim sunuculuk mesleği 

için Uğur Dündar ve Müjdat Gezen’in ortak açtığı sunuculuk 
okulu UM TV’de eğitim aldım ve oradan da mezun olduktan sonra 
serüvenim başladı.
 

Ö

Medya dünyasının prestijli ödülleri arasında gösterilen Dünyanın Dijital Enleri’nde 
“Yılın En İyi Çıkıș Yapan Program Sunucusu” ödülüne layık görülen, 

O Ses Türkiye ve Survivor Panorama’nın güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı, 
TV 8’de bașlayan sunuculuk kariyeri ve kendisine dair merak edilenleri anlattı...

Ekranların Sevilen Yüzü

röportaj

Medya sektörü ile yollarınız nasıl kesişti?
Okuldan mezun olduktan ve bu serüvene başladıktan sonra 
ilk olarak kamera önü değil arkasında olup her şeyi detaylı 
öğrenmek istedim. Hemen okuldaki hocalarımın referansıyla 
Cnn Türk’de staj yaptım. Haber programı Tarafsız Bölge’nin 
ekibindeydim ve aklınıza ne geliyorsa her detayıyla ilgilendim, 
çok şey öğrendim. Sonrasında hep hocalarımın referansıyla 
ve şansımla adımlarımı attım. Uğur Dündar, yeni kurulan bir 
haber kanalındaydı ve “çalışmak ister misin?” diye sordular hiç 
düşünmedim, diret başladım. Orada bir süre muhabirlik yaptım. 

Saadet OzsIrkIn tI  



Bir buçuk yıl sonra ayrıldım. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra 
hem tesadüf hem şans diye hep bahsettiğim bir olay oldu. 
Hayatımın en önemli dönüm noktalarından biridir. O zamanlar 
Acun Ilıcalı Tv 8’i yeni almıştı ve arkadaşlarım, Survivor’ı 
izlerken “Saadet keşke burda çalışsan, tam senin isteyecegın 
bir kanal” dediler ve bunun üzerine iki gün geçtikten sonra 
geçmişteki haber müdürümden bir telefon geldi ve Tv 8’in yeni 
bir yüz aradığını, orada çalışan ortak bir arkadaşımızın da 
beni söylediğini ve görüşmeye çağırdıklarını söyledi. İlk başta 
arkadaşlarımın bana şaka yaptığını düşündüm. Tabii şaka 
olmadığını öğrenince resmen mutluluktan havalara uçtum. 
Birkaç gün sonra görüşmeye gittim, bir program demosu çektik 
ve böylece Tv 8 hikâyem o gün başladı.

Üçüncüsü düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri 
Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program 
Sunucusu oldunuz. Başarınızı neye borçlusunuz?
Hayatım boyunca hep çok istediğim bir meslekti. Gerçekten çok 
severek yapıyorum. Kamera kayıt dediği an benim için her şey 
değişiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Başarımı; mesleğime 
olan sevgim, verdiğim emek ve seyirciye aktardığım samimiyet 
ile elde ediyorum. 

Çeşitli programlarda sunuculuk yaptınız. 
Sunuculuğun dışında herhangi bir film ya da dizi 
projesinde yer almayı düşündünüz mü?
Bu seneye kadar film ya da dizi için teklifler hep geldi. Fakat 
ben çok ön yargılıydım. Her defasında hiç düşünmüyorum 
asla olmaz diyordum. Büyük konuşmamak gerektiğini bu sefer 
görmüş oldum. Bu pandemide bir karar verdım ve Crystal 
Academy de Celal Eldeniz’den aylar süren bir oyunculuk 
eğitimi aldım ve temmuz başında mezun oldum. Bunu daha 
önce denemediğim için o kadar pişman oldum ki. Çok zevk 
alarak gittim ve çok sevdim. Oyunculuk çok zor bir meslek 
bir o kadar da başka dünyaların içinde, başka karakterlere can 
vermek düşüncesi muhteşem bir duyguymuş. Eğer istediğim 
gibi mutlu olacağım ve kendimi gösterebileceğim bir proje 
olursa yapmak isterim. 

Sosyal medyayı da aktif kullanan ve yöneten 
birisiniz. Sosyal medyayı geleceğin mesleği olarak 
görüyor musunuz?
Sosyal medyayı seviyorum. Olabildiğince de aktif olmaya 
çalışıyorum. Bence geleceğin değil şimdiden günümüzün 
mesleği oldu diyebiliriz. İnsanlar çok güzel içerikler üretiyorlar. 
Çok da saygı duyuyorum. 

Güzelliğiniz demişken, duru güzelliğinizin sırrı 
nedir?
Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu soru bana çok geliyor, siz 
de bunu sormuşken söyleyeyim yüzümde bir estetik yok ama 
estetiğe de asla karşı değilim. Kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa 
oyle olmalı. Sırrım da, cildime çok iyi bakmaya çalışıyorum. 
Düzenli cilt bakımına gidiyorum. Her kullandığım ürünü 
düzenli kullanmaya çalışıyorum. Bence en önemlisi enerjimizi 
hep iyi ve yüksek tutmak. Çünkü o enerji, hemen insanın 
yüzüne yansıyor.
 
Moda anlayışınızı nasıl tanımlarsınız?
Modayı ve trendleri takip ederim. Ama benim için önemli olan 
taşıdığım kıyafetin içinde rahat olmak ve kendimi içinde iyi 
hissetmek. 

Makyaj çantanızın ve gardırobunuzun olmazsa olmaz 
parçaları neler?
Makyaj çantamın olmazsa olmazları; göz kalemi ve rimel. 
Gardırobumda ise; deri pantolon, crop top ve sweatshirt. Hatta bu 
pandemi döneminden dolayı sweatshirtlerim hayat kurtarıcımdı.

Yapmaktan en keyif aldığınız aktiviteler neler?
Film ve dizi izlemeyi, spora gitmeyi ve tabii ki seyahat etmeyi 
çok seviyorum. Uzun zamandır yurt dışına çıkamadım pandemi 
dönemi bitince bir yerlere gitmeyi çok istıyorum. 

En sevdiğiniz film ve kitap hangisi?
En sevdiğim film çok aslında ama en en sevdiklerimden Robin 
Williams’ın oynadığı What Dreams May Come ( Aşkın Gücü) var, en 
sevdiğim kitap ise Don Miguel Ruiz’in Dört Anlaşma kitabıdır. 

Bu yıl tatil rotası olarak nereleri tercih ettiniz?
Bodrum zaten vazgeçilmezim, orada evimiz olduğu için her sene 
mutlaka Bodrum’da oluyorum. Bu sene de Bodrum, Göcek ve Fethiye 
ye gittim. 

Türkiye’de ve Dünya’da gezmekten en keyif aldığınız 
yerler nereler?
İstanbul vazgeçilmezim. Ege bölgesi taraflarını da gezmeyi çok ama 
çok seviyorum. Oralar bana çok huzur veriyor bir de Barcelona ve 
Paris’i çok seviyorum.

Gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?
Şu an benim için akışta olmak en iyisi gibi geliyor. Ama tabii ki 
hayal ettiğim ne varsa sağlığım, mutluluğum ve huzurumla hepsini 
bir bir gerçekleştirmek isterim. En iyi yerlerde, başarılarla dolu bir 
kariyerde kendimi görmeyi çok isterim. 

Son olarak ileriye yönelik planlarınız neler?
Dediğim gibi akışta olmayı tercih ediyorum, bu akışın içinde 
umarım çok güzel tecrübeler kazanırım. Gönlümden geçen şeyler 
var tabi ki; kendimi daha iyi ifade edebildiğim, sohbet edip birebir 
iletişimde olacağım, eğlenceli bir program sunmak, televizyon 
ya da dijitalde dizi veya sinemada oyunculuk adına da adım atıp 
neler yapabileceğimi görmek ve deneyimlemek istiyorum. Hayat 
gerçekten mucizelerle dolu umarım benim içinde hep mucize dolu 
geçer ve istediğim şeyleri bir bir yaşarım.



İkinci Bahara 
Yelken Açtılar
Avukat Ahmet Münir Yaşar ve 
savunma sanayinde çalışan Burcu 
Kalaycıoğlu, PiaSera Garden’da 
gerçekleşen düğün töreni ile 
dünya evine girdi. 

TED Ankara Koleji’nde okurken arkadaş olan çift, Haziran 
ayında aile arasında gerçekleşen bir davet ile nişanlanmıştı. 
Nikah merasiminin ardından ilk danslarını gerçekleştiren 
çift gece boyunca sevenleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. Çift 
düğünün ardından balayı için tekne ile Bördübet’e gitti. 

SIDIKA-ERDEM-AYȘE YAȘAR

SAMİM, YEȘİM KALAYCIĞOLU

AHMET MÜNİR YAȘAR, BURCU KALAYCIOĞLU

düğün
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Çok sayıda 
iș insanı 
ve cemiyet 
hayatından 
davetlinin 
katıldığı düğün 
töreninde renkli 
anlar yașandı.

MİRKAN-MELEK AYDIN LAL-DENİZ KIZILTAȘ

ÖZGE-ÖNDER AYTEKİNCEREN CANSABUNCU, MEHMET YAȘAR
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Büyüleyici sesiyle kalplere dokunan ve “Yo me lo merezco” ile 2020 yılı 
En İyi Rock Șarkısı kategorisinde Latin Grammy adayı olan Buika; müzik kariyeri, 

Carlos Santana ile birlikte Africa Speaks albümünde seslendirdiği müziği ve 
kendisine dair merak edilen her șeyi MAG Okurlarına özel anlattı.

İspanyol Müziğin
Tutkulu Sesi 

röportaj

Buika

antana ile birlikte “Africa Speaks” 
albümünde güzel bir şarkıya imza attınız. 
Şarkı aynı zamanda en iyi rock kategorisinde 
Grammy adayı oldu. Birlikte çalışmak nasıl 
bir histi? 
Santana ile çalışma fırsatı bulduğum için zaten kendimi 
Grammy’yi kazanmış gibi hissediyorum. Beni, yeni 

projesinin bir parçası olmaya davet ettiğinde sevinçten havalara 
uçtum. Böyle bir öğretmenle çalışmak, rock müziğin ruhunu 
hissetmek için harika bir fırsattı. Çok mütevazi bir insan, çok cana 
yakın ve cömert. Bu yüzden gerçekten çok keyif aldım. Ayrıca, diğer 
müzisyenlerin hepsi de harika adamlardı. Benim için rüya gibiydi.

Buika’yı rock bir şarkıda dinlemek bizler için de 
çok keyifliydi. Müzikal tarzların her birinde bu 
kadar başarılı olmanız ve sesinizle kendi imzanızı 
atabilmenizin sırrı nedir? 
Evimde her zaman çok fazla müzik vardı. Annem bir müzik 
aşığıydı. Her zaman müziğin ruha iyi geldiğini hissederek 
büyüdüm. Pavarotti’den Iron Maiden’a bütün şarkıları aynı coşkuyla 
dinlerdik. Annemin müzik koleksiyonu çok çeşitliydi. Annemden 
çok şey öğrendim, o benim ilk öğretmenimdi. Ben sadece bir 
aracıyım ve müziği kullanıyorum. Müziğin türü ile değil kendisi ile 
ilgileniyorum.

Yaptığınız şarkılar her zaman sizden bir parçadır. 
Latin Grammy’ye aday gösterilen şarkı “Yo me lo 
merezco” nun arkasında ne var?
Yaşadığımız birçok olayda hem mağdur hem de sorumlu 
hissediyoruz. Kendisinin en iyisi olmak isteyen normal bir insan 
olmak yerine, suçlu ve mağdur hissetmeyi seçiyoruz. Bu şarkı, 
yaptığımız tüm hatalara rağmen kendimizi alkışlamayı seçiyor. “Yo 
me lo merezco” (Biz bunu hak ettik) yapmamalıydım demekten çok 
daha olumlu bir mesaj taşıyor. 

Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat, 
Flamenko, Caz sizin en sevdiğiniz ve rahat 
hissettiğiniz müzik hangisi? 
Bir keresinde bir arkadaşıma şarabı sevmediğimi itiraf ettiğimde 
“Çünkü sana iyi sunamadılar.” diye yanıtlamıştı. Bir gece beni 
lezzetli yemekleri, muhteşem okyanus manzarası ve rüya gibi bir 
esintisi olan bir restorana götürdü. Büyülü bir andı ve “şarabı tat” 
dedi, harikaydı. Bu, her müziğin bir anı olduğunu özetliyor. Az ya 
da çok sevmek ile ilgili değil bence gerçekten hissederek doğru 
zamanda yapılması. 

Türkiye’deki hayranlarınızla da yıllara dayanan uzun 
ve derin bir bağınız var. Türkiye’deki dinleyicileriniz 
için neler söylersiniz? 
Şimdiye kadar sahnede olduğum her an görebildiğim kadarıyla 
izleyiciyi anlamaya ve izleyici ile iletişim kurmaya çalıştım. Türk 
dinleyicisi çok samimi ve duygusal. Sahnede benim duygularımı 
çok iyi anlıyor. Türkiye’de şarkı söylerken sahnede gerçekten 
kendim olabiliyorum. Bir de tabii ki Pasion Turca ile yıllarca 
muhteşem konserlere imza atmış olmamız bu bağı çok kuvvetli 
kılıyor.

Pandemi, Buika’yı hem bir birey hem de sanatçı 
kişiliği özelinde nasıl etkiledi? 
Herkes gibi salgın benim de planlarımı değiştirmeme neden oldu. 
Geçen yılın mart ayında bir turneye çıkacakken her şeyi iptal etmek 
durumunda kaldım. Tüm insanlık için çok sert bir darbeydi.

S

Ama olumlu düşünmek gerekiyor. Bu garip durumdan iyi ve 
kötü sonuçlar çıkardım. Bence hayatta her şeyin iki yüzü var. 
Evde çocuğum ve eşimle bazen endişe bazen de mutluluk dolu 
anlar yaşadım. Bilmediğimiz bir düşman ile savaşmaya çalışmak 
gerçekten çılgıncaydı. 

Luz Casal ile yaptığınız “Morna” düeti de 
dinleyicilerin hafızasına kazındı. Bu tarz müzikal iş 
birlikleri sizin için ne ifade ediyor? 
Her kim olursa olsun, biri gelip onunla şarkı söylememi isterse 
söylerim. Bence bizim işimizi yapan insanlar birbirine destek 
olmalı. Küçük bir yerden, mütevazi bir aileden geldiğim 
düşünülürse tüm bu iş birlikleri benim için bir mucize. 
Manzanero, Chavela Vargas, Perales, Bebo Valdés, Nelly Furtado, 
Chick Corea, Pat Metheny ile yaptığım müzikal iş birlikleri 
benim için çok değerli. 

Yakın gelecekteki planlarınız neler? Ufukta 
hayranlarınız için yeni bir albüm müjdesi var mı?
Birkaç sırrım tabii ki var ama sürpriz olsun isterim, ilerleyen 
zamanlarda paylaşacağım. Ama şu kadarını söyleyebilirim şu 
an yeni albüm üzerinde çalışıyorum. Yeni şarkılar yazmak ve 
olabildiğince çok konserle dünyanın her yerinde hayranlarımla 
buluşmak istiyorum. Uzun bir aradan sonra İstanbul’da sizlerle 
buluşacak olmayı dört gözle bekliyorum. 
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ve derin bir bağınız var. Türkiye’deki dinleyicileriniz 
için neler söylersiniz? 
Şimdiye kadar sahnede olduğum her an görebildiğim kadarıyla 
izleyiciyi anlamaya ve izleyici ile iletişim kurmaya çalıştım. Türk 
dinleyicisi çok samimi ve duygusal. Sahnede benim duygularımı 
çok iyi anlıyor. Türkiye’de şarkı söylerken sahnede gerçekten 
kendim olabiliyorum. Bir de tabii ki Pasion Turca ile yıllarca 
muhteşem konserlere imza atmış olmamız bu bağı çok kuvvetli 
kılıyor.

Pandemi, Buika’yı hem bir birey hem de sanatçı 
kişiliği özelinde nasıl etkiledi? 
Herkes gibi salgın benim de planlarımı değiştirmeme neden oldu. 
Geçen yılın mart ayında bir turneye çıkacakken her şeyi iptal etmek 
durumunda kaldım. Tüm insanlık için çok sert bir darbeydi.

S

Ama olumlu düşünmek gerekiyor. Bu garip durumdan iyi ve 
kötü sonuçlar çıkardım. Bence hayatta her şeyin iki yüzü var. 
Evde çocuğum ve eşimle bazen endişe bazen de mutluluk dolu 
anlar yaşadım. Bilmediğimiz bir düşman ile savaşmaya çalışmak 
gerçekten çılgıncaydı. 

Luz Casal ile yaptığınız “Morna” düeti de 
dinleyicilerin hafızasına kazındı. Bu tarz müzikal iş 
birlikleri sizin için ne ifade ediyor? 
Her kim olursa olsun, biri gelip onunla şarkı söylememi isterse 
söylerim. Bence bizim işimizi yapan insanlar birbirine destek 
olmalı. Küçük bir yerden, mütevazi bir aileden geldiğim 
düşünülürse tüm bu iş birlikleri benim için bir mucize. 
Manzanero, Chavela Vargas, Perales, Bebo Valdés, Nelly Furtado, 
Chick Corea, Pat Metheny ile yaptığım müzikal iş birlikleri 
benim için çok değerli. 

Yakın gelecekteki planlarınız neler? Ufukta 
hayranlarınız için yeni bir albüm müjdesi var mı?
Birkaç sırrım tabii ki var ama sürpriz olsun isterim, ilerleyen 
zamanlarda paylaşacağım. Ama şu kadarını söyleyebilirim şu 
an yeni albüm üzerinde çalışıyorum. Yeni şarkılar yazmak ve 
olabildiğince çok konserle dünyanın her yerinde hayranlarımla 
buluşmak istiyorum. Uzun bir aradan sonra İstanbul’da sizlerle 
buluşacak olmayı dört gözle bekliyorum. 



Atakule Teras’ta 
Keyifli Konser
Burning Man, Boiler Room 
gibi dünyaca ünlü etkinliklerde 
performansıyla elektronik 
müzikseverlerin takdirini toplayan 
Jan Blomqvist, Atakule Teras’ta 
‘’Towards The Tower’’ etkinliğinde 
hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 

Ankara’nın sevilen müzik ve eğlence mekânı olan Riff tarafından 
Atakule Teras’ta gerçekleştirilen etkinlikte Wolfson, Demirabi ve 
Fatih Ulusoy gibi yerli sanatçılar da yer aldı. Türkiye’yi birden fazla 
ziyaret eden Berlin merkezli solo sanatçı Jan Blomqvist, kendine 
özgü elektronik altyapılı canlı setini vokaliyle harmanlayarak 
dinleyicileri dans pistinde adeta hipnoz etti. Her anı ritm ve hareket 
dolu etkinliği Atakule Teras manzarası tamamladı. 

davet
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Kaliteli müziğin, renkler ve dokularla birleșmesiyle ortaya çıkan, kaliteli müziğin 
muhteșem lezzetler ile buluștuğu The Cube Performance Hall’ın kurucusu 
Uğur Emre Demirci, ilham kaynaklarını, sundukları hizmetleri ve eğlence 

programlarındaki bütün detayları ile bizlerle paylașıyor.

Capcanlı Konserler 
Muhteşem Lezzetler 

The Cube Performance Hall 

röportaj

UĞUR EMRE DEMİRCİ



he Cube Performance Hall’i kurmaya 
nasıl karar verdiniz?
Cube‘ ün hikayesi geçmişe dayanıyor. Flamenco 
Ankara Derneği’nin kuruluşunda bulunmuş, 
sahne almış arkadaşlarımız ve hocalarımızla 
birlikte seyahatlere çıkmış ve bir müzisyenin 
yolculuğunu yaşamıştım. Sahne almanın 

verdiği hazzı hissetmek, müziğin matematiğini anlamak 
mimar kimliğime de farklı bakış açıları katmamı sağladı. 
Müzikteki uyum, nizam, tekrarlar, soru ve cevaplar çizgiler, 
renkler ve dokularla birleşince çok farklı tasarımlar ortaya 
çıkardı. Cube’de aslında bu birikimin bir yansımasıdır. 
Pandemi dönemi, kapanmalar, ekonomik zorluklar bana 
sanki bir kutunun içine hapsolmuş hissettirdi. Tam bu 
duyguların gelgitlerinde Ankara’da kaliteli ses sistemi, iyi 
sanatçılar, muhteşem lezzetler ve içeceklerin olduğu bir 
mekan düşlemiştim. Cube, bu hislerin kesişiminden ortaya 
çıktı. Cube, sıkılmışlık, sanatsız hayat, başkaldırı, seküler 
hayatın devamı, müziğin hiç susmaması konularında “Ne 
yapabiliriz?” sorusuna cevap oldu. Tabii ki Ankara’da popüler 
olmak , pazar günü gidilen bir mekân olmak ve pazartesi 
sendromunda bir nefes alma merkezi olmak istiyoruz 
“Kulağınıza Cube olsun” sloganımızla bütün Ankaralıları 
bekliyoruz. 

T
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Mekânda misafirlerinize sunduğunuz hizmetlerden söz 
edebilir misiniz?
Öncelikle iyi bir ses sistemimizin olmazsa olmazlarımızdandır. 
Melomani müzik, Hasan Dündar Bey ve ekibi ile birlikte çok hassas 
bir sistem kurduk. Akustiğimizi de ekleyince çok güzel bir lezzet 
ortaya çıktı. Lezzet demişken, Cube’ü kurarken bir müzik salonu 
olmasının yanı sıra bir dünya mutfağı restoranıda kuralım istedik. 
Ziyaretçilerimiz kaliteli müzik dinlerken aynı zamanda da lezzetli 
yemeklerimizi de tatmalıydı. Böylece Cube Kitchen ortaya çıktı. 
Bence gece mekanlarının olmazsa olmazlarından arasında kokteyller 
vardır. Bu nedenle Cube’tail’ı yarattık. Haftanın her günü canlı 
müzik, lezzetli yemekler ve tadını damağınızda bırakacak kokteyller  
yaratmayı hedefledik. Lokasyonumuz da mutfağımıza çok katkı 
sağladı. Bölgenin en güzel kahvaltılarını da vermeye başladık. Bu 
kadar yoğun bir programın üstesinden gelen ekibime teşekkür 
ediyorum. 

Eğlencenin hiç eksik olmadığı The Cube Performance 
Hall’in lezzetli menü içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Sektörel anlamda pandeminin zararlarını bir hayli fazla yaşadık. 
İşletmemizin oluşumu sırasında verdiğimiz zorlu mücadeleler 
haricinde en çok önem verdiğimiz ve üstüne düştüğümüz 
kriterlerimizden birisi menümüzdü. Hem ‘The Cube’ markasını ileriye 
taşıyabilmek, hem de misafirlerimizin zevk almasını sağlamak için 
pandemiye rağmen üç defa demo çalışması yaptık. Pandemi sürecini 
iyi değerlendirerek, AR-GE çalışmalarımız sonucunda üçüncü ve 
son demomuzu da gerçekleştirerek halihazırda bulunan menümüzü 
oluşturduk. Bu süreçte katkılarından dolayı mutfak şefimiz Mustafa 
Gündüzer’e ve işletme yöneticimiz Deniz Pala’ya özverilerinden dolayı 
teşekkür ederiz. 

DENİZ PALA, MUSTAFA GÜNDÜZER



Önümüzdeki dönemlerde eğlence programınızda 
kimler var?
Eylül ayı içerisinde 10 Eylül’de Eda Baba, 11 Eylül’de Fikri Karayel, 17 
Eylül’de Rubato, 22 Eylül’de Sattas, 24 Eylül’de Necati ve Saykolar, 
29 Eylül’de ise Zakkumu ağırlayacağız. Ayrıca Ankaralıların bildiği 
Sommel Project, Hale Özbaş, Meriç Çalışan, Ahmet Berker, Ceylan 
Temel, Edda’da bizlerle birlikte olacak. Benimde özlediğim karaoke 
günlerine geri döneceğiz. Her salı Serkan Kızılbayır ile birlikte 
Cube’de seçtiğimiz yerli yabancı şarkıları söyleyeceğiz . 

Siz pandemi sürecini nasıl atlattınız? Ne gibi önlemler 
aldınız?
Pandemi dönemi herkes gibi önce durumu anlamakla geçti. 
Kafamızdaki sorular ile gündelik yaşamı idare etmeye çalıştık. 
Cube’da da mesafe, maske, temizlik üçlüsüne çok önem verdik. 
Önlemlerimiz ile birlikte herkesin kişisel kontrolünü iyi yapması 
gerekliliğini önemsiyoruz. Umarım kısa sürede bu kötü tecrübeyi 
atlatmış oluruz.

Son olarak gelecek dönem planlarınızı öğrenebilir 
miyiz?
Gelecek. Bizim iddialı olduğumuz bir alan. Bir tasarımcı olarak 
geleceği planlamada kendimize güveniyoruz.  Bu dönemde  en 
önemli konu sağlık ve pandemi süreci planlarımızda etkili oluyor. 
Öncelikle Cube’ü kendi alanında en üst seviyelere çıkarmak 
istiyoruz. Gelecekte şubeleşme gibi bir hayalimiz var.  isteğimiz var. 
İstanbul, Eskişehir ve Antalya’da var olmak istiyoruz. Bu planlar 
için bir altyapı ve birikime ihtiyacımız olacak. Ekibimizle birlikte 
çıktığımız, uzun soluklu bu yolculukta bizi izlemeye devam edin 
diyoruz. “Kulağınıza cube olsun.” 
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karma

Eylül’de Gel, Değiş, 
Hayallerine Kavuş

ylül kelimesi köken açısından Akadca hasat festivali 
ve bu festivalin yapıldığı ayı tanımlayan elúlu/
elúnu kelimesinden türemiştir. Türklük İncelemeleri 
kitabında Akadlıların altıncı ayı olduğunu ve 
sevinçten haykırmak anlamına geldiğini savunmuştur. 

O zaman mesajı verelim; ektiklerimizi biçeceğimiz, mutluluktan 
haykıracağımız verimli ve değişim odaklı harika bir ay bekliyor bizi. 
Eylül’ün hakkını vermek ve adını onurlandırmak için şimdi tam 
zamanı.

Size çok sevdiğim yaşanmış gerçek bir hikâye anlatmak istiyorum. 
On yaşındaki bir çocuğun en büyük hayali günün birinde çok 
iyi bir judocu olmaktır. Fakat talihsiz bir trafik kazası sonucu sol 
kolunu tamamı ile kaybeder. Hem çocuk hem de ailesi yıkılır. Ailesi, 
Japonların en ünlü judo hocalarından birini çocuğunun dileğini 
yerine getirmesi için tutarlar. Hoca, çocuğa tek kolla yapabileceği 
eşsiz fırlatma hareketini öğretir. Gece gündüz çocukla beraber bu 
hareketi çalışırlar. Bir müddet sonra çocuk hareketi gayet iyi ve hızlı 
bir şekilde yapmaya başlar. Fakat hocası çocuğa her gün saatler boyu 
aynı hareketi adeta ezberletir. Çocuk bu hareketten sıkılır ve yeni 
hareketler öğrenmek ister ancak hocası ona bu hareketi dünyada 
en hızlı yapana dek çalışmasını ve başka hareket öğretmeyeceğini 
söyler. Bir müddet sonra çocuk bu hareketi yıldırım hızıyla yapmaya 
alışır. Bunun üzerine hoca, çocuğa artık bir turnuvaya katılma 
zamanının geldiğini söyler. Tek kollu judocu tek hareketle turnuvaya 
katılacak. Çocuk itiraz ettikçe hocası, “merak etme, öğrendiğin en iyi 
olduğun hareketi yap, yeter.” der. Birinci tur, ikinci tur derken çocuk 
turları birer birer rahatça geçer. En nihayet finale gelir, tek hareket 
bilgisi ile finale kadar gelen çocuğun finaldeki rakibi, bölgenin en 
iyi judocusudur. Çocuk dev cüsseli rakibini görünce korkar. Hocası 
çocuğu sakinleştirir ve “Evlat sen bu harekette dünyada teksin, 
kendi oyununu yap yeter.” Der. Çocuk rakibine kendi hareketini 
şimşek hızıyla uygular, rakip kalktıkça aynı hareketi yineler. İnanılır 
gibi değildir, çocuk tek kolla yaptığı tek hareket sayesinde şampiyon 
olmuştur ve hocasına sorar; “Hocam inanamıyorum, ben nasıl 
oldu da şampiyon oldum?” Der. Hocası yine sakin ifade ile şöyle 
cevaplar; “Bu zaferin iki sırrı var oğlum. Birincisi judonun en güç 
hareketlerinden birini çok iyi yapabilmendir. İkincisi bu harekete 
karşı tek bir savunma vardır. O da hareketi yapanın sol kolunu 
tutmak!”

Zayıf olduğunuzu düşündüğünüz şeyler aslında en büyük gücünüz 
olabilir. Eksikleriniz için mutsuz olacağınıza çok çalışıp hayallerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz. Hayatının olumlu yönde değişmesini 

E
Eylül ayı geldi çattı, sonbaharın ilk adımı atıldı ve okulların 

açılmasıyla birlikte tatil bitti hissi her yeri sarmaya bașladı. Eylül 
ayının kelime anlamı tam da adının anlamını veriyor aslında. 

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

istemeyen yoktur. Bolluk ve güzelliklerle dolu bir yaşamı hepimiz 
fazlasıyla isteriz elbette. Hem yaşam kalitemiz hem de iş hayatımızın 
harika olmasını diler ve isteriz. Ancak bunu yapmak için harekete 
geçme konusunda maalesef zayıfız ve bu konuda hep mucizelerin 
olmasını bekleyerek geçiyor hayatımız. Mucize beklemektense 
mucize olduğumuza inandığımızda çok şey değişecek dünyada. 

Tutunacak dal arama, ağaç sensin.

Peki harekete geçmemizi engelleyen en önemli etken ne derseniz 
elbette konfor alanımızdan çıkmak istemeyişimiz. Konfor alanını 
şöyle tanımlıyoruz; kendinizi rahat hissettiğiniz, yeteneklerinizin ve 
çalışkanlığınızın test edilmediği durum. Kısacası zorlanmadığımız, 
daha fazlasını beklemediğimiz, standartta kalmanın güvenli 
olduğunu düşündüğümüz bir hayatı tercih ediyoruz. Aslında 
çevresel etkenlerde buna oldukça iyi bir zemin hazırlıyor. 
İnsan beyni güvenli alanı ve garanticiliği her zaman sever. Risk 
almaktansa rahat ve kolay yol hep daha fazla tercih edilir. 

Dr. David R. Hawkins; Güce Karşı Kuvvet kitabında şöyle anlatır 
bu durumu; “Muteber dehalar nadir olabilir ama deha hepimizin 
içinde saklıdır. Bu evrende şans veya kaza diye bir şey yoktur ve her 
şeyin birbirine bağlı olmasından başka, kimse de evrenin dışında 
tutulmaz. Hepimiz mensuplarıyızdır. Yaratıcılık ve deha süreçleri 
insan bilincinin doğasında mevcuttur. Bilincin her insanda aynı 
mahiyette olması gibi deha da herkeste var olan bir potansiyeldir. 
Kendini gösterebilmek için doğru koşulları bekler. Her birimizin 
hayatı boyunca belki de sadece kendimizin ya da en yakınlarımızın 
bildiği deha anları olmuştur. Birdenbire muhteşem bir hamle yapar 
ya da karar veririz veya neden olduğunu tam olarak bilmeden doğru 
zamanda doğru şeyi söyleriz. Bazen kendimizi bu umulmayan 
hadiseler için tebrik ederiz ama aslında nereden geldiklerini 
bilmiyoruzdur.”

Davranışı değiştirmek; yeni bir davranış edinmekten daha zordur. 
Önemli olan burada istikrarlı bir şekilde, pes etmeden o davranışı 
tekrar tekrar yapmak çok önemli bir konudur. Değişim, değişmeyi 
istemekle başlar. O zaman sorun kendinize “ne kadar istiyorum?” 
diye. İşte o cevap bundan sonraki sürecin ilk adımı olacaktır ve 
merak etmeyin sürece güvenin. Michael Jordan’ın başarısının sırrı; 
her koşulda, sabırla her gün bin şut atmaktı. Değişim için mutlak 
istikrara ihtiyacımız var. Değişim kararını verdiğiniz ve bilincinde 
olup sürdürdüğünüz bir ay diliyorum. Sonuçları yeni yıla girerken 
almaya başlayacağınızdan şüpheniz olmasın. 



Marsilya’dan 
Ankara’ya 
Uzanan Sergi 
TEPTA Aydınlatma’nın, Ankaralı 
mimarlar ile sponsorluğunu 
üstlendiği “Paylaşılan 
Kutsal Mekanlar” sergisi 
CerModern’de gerçekleşti. 

ÖZLEM YALIM, SEBASTİEN DE COURTOİS, SEVİM SANCAKTAR, SOPHİE GAUTHİER

Ankara CerModern’de açılan “Paylaşılan Kutsal 
Mekanlar” sergisi,  çok sayıda sanatseveri ağırladı. Ankara 
Fransız Kültür Merkezi eski Müdürü Sebastien De 
Courtois anlatımı ile gerçekleşen özel turda konuklar 
keyifli bir sergi deneyimi yaşadı. Marsilya’dan başlayarak 
dünyanın bir çok önemli müzesinde sergilendikten sonra 
Anadolu Kültür iş birliği ile ülkemize gelen bu özel proje 
büyük ilgi topladı.  

davet
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ekiz farklı konseptin yer aldığı Studio 
Kafası’nın kuruluş öyküsünden 
bahsedebilir misiniz? 
Studio Kafası, tamamen ihtiyaç üzerine planlanmış 
bir proje diyebiliriz. Gürsoylar kumaş tarafından 
2021 yılına girerken açılmış projenin sahibinin 
asıl mesleği tekstilcilikten geliyor. Tekstilde de 

hepimizin bildiği gibi çekimlerin önemi büyük. Bu nedenle 
çekim için açık havalarda zor şartlarda ya da konsept için şehir 
dışına gidilmek zorunda kalınıyordu. Studio Kafası aslında tam 
olarak bu kafayı sekiz farklı konseptte buluşturup müşterilerine 
çekim konforu sağlayan daima yeniliğe açık bir proje oldu.

S

röportaj

Kalıplaşmış ve sıradan stüdyoların dışında daha tarz 
konseptlere sahip bir stüdyonuz var. Stüdyonuzu hayata 
geçirirken öncelikleriniz nelerdi? Nelere dikkat ettiniz?
Aslında tam olarak kalıplaşmış veya sıradanlığın ötesinde bir proje 
yaratmak istedik. Belirli ülke ve şehir konseptlerinden esinlenerek 
birden farklı konseptlerde odalar tasarlayarak müşterilere studio 
konforunda çekim hizmeti sunuyoruz.

Stüdyonuzun sağladığı hizmetler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Studio Kafası’nın her alanında müşterilerin tarzına uygun farklı 
tasarımları mevcut. Bu nedenle aslında müşteri çekeceği konuya göre 

Birbirinden șık konsept stüdyoları ile ajans, dergi ve markalara hizmet sağlayan 
Türkiye’nin ilk konsept stüdyosu Studio Kafası’nın kuruluș öyküsünü, sağladığı 

hizmetleri, yer aldığı projeleri ve kendilerini sektörde farklı kılan özelliklerini 
Studio Kafası Koordinatörü Atalay Gürsoy’dan dinledik…

Studio Kafası
Bohem ve Rustik Esintiler

Studio Kafası’na girdiğiniz andan 
itibaren kendinizi yurt dıșında, șehir 

dıșında ya da tatilde gibi hissedeceğiniz 
bir atmosfere imza attık.

hangi alanda ve zaman aralıklarında çekim yapmak isterse 
orayı kiralayıp çekim yapabiliyor. Bunun yanı sıra her odamızda 
otomatik perde sistemi ile daylight alıp istenmezse yapay ışık da 
kullanabiliyorlar.

Studio Kafası’nın bugüne kadar yer aldığı projeler 
ve çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Studio Kafası aslında her gün birçok proje ve çalışmalara 
proje ortağı olmaya devam ediyor. Moda, dekoratif ev ürünleri 
ve farklı ürün çekimlerinin yanı sıra dergi ve kliplere de ev 
sahipliği yapmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı oda konseptleriniz ile alternatifli 
çekimlere olanak sağlıyorsunuz. Tasarımda hangi 
tarzları benimsediniz?
Genel olarak global dünyada da moda olan boheme tarzı 
benimsedik. Studio Kafası’na girdiğiniz andan itibaren 
kendinizi yurt dışında, şehir dışında ya da tatilde gibi 
hissedeceğiniz bir atmosfere imza attık. Çekimlerde bu sayede 
pozitif ve keyifli geçiyor.

Studio Kafası’nı diğer stüdyolardan ayıran 
özellikleri neler?
Aslında Studio Kafası’nı diğer studiolardan ayıran birçok özellik 
var. En başta konseptimiz... Biz bu zamana kadar yapılmamış bir 
projeyi tasarlarken müşterilerimizin konforunu da düşünerek 
odalarımızı tasarladık. Her odada otomatik daylight ile ister gün 
ışığı ister yapay ışık ile çekim yapma konforunu kumanda ile 
onların zevkine sunuyoruz. Bunun dışında şehir dışında veya 
açık havada çekim yaptıklarında zor hava şartlarına maruz 
kalınıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırdık. Odamızı kiraladıktan 
sonra objelerin yerlerini kendi tarzlarına göre değiştirip farklı 
farklı birçok atmosfer yaratarak hayallerindeki çekimleri 
gerçekleştirme konforu sunuyoruz.

Son olarak stüdyonuz adına ileriye yönelik 
planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Studio Kafası daha önce yapılmamış olan bir proje olduğu için 
yine yapılmamış olanları yapmaya devam edecek. Beklemede 
kalın, her zaman...  
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ki yüz yıla yakın geçmişiyle İstanbul’un en önemli 
tarihi değerlerinden biri olan Fişekhane, dünya 
standartlarında bir restorasyonla İstanbul’un kültür-
sanat ve gastronomi haritasındaki yerini aldı. Fişekhane; 
konser, tiyatro ve performans sanatlarına ev sahipliği 
yapan alternatif sahneleri, çağdaş sanat sergileri, dünya 
çapında sanat etkinlikleri, çocuk eğlence ve eğitim 

merkezleri, etkinlik ve galeri alanlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da 
turistik ve görülmesi gereken mekânlar arasında ilk akla gelen 
Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte Fişekhane de 
doğal parklar ve turistik yerleri gösteren kahverengi tabela sahibi 
olmaya hak kazandı. Böylece İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri 
listesine de giren Fişekhane, tarihi atmosferi modern mimari ile 
birleştirerek İstanbul’a yeni bir soluk getiriyor...

İ

mekan

Fişekhane, Deniz Konserleri ile 
müziğin ritmini tutacak 
Fişekhane, çok yakında bir İstanbul klasiği haline gelmesi 
beklenen “Fişekhane Deniz Konserleri” serisiyle müzikseverleri 
buluşturuyor. Sahil yolunda kurulan deniz sahnede, 
27 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 
“Deniz Konserleri” serisi ile müzik tutkunlarının eşsiz bir 
deneyim vaat ediyor. Tarihi dokuda, denizin esintisinin 
eşlik edeceği müzik ziyafetinde; Ajda Pekkan, Edis, Selami 
Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, 
Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimler en güzel 
şarkılarıyla sahnede yerini alıyor. Pandemi şartlarına uygun 
şekilde gerçekleştirilecek ve açık havada izlenecek konserlerde 
İstanbul’da müziğin kalbi Fişekhane’de atacak...  

İstanbul Boğazı’nın girișinde, Kennedy Caddesi sahil yolunda 
kültür-sanat, lezzet ve eğlence severler için yepyeni bir bulușma noktası 
haline gelen Fișekhane, yakında bașlayacak “Deniz Konserleri” serisi ile 

misafirlerini eșsizbir deneyimi paylașmaya davet ediyor... 

Kültür, Sanat ve Yaşamın
Yeni Rotası: Fişekhane
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Güzelliğiyle göz kamaștıran, Infl uencer ve aynı zamanda mimar olan
Tuğçe Aziz, günlük rutinlerinden, hobilerinden ve bu yaz planladıkları

seyahat rotalarında bahsetti.

Güzel ve Enerjik 

röportaj

TUGCE AZiZ 

ncelikle bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
Yirmi yedi yaşındayım. Bursa’da doğdum ve 
büyüdüm. Üniversite sınavına girdikten sonra 
Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü 
kazandım ve İstanbul’a yerleştim. Eğitime her 
zaman öncelik veren bir ailede büyümeme 

rağmen evlilik sürecinde eğitimime ara vermek zorunda 
kaldım. Üç yıl aradan sonra tekrardan sınavlara girip Kültür 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü 
kazandım.  Üç yılda bölümümü dereceyle bitirdim. 
Üniversitenin ilk yılı Yaman’a hamileydim. Bu nedenle biraz 
zor bir süreç oldu ama yine de çok keyifliydi. Şu anda eşimin işi 
sebebiyle hayatıma İstanbul’da devam ediyorum.

Mimar kimliğinizin yanı sıra sosyal medyayı 
da aktif kullanan birisiniz. Influencer olma 
serüveniniz nasıl başladı?
Benim sosyal medya serüvenimin başlamasında eşimin 
mesleği çok etkili oldu. Türkiye’de futbolculara büyük bir 
ilgi var ama bir zaman sonra baktım ki Serdar’dan bağımsız 
olarak bana ısınan ve benden güzel enerji alan takipçilerim 
oldu. Bunu gelen olumlu mesajlardan anlıyorum ve çok mutlu 
oluyorum.

Takipçi kitleniz ile olan etkileşiminiz nasıl? İçerik 
üretirken onların istek ve beklentilerini mi ön 
planda tutuyorsunuz?
Sosyal medya için içerik üretmek gibi bir önceliğim yok ve bu 
konuda çok çaba harcamıyorum. Ben sadece günlük rutinimi 
ve keyifli anlarımı paylaşıyorum. 

Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi seviyorum ve hoşuma giden 
fotoğrafları takipçilerimle paylaşıyorum. Takipçilerimin 
beğenip ilgi gösterdiği konularda, gelen soru ve istekleri de 
yanıtlamaya çalışıyorum.

Sizin tarzını beğendiğiniz blogger ya da 
Influencerlar kimler?
Bana kendi ruhunu yansıtan ve özgüvenle taşıyan kadınların 
hepsi çok tarz geliyor.  Bu nedenle yabancı influencerlardan 
Olivia Palermo, Türklerden ise Gülşen’in tarzını çok 
beğeniyorum.

Sağlıklı ve fit bir vücuda sahipsiniz. Bunu 
korumak için neler yapıyorsunuz?
Spor benim olmazsa olmazım. Haftanın beş günü spor 
yapıyorum. Bunun yanında özel bir beslenme programım var. 
Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek benim için artık bir yaşam 
şekli diyebilirim.

Bu yaz tatil rotanız nereler oldu?
Bu yaz ilk rotamız Amerika oldu. Los Angeles ve Las Vegas‘a 
gittik. Amerika dönüşü Antalya ve Bodrum’a gittik.

Yapmaktan en keyif aldığınız aktivite hangisi?
Spor yapmayı, seyahat etmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. 

Hayat mottunuz nedir?
Hayat mottom: “Hiçbir zaman bırakmaya başlama, hiçbir 
zaman başlamayı bırakma!”

Ö Benim için güzellik göreceli 
bir kavram ve benim için en 

önemlisi iç güzellik.

Güzelliğiniz için uyguladığınız günlük rutinler neler?
Öncelikle teşekkürler. Benim için güzellik göreceli bir kavram ve 
benim için en önemlisi iç güzellik. Biraz klişe olacak ama önce 
içimizi beslemeliyiz, güzelleştirmeliyiz. Asıl sormak istediğinize 
gelecek olursam sabah ve aksam yüzümü muhakkak yıkarım 
ve nemlendiririm. Bunun yanında ara sıra kullandığım gece 
serumlarım var ama çok fazla ürün kullanan biri değilim.

Sizin moda tarzınız nedir?
Modayı takip ediyorum ve bana yakıştığı sürece giyerim. Spor ya 
da spor şık giyinmeyi seviyorum. Fazla düşünmeden genelde son 
dakika kafama ne eserse onu giymeyi tercih ediyorum. 
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Ekranlara ilk olarak “Ezra” dizisi ile merhaba diyen ve fenomen yarıșma Survivor 
2021’de Gönüllüler takımında yer alan yakıșıklı oyuncu Emin Günenç; oyunculuk 
kariyeri, Survivor serüveni ve kendisine dair merak edilen her șeyi tüm detayları ile 

MAG Okurlarına özel anlattı.

Adım Adım Başarı 
Basamakları

röportaj

Emin GUnenc 
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yunculuğa başlamadan önce on senelik bir 
futbol serüveniniz olmuş. Futbolu neden 
bıraktınız? Profesyonel anlamda yeniden 
yeşil sahalara dönmek gibi planınız var mı?
Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Ufakken 

oyuncak ayılarımı top yapıp evde futbol oynardım ve kendimi 
Galatasaraylı bir futbolcu olarak hayal ederdim. Futbola altı yaşında 
başladım. On sekiz yaşıma kadar oynadım maalesef talihsiz 
bir sakatlık sonucu bırakmak zorunda kaldım. Şu anki gelecek 
planlarım arasında futbol yok. 

Futboldan oyunculuğa uzanan bir kariyer öykünüz 
var. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?
Futbolu bırakmak zorunda kaldığımda “Gelecekte hangi işi 
yaparsam mutlu olurum?” diye düşündüm. Masa başı bir işi 
hiçbir zaman hayal etmedim. İzlediğim dizi ve filmlerde sevdiğim 
bölümleri yansıladığımı fark ettim ve oyunculuk eğitimi almaya 
karar verdim. 

Sizi ekranlarda ilk olarak Ezra dizisinde gördük. 
Dünden bugüne oyunculuk hayatınızda neler değişti?
Sektöre “Ezra” dizisi ile 2016 yılında başlangıç yaptım. Oyunculuğa 
başladığım günden itibaren kendimi daha fazla keşfettiğimi, 
kendimde daha derinlere indiğimi fark ettim. Bunda eğitimini 
aldığım Eric Morris metodunun, birlikte çalıştığım oyuncu 
koçlarının katkılarının çok faydası olduğunu düşünüyorum. 

Oyunculuğunuzun yanı sıra 2021 Survivor-Gönüllüler 
takımında da izledik sizi ancak sakatlık nedeniyle 
erken veda etmek zorunda kaldınız. Yarışmaya 
katılmaya nasıl karar verdiniz? 
Gittiğim bir oyunculuk görüşmesinde son ikiye kalmıştım. 
Verdiğim audition’dan çok emindim, görüşmem çok güzel geçmişti. 
Geri dönüş yapıldığında audition’ı çok beğendiklerini ama daha 
tanınan birini tercih edeceklerini söylediler. Benim de zaten 
Survivor’a katılmak gibi bir hayalim vardı uzun zamandır, böyle 
denk gelince de giriş hikâyem başladı.

Survivor’ın, hayatınızda bir dönüm noktası olduğunu 
belirtmiştiniz. Yarışmanın, hayatınıza ne gibi etkileri 
oldu?
“Survivor benim için dönüm noktası olacak” demiştim. Çünkü bu 
öyküyü başarı ile sonlandırmak istiyordum. Ama maalesef talihsiz 
bir sakatlık sonucu adaya erken veda ettim. Ama bir ay gibi kısa 
bir süre de olsa meğer insanlara kendimi çok sevdirmişim, bunu 
dönünce anladım. Çünkü döndüğümde hiç beklemediğim olumlu 
tepkiler aldım ve bu beni çok mutlu etti.

O
Hayallerim çok büyük ve bașarmak 

istediğim yolun daha bașındayım.

Yarım kalanı bitirmek ve sonuçlarını görmek için 
Survivor’a yeniden katılmak gibi bir düşünceniz 
var mı?
Sakatlık sonucu erken veda ettiğim için içimde bir yarım 
kalmışlık var gerçekten, o nedenle tekrardan katılmak 
istiyorum. Ama bu hangi sene olur bilmiyorum çünkü 
önceliğim şu an oyunculuk kariyerim. Şu an ajansım Gaye 
Sökmen ile yeni projelere odaklanmış bir haldeyiz.

Şu an hayatınızda olmak istediğiniz konumda 
mısınız? Yoksa başarı basamaklarını çıkmaya 
devam mı ediyorsunuz?
Şu an tam hayal ettiğim konumda olduğumu söyleyemem. 
Çünkü hayallerim çok büyük ve başarmak istediğim yolun 
daha başındayım. Başarı basamaklarını adım adım çıkıyorum 
demek daha doğru olur. 

En büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim kimseye bağımlı kalmadan istediğim işi yani 
oyunculuğu yapıp başarıya ulaşmak. 

Genç ve başarılı bir oyuncu olarak gelecek 
hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Hayallerim ve hedeflerim çok büyük demiştim. Bunun için 
kendimi zamanla sınırlamıyorum. Bu üç sene de olabilir on 
sene de olabilir. Oyunculukta başarılı bir konuma gelip dünya 
çapında izlenen dijital de dahil uluslararası projelerin içinde yer 
almak istiyorum.  
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Oscar törenlerinden Kraliçe’nin davetlerine, Beyaz Saray’dan Mandela ile 
tanıșmasına kadar dünyadaki her șeyi yașamıș... Elizabeth Taylor ve Sophia 
Loren’le yarıșıp onları geçebilecek güzellikte bir kadın... Babası çok varlıklı 

olmasına rağmen küçükken mutlu olmak için değil çok güçlü olmak için dua 
edermiș... Çünkü en sevdiği șey insanların hayatlarına dokunmak ve onlara 

yardım etmekmiș... Okulda yemek alması için annesinin verdiği harçlığı kapının 
önündeki insanlara dağıtıp akșama kadar aç dolașırmıș ve bugün ise binlerce 
öğrencinin okuduğu okulları var... Tek bașına șantiyelerde çalıșarak geçirilen 

bir gençlik ve bugün sahibi olduğu otellerden biri olan Spice Otel Belek, 
Ortadoğu’nun en güzel spası ödülüne sahip... Çocuklarına așık bir anne... 

Sürekli okuyor... Șu sıra Zerzevan Kalesi ve yeni keșfedilen Mithras Tapınağı’nın 
tanıtımını çok önemsiyor... En büyük hayali çok așık olduğu Diyarbakır’da kendi 
adına bir okul daha açmak... Yakından tanıyınca kalbinin iyiliğinin ve kocaman 

yeșil gözlerinin etkisinden çıkamayacağınız hem içten hem dıștan güzel bir 
insan... Tek bașına bir ordu gücündeki Nadire İçkale’nin bașarılarla dolu 

ilginç hayatını tüm samimiyeti ile röportajımızda okuyacaksınız...

Tek Kişilik Bir Ordu
Nadire İçkale 

NADİRE İÇKALE, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz
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erçekten filmi çekilecek bir hayatınız 
olmuş…  
Bana hayatımı senaryolaştırmak için teklifler 
geldi, kabul etmedim. Hayatımı benden daha iyi 
kimse oynayamaz. Özel hayatımdır, yaşadıklarımı 
ben biliyorum. Biz zaten bu dünyaya geliyoruz, 
yazılmış bir senaryoyu kendimiz olarak 
oynuyoruz. Yerimiz ve rolümüz bittiği zaman 

kulise çekiliyoruz.

Sizin gibi çok başarılı, özellikle de pek çoğunu 
tek başına yapmış insanlar ülkemizde ve dünyada 
kadınlara, genç kızlara bir yansıma yapıyor. Aştığınız 
problemlerden, uyguladığınız yöntemlerden 
kendilerine örnek alıyorlar. 
Bu yolda çığır açmak, peşinden sürüklemek gibi...
Dürüst bir yapıya sahibim. Hep doğru yolda yürümeyi tercih 
ettim. Herhangi bir kitap yazmadan ve bir yerde oynamadan 
yaşanmışlıklarımla çok insana örnek olduğuma inanıyorum. 
Üniversiteler, ticaret odaları ve rotaryenler beni konuşmacı olarak 
alırlar. Bana “Siz bunları nasıl başardınız?” diye sorduklarında ben de 
“Yaşanmış olan şeyler insanın kaderi olmakla beraber kendi gayreti 
ve aklıyla devam eder. Başarı, akıl artı tarz artı şanstır. Şans da çok 
önemli.” diyorum.

Torunlarınıza neler öğütlersiniz?
Akıllı ve dikkatli olun derim. Beş tane torunum var.. Onlara 
verebileceğiniz en güzel hediye mutlu olmayı öğretmektir. 
İnançlarının güçlü olması için çabalıyorum. Hayattan örnekler 
veriyorum ve mutlaka iki tane de lisan öğrenmelerini istiyorum...

Siz çok güçlü ve yardımsever bir kadınsınız. Daha 
çok insanın hayatına iyilik yönünde dokunabilmenin 
önemli güç merkezlerinden biri politika. Politikaya 
girmeyi düşündünüz mü? 
Asla düşünmedim. Çok teklif ve ısrar oldu ama politika bana 
göre değil. Politikanın latince karşılığı çok yüzlü demek. Bense 
çok doğal biriyim. Farz edelim ki politikaya girdim, oy almak için 
insanlara size iş bulacağım diyeceğim... Bulamadığımda ne olacak? 
Neden yalan söyleyeyim? İnsanlara elimden geldiği kadar iyilik 
yapmaya gayret ediyorum. Mutlu olduğum şeyler; insanlara maddi, 
manevi destekte bulunmak, görmediğim yerleri görmek, birilerini 
evlendirmek ve yeni doğan çocuklara isim koymak...

Bu kadar büyük işleri duygusallıkla başarmak çok 
yıpratıcı bir süreç olmuyor mu? Akılla duyguyu nasıl 
bir arada yönetiyorsunuz?
Yıpratıcı değil. İnsanlara üç hak veririm. O üç hata hakkını da 
kullanırlarsa onurlarını kırmadan kendi yoluma yürürüm. İnsanları 
tartarken şöyle bir ölçüm vardır; bakıyorum yüzde elli civarında 
alt yapısı iyi ise ona zaman ve emek veririm. Ama altında ise 
onunla uğraşmam. Sevgim ve zamanım değerlidir. Egoist insanları 
sevmiyorum. Bencil insanlarla dost bile olamıyorum. İnsanı insan 
yapan etrafındaki insanlara fayda sağlamaktır. 

Akıl aldığınız insanlar oluyor mu?
Her zaman istişare ederim. Çok iyi biliyorum diyen insan hiçbir 
şey bilmiyordur, el elden üstündür. Akıl hocam ablam Neşe’dir. 
Çocuklarım da çok akıllıdır, oğlum İTÜ, öbür oğlum Londra, kızım 
Bilkent mezunu ve üçer lisan konuşurlar. Onlara ve inşaatı iyi bilen 
abilerime danışırım. Eskiden Üzeyir Garih’e çok danışırdım. Kocamı 
ve beni çok severdi ve bana Nadire sen çok iyi bir talebesin derdi. 

G Yașanmıș olan șeyler 
insanın kaderi olmakla beraber 

kendi gayreti ve aklıyla devam eder. 
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İlk kitaplarını bana gönderirdi. Eşim vefat ettiği gün, bana çok yön 
ve çok büyük emek verdi. Ailesi de benim için çok kıymetlidir. 
Kendisi de, hayatımın mihenk taşlarından biridir. 

Yakın zamanda iş insanı Ali Şen ve turizmci Ahu 
Aysal uzay turizmi için bir girişimde bulundular. 
Sizin turizm konusunda öngörüleriniz neler, dünyayı 
aşıp uzaya doğru evrilir mi?
Ahu Aysal benim çok yakın arkadaşımdır. Benim teknolojiye 
pek aklım ermez. Trilyon verseler uzaya gitmem. Dönüp 
dönmeyeceğim belli olmaz. Yapacak çok işlerim var. Macerayı 
çok severim ama dünya coğrafyasını gezerim. İlgi alanım felsefe, 
edebiyat ve dindir. Altmış yedi tane ülke gördüm. Hindistan’ı 
çok severim. Başbakanı Modi bize gelip kaldı, onunla güzel 
bir dostluğumuz var. Korona biterse ilk gideceğim yer Kırım 
ve Gürcistan olacak. Diyarbakır Vakfı’nın ikinci başkanıyım. 
Seyahatler yaparak öğrencilerimize fon oluşturuyoruz. Hindistan’a, 
Çin’e, Malta’ya, Fiyortlar’a, Kudus’e ve Umre’ye tur yaptım. Gelirleri 
Güneydoğu’da okuyan çocuklarımıza gidiyor. Bugüne kadar on 
sekiz bin yedi yüz altmış tane öğrenciyi üniversiteden mezun 
ettik. Özellikle kızların eğitimine çok önem veriyorum. Kızları iyi 
yetiştirirsek, onların yetiştireceği evlatlar da ülkemize, dünyaya 
faydalı olacaktır. 

Zerzevan Kalesi Ve Mithras Tapınağı
Ankara’da Turan Güneş ve Almanya’dan liyakat madalyası almış 
Arkeolog Profesör Sedat Alp komşumdu. Çıkan kitaplarından 
hep bana verirdi. Bu okumalarımdan sanat tarihine, arkeolojiye 
büyük merakım var. En çok ilgilendiğim konu Zerzevan Kalesi 
ve Mithras Tapınağı. Zerzevan Kalesi Asur döneminde M.Ö. 
280’e kadar uzanıyor. M.S. 3. yüzyılda Doğu Roma döneminde 
askerlerin inşa ettiği en son askeri garnizon. Mithras Tapınağı 
Tapınak Şövalyeleri’nin yetiştiği yer. Çok büyük eziyetler çekerek 
yetiştiriliyorlar... Mithras Tapınağı nedeniyle Diyarbakır çok fazla 
itibar görmeye başladı. Rockefeller ve Rothschildler gizli olarak 
özel uçaklarla geldiler. 

Zerzevan Kalesi Urfa’daki Göbeklitepe kadar önemli ve bizim 
bunları tanıtmamız lazım. Ben okuyucularımızdan şunu rica 
ediyorum, lütfen Avrupa’ya gittiğiniz kadar Güneydoğu’ya da 
gidin. Biz Güneydoğulular yeri gelir aç gezeriz ama misafirimize 
en güzel yemeği ikram ederiz. Bu alışkanlığı biz otelimize adapte 
ederek gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz.

Benim Diyarbakır’a olan așkım bir kara 
sevdadır. 
Ziya Gökalp’lerin, Süleyman Nazif’lerin, Sıtkı Tarancı’ların ve 
Ahmet Arif’lerin yetiştiği bu memlekette hiç kimse bugüne kadar 
diyarla bakırı ayırmamış. İlk defa ben ayırdım kızımın adı Diyar... 

Meşhur Kına Geceleri’nden bahseder misiniz?
Kına Geceleri tekrar yapılmaya kızım Diyar’la başladı... Asla 
asimile olmadım. Kültürümü hep devam ettirdim. Artık hiç kına 
gecesi yapılmıyordu... Yeniden yapılmaya kızım Diyar’la başladı. 
İstanbul’ dan Çiğdem Simavi, Berna Toker, Lili Garih... Üç yüz 
kadar cemiyette ağırlığı olan arkadaşım geldi. Çiğdem Simavi 
dünyayı gezmiş olmasına rağmen, hayatımda bu kadar güzel bir 
kına gecesi görmedim dedi. İşte 2004’ten sonra kına gecesi yeniden 
moda oldu. Kızıma hatim düğünü yaptım. Çocuklarıma ve 
torunlarıma örf ve adetimi aktarıyorum. Doğu ve batı senteziyim.

Avrupa’ya gider gibi 
Güneydoğu’ya da gidin.

üçüncü göz

Spice Otel olağanüstü büyük ve lüks bir otel. 
Kuruluşu nasıl oldu?
2006’dan beri otelimizi işletiyoruz. Oğlum inşaat mühendisi. 
Damadım Birol Gültekin çok iyi bir mimardır. Gelenler 
buranın bir ruhu olduğunu söylerler. Artık zaman değişti, 
sadece mimarinin güzel olması yetmiyor. Ekolojik tarım 
yapmaya başladık, kendi sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. 
Tavuk yetiştiriyoruz. Nar ağacı bahçelerimiz var. Nar ekşisi 
yapıyorum, meyve ağaçlarından reçeller yapıyorum. Turizmde 
zamana uyup misafirleri eğlendireceksiniz de... Anadolu Ateşi 
ile anlaştık mesela. Kendi otelim olduğu için söylemiyorum 
gece gösterilerimiz Broadway gösterisi gibidir. Antalya zaten bir 
cennettir. Bergama Kralı Attalos; bana yeryüzündeki cenneti 
bulun demiş ve komutanı gelip burayı bulmuş. Antalya ismi de 
bu kralın adından gelir. 

Plajımız mavi bayraktır. En büyük cephesi olan otel de 
zamanında bize rastladı. Ankara’daki otelimizden de 
tecrübemiz vardı. Şu an Ankara’da farklı otellerdeki on yedi 
tane müdür hep benim yetiştirdiğim çocuklardır. Nasipse yeni 
projelerimiz de var.

Oteliniz konsept bir otel ve her restoranın mutfağı 
ayrı güzel ve her şey müthiş lezzetli. Mutfağa siz 
mi giriyorsunuz?
Mutfağa ben giriyorum. Bazen aşçılara öğretiyorum bazen 
ben öğreniyorum. Mesela İtalyan Mutfağı’nı çok bilmem, 
öğreniyorum. Biz Güneydoğulu kadınlar güzel yemek yaparız. 
Beş yüz kişilik pilav pişiriyorum ve iddia ediyorum hiç kimse 
Türkiye’de benim kadar güzel pilav yapamaz. En güzel 
yaptığım yemekler kaburga dolması, perdeli pilav, sumaklı 
kuru dolma, çerkez tavuğu... Ayrıca çok güzel baklava açarım. 

Nadire İçkale’nin bir günü nasıl geçer? Uyku 
düzeni, güzellik, kozmetik, spor rutinleri nelerdir?
Sabah erken kalkıyorum. Her gün yedi buçuk saat uyumam 
lazım yoksa huysuz oluyorum. Yoga severim, yürümeye 
çalışırım. İddialı bir kadın olmamla beraber bu sene havlu 
atıyorum ve yaşlandığımı kabul ediyorum. Artık günde üç 
saat çalışıyorum. Bazen sabah hiçbir şey yemem öğlen ile 
birleştiririm. Çok su içerim, bir tabak meyve yerim. Az et 
yiyorum. C ve D vitamini alırım. Her gün aldığım dokuz ilaç 
var. Sonra telefonun başına oturup, iş taksimi yapar ve ailemle 
konuşurum. Kim hasta, kimin ne derdi var, kim bir şey rica 
etti o işlerime bakarım. Sevdiklerime örgü örerim, çiçek 
tanzimleri yaparım. Yazın yüzüyorum. Kendime dikkat ederim. 
Yine annemin bir sözünü söyleyeyim; kızım saçına, cildine, 
kilona dikkat et. Yetmiş beş yaşına kadar güzel kadın olursun. 
İnsanlara iyilik yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. O beni 
çok mutlu ediyor.

Çok hoş bir kadınsınız, Nadire Hanım. Bunun 
iyi tarafları kadar zorlukları da olmuştur 
hayatınızda...
Bazen insanlar birilerinin yükselmesini istemiyor ve bunu 
zaman zaman yaşadım. Fakat onlara daha fazla iyilik yaptım 
ve kendi tarafıma kazandım. Yanımdaki zaten yanımdadır 
ama karşımdakini yanıma alabilmek önemlidir. Kıymetli bir 
abim “Nadire seni tanıdıktan sonra güzelliğin arka sıralara 
gidiyor, daha önemli özelliklerin var öne çıkan mesela en 
kısa arkadaşlıkların bile yirmi senelik, sen dostlarını hiç 
bırakmamışsın” demişti. Benim için vefa çok önemli.

Özellikle kızların eğitimine 
çok önem veriyorum. 

Kızları iyi yetiștirirsek, onların 
yetiștireceği evlatlar da ülkemize, 

dünyaya faydalı olacaktır.
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Özgün bir tarzınız var ve her zaman şıksınız. 
Beğendiğiniz modacılar kimler?
Eşim çok bonkör bir adamdı, çok seyahat ederdik. Lüks yaşamayı 
severdi. Ölene kadar kırk iki kez Londra’ya gittiğimizi saydım ve 
saymayı bıraktım. O sağken etikete bile bakma huyum yoktu. 
Çalışmaya başlayınca her şeyin etiketine bakmaya başladım. 
Zaman içerisinde olgunlaştım. Siz şahsiyetinizle toplumda bir yer 
edinmelisiniz. Çantayla, arabayla, ev ile toplumda değeriniz olmaz. 

Șehriban İpek Türkiye’nin Elie Saab’ıdır.
Özel kıyafetlerimi Şehriban İpek dikiyor. Dikişi çok güzeldir, 
muhteşem bir kadındır. Önceden Nur Yerlitaş’ı çok severdim. Nur 
derdi ki, “ben eskiden sadece sanatçılara dikerdim, Nadire’den 
sonra İstanbul cemiyetine dikmeye başladım.” Şehriban İpek, 
Cemil İpekçi, Cengiz Abazoğlu’nu çok severim. Kırmızı ve gri 
giymem, bana yakışmıyor. Yeşili tercih ederim çünkü gözlerimin 
ortaya çıktığına inanıyorum. Esasında benim tarzım Elie Saab’tır. 

Kendinizi eleştirir misiniz? Kendinizde sevdiğiniz 
ve sevmediğiniz özellikleriniz nelerdir?

Hayat İnsanı Yumușak Bir Metal Gibi Büker.
Kendimi çok eleştiririm; iyi niyetliyimdir, önce hep başkalarını 
düşünürüm, iyi ahlaklıyımdır, hoş görülüyümdür ama bu bir 
yere kadar sonra patlayabiliyorum. İnsanları birleştiriciyimdir.
Üzeyir Garih kızım en güzel işler sosyal yaşantı içinde bağlanır 
derdi. İstanbul’ da kimse kimseyi birbiriyle tanıştırmıyor. En kötü 
tarafım sabırsızımdır ama hayat beni terbiye etti Başıma öyle işler 
verdi ki sabretmeyi öğretti. Hayat öyle şeylerle karşılaştırıyor ki 
böyle bir yumuşak metal gibi sizi büküyor. Çok katı olmamak 
lazım. Ben bunu yapamam dememeli çünkü size bel bağlayanlar 
ve evlatlarınız için her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok aceleciyim. 
Bana bir şey söyleyin hemen gerçekleştiririm. Merhametliyimdir. 
Çok kızınca keser atarım. Sevdiğimi çok severim. Bu kadar inançlı 
biri olarak daha yumuşak olmam gerektiğine inanıyorum ve her 
sene bir huyumu değiştiriyorum. 

üçüncü göz
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Sakhalin 
Bodrum 
Kapılarını Açtı
White Rabbit Family Grup, 
Türkiye’deki ilk restoranları olan 
Sakhalin Bodrum’un kapılarını 
Yalıkavak Marina’da açtı.
Dünyanın en ünlü restoranları sıralamasında yer alan White 
Rabbit Group’un, uluslararası alanda önde gelen başarılı restoran 
işletmecilerinden Boris Zarkov ve gastronomi dünyasının 
yıldızlarından Şef Vladimir Mukhin ortaklığından doğan Sakhalin 
Bodrum, Yalıkavak Marina’da açıldı. Rusya’nın tanınmış mimarları 
tarafından yapılan deniz ürünlerini Akdeniz ve Asya pişirme 
teknikleri ile nefes kesen deniz manzaralı terasında buluşturan 
Sakhalin Bodrum, keyifli açılış davetiyle de misafirlerini ağırladı. 

davet

GUNAİ ALAHVERDİEVA, NASMİ ALAHVERDİEV 

BORİS ZARKOV, IRİNA ZARKOVA
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Kilit Açılıyor
Polisiye gizem filmi “Kilit”’in, özel 
gösterimi Akmerkez’de gerçekleşti. 

Aynı sabah farklı koğuşlarda on mahkûmun birden ölü bulunduğu 
bir cezaevinde yaşananların izini süren polislerin sürükleyici 
hikâyesini konu alan “Kilit”’in, Akmerkez’de düzenlenen özel 
gösterimi, oyuncuların yanı sıra birçok ünlü isimlerin ve basın 
mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Özel gösterimde, filmi ilk 
izleyenler arasında cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler yer 
aldı. İzleyicilere adalet, iyilik, empati ve merhamet kavramlarını 
yeniden sorgulatan “Kilit” filmi için sinemalarda satılacak her 
biletin belli bir oranı, İhtiyaç Haritası’nın Bir Destek Bir Yuva 
kampanyasına aktarılacak. 

davet

ARİF VALİZADE, ADİL VALİZADE

TUĞÇE KARABACAK, MELİSA ASLI PAMUK, MUSTAFA ALABORA

MERT-İDİL FIRAT



Özel gösterimde, filmi ilk 
izleyenler arasında cemiyet 
ve sanat dünyasından ünlü 
isimler yer aldı.

ASLI PERKER-TUNA KİREMİTÇİ

EKİN MERT DAYMAZ

GÜN AKINCI
ÖMER FARUK SORAK, DERİNSU SORAK

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR
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ize kendinizden ve kariyerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Üniversite’den sonra hayata atıldım ve çeşitli 
firmalarda çalıştım. Ancak 2000 yılıyla birlikte hem 
ruhsal arayışlarım çok arttı hem de Vedik Astroloji 
ile tanıştım. Ancak o yıllarda ülkemizde ve dünyada 
internetin olanakları yeni yeni hayatlarımıza 

giriyordu. Bilgiye ulaşmak çok kolay değildi. Buna rağmen 2000 
ile 2006 arasında sürekli araştırmalar yaptım, ulaşabildiğim 
eğitimlere katıldım. Yurt dışından kitaplar getirttim ve doğu ilmini 
çok sevdiğimi fark ettim. Doğu her şeye bütüncül bakıyordu ve 
Batı’da bu unutulmuştu. Bu alanlarda geliştikçe Vedik Astroloji de 
derinleştim ve 2006 yılından itibaren kurumsal hayattan ayrılıp 
tamamen astroloji ve ruhsal alanlara geçtim. 

Uzmanlık alanlarınız ve danışanlarınıza sağladığınız 
uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vedik Astroloji, uzmanı olduğum alanlardan biridir. Bunun dışında 
numeroloji, taşların frekansları üzerine de uzmanlık alanlarım 
var. Diğer yandan antik Türk gelenekleri, Şamanik bilgiler, şifa ve 
meditasyonun üzerimizdeki etkileri, semboller üzerine sürekli 
çalışma ve araştırmalar yapıyorum. Hayatın ve bireylerin bütüncül 
şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Bütünden bakmaya 
çalışan biri olarak danışanlarıma ve öğrencilerime de bu bakış 
açısıyla sorunlara bakmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. 

Yoga ve meditasyon ile yollarınız nasıl kesişti?
Vedik Astroloji; hayata bütüncül bakan, doğum anımızda 
aldığımız kadersel etkileri ve değiştirebileceğimiz alanları bizimle 

B
Vedik Astroloji ve Numeroloji Uzmanı Șebnem Ekșib ile Vedik Atroloji’nin 

detaylarından klasik astroloji ile arasındaki farklara, sayıların hayatımıza etkilerinden 
aylık burç yorumlarına kadar birçok konuyu detaylıca konuștuk...

Vedik Astroloji

astroloji

Sebnem EkSib 

Vedik; hayata bütüncül bakan, doğum 
anımızda aldığımız kadersel etkileri ve 

değiștirebileceğimiz alanları bizimle 
yüzleștirip çarelerini de anlatmaya çalıșan 

özel yöntemlere sahip bir yapıdadır.

yüzleştirip çarelerini de anlatmaya çalışan özel yöntemlere sahip 
bir yapıdadır. Astroloji öğrenmek demek öncelikle ruh ve beden 
olarak neden burada olduğumuzu fark etmek demektir. Bunu 
fark ettikten sonra fark ettiğimiz şeyi içselleştirmemizi yoga ve 
meditasyon kolaylaştırır. Bu nedenle de Vedik Astroloji’ye tam 
zamanlı geçtikten sonra 2007 yılında meditasyon ve yogaya da 
yoğunlaşmaya başladım. 

Vedik Astrolojik eğitimlere de başladınız. Eğitimin 
detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vedik Astroloji eğitimlerini uzun süredir veriyorum. Ancak 
son birkaç yıldır bu alana ilginin artmasıyla eğitimlerim de 
öne çıkmaya başladı. Gerek Vedik Astroloji de gerekse batı 
astrolojisinde eğitim almak uzun ve severek yapmanız gereken bir 
alandır. Vedik Astroloji eğitimlerim toplamda üç yıl sürüyor. İlk yıl, 
temel seviye ile kişinin kendine olan yolculuğunu Vedik Astroloji 
dili ile öğrenciye anlatıyorum, öğrenci kendini ve kaderi fark 
ediyor. İkinci sene dünyayı astroloji vasıtasıyla fark ediyor. Son sene 
de tüm bu bilgileri dengeleyip evrensel kurallar ile içselleştiriyor. 
Böylece astroloji vasıtasıyla kişi hem kendine hem hayata dair 
bir yolculuk yapmış oluyor. Üçüncü aşamayı yani ileri seviyeyi 
bitirenler arzu ederlerse Vedik Astroloji uzmanı olabiliyorlar. 
Eğitim sistemim öğrenciye sadece Vedik Astroloji tekniklerini 
öğretmek üzerine kurulu değildir. Öğrencimin hayata analitik 
bakmayı ve çözümsel yaklaşmayı da öğrenmesine destek vermeye 
çalışıyorum. 

Vedik Astroloji’nin, klasik astrolojiden ne gibi farkı 
var?
Vedik Astroloji, sidereal zodyak dediğimiz sistemle yıldızları 
baz alarak gökyüzünü hesaplar. Buna göre de astronomik 
olarak gökyüzü batının kullandığı zodyak sisteminden 
farklı bir noktadadır. Yani esas olarak Vedik gerçek gökyüzü 
hesaplamalarına göre harita ve benzeri hesaplamaları yapar. 
Örneğin astronomik olarak şu anda Satürn Oğlak burç takım 
yıldızından geçmektedir. Kova alanına 2022 ikinci yarısından 
itibaren ulaşacak. Vedik Astroloji ile biz gökyüzünü gezegenlerin 
gerçekten oldukları noktadan inceleyebiliyoruz. 

Diğer yandan Vedik Astroloji teknik olarak batı astrolojisinden 
farklı bakış açılarına ve uygulamalara sahiptir. Eski bir sistemdir, 
binlerce yıldır kullanılır ve uygulanır. Batı Vedik Astroloji 
20.y.y.’nin ikinci yarısı ile keşfetmiş ama sistem hayli eskidir. 
Bütüncül bakar. Güneş’i merkez almaz. Vedik Astroloji’ye göre 
haritanın kalbi Ay’dır. Sadesati dediğimiz insan hayatında çok 
önem arz eden özel döngüleri çok net ve hızlı biçimde bize görme 
ve yorumlama şansı verir. Vedik Astroloji Veda’lardan gelir. 
Veda’lar bilgi bütünlüğü demektir. Veda’lar; astroloji, astronomi, 
ayurveda ve bedensel bütünlüğe önem veren yoga gibi alanlarla 
insana kendi yolculuğunda yoldaşlık eden kadim ve bütüncül bir 
sistemdir. Matematiksel hesaplamalar, astronomi bilgileri yanında 
soyut ve somutu yerinde harmanlaması adına kıymetli ve derinliği 
olan bir alandır. Kısacası  Vedik; ruhunuza ayna olmaya, kadersel 
yolculuğunuzu aydınlatmaya ve kendi hikâyenizi daha derinden 
fark etmeye dönük tekniklerle bir yıldız haritasını incelemeye alır. 

Sayılar ve renklerin hayatımıza etkileri neler?
Evren bir bütündür, var olan her şey kendi içinde ve bütün ile 
uyumlu çalışır. Sayılar bu uyum kategorisinde oldukça yüksek bir 
frekansa sahiptir. Sayıları hayatımızdan çıkardığınızda hiçbir şey 
çalışmaz. Semboller ve sayılar evrensel titreşimleri barındırırlar ve 
çok güçlüdürler. 

Bizi oluşturan veya bizim alanlarımızda çeşitli biçimlerde güçlü 
çalışan sayılar vardır. Bu sayılar kader sayımız, ruh kodumuz gibi 
çözümlemelerle kişisel alanlarımızda etkin enerjiler barındırırlar. 
Bu konuda bir kitap yazdım ve eylül ayında yayınlanacak. Ancak 
sayıların bireysel olarak üzerimizdeki en genel ve etkin frekansı 
kader sayımızdır.  Bu sayı ana frekansımızın ölçümlenmesini 
sağlar. Ayrıca kişisel sayımızı tespit etmemiz durumunda bize 
uyumlu veya uyumsuz olan sayıyı da bulmamız mümkündür. 
Böylece yaşadığımız mekânların sayılarıyla ne denli uyumlu 
olduğumuzu da ölçümleyebiliriz. İsimizin de sayı karşılığı vardır. 
Bu sayılar da bizim ruh alanlarımızla ilgili bilgiler verirler. 
Renkler ise frekansların bizimle konuşma biçimleridir. Renk, 
frekans ve titreşimin evrensel harmoniye dönüşüp bizim için 
görünür hale gelmesidir. 

Renkler bizim enerji alanlarımızı yönetir. Bu nedenle doğu 
ilimlerinde şakra denilen bedenin enerji merkezlerinin 
yöneticileri de renklerdir. Demek ki doğru renkleri doğru şekilde 
kullanırsak kendi enerjimizi de yönetme şansımız olur. 

Son olarak önümüzdeki aylarda burçları neler 
bekliyor? Kısaca bahsedebilir misiniz?
Vedik Astroloji de tutulmalar bu yıl Boğa ve Akrep burçları 
üzerinden gerçekleşmekte. Dolayısı ile bu iki burç hayli kadersel 
temalardan geçmekteler. Jüpiter geri hareketine halen devem 
etmekte ve Retro ile oğlak burcuna geri dönecek. Oğlak, Yengeç, 
Boğa ve Başak burçları Kasım sonuna kadar yarım kalmış 
işleri yeniden düzenleme ve fırsatları bulacaklar. Merkür Ekim 
ayı boyunca Retro harekette olacak ki Terazi, Koç, Kova ve 
İkizler iletişim alanlarında ekimde daha dikkatli olmalılar 
ancak önceden başlamış ama yarım kalmış konuları bitirme 
şansına da sahip olacaklar. Akrep, Balık, Oğlak ve Yengeçler ise 
duygusal olarak güçlenmeyi öğrendikleri bir sene geçiriyorlar. 
Sorumluluklarının arttığı bir döngüyü deneyimlemekteler. 
Kova, Aslan ve Yay burçları acele ile hareket etmemeliler ancak 
özellikle yıl sonuna doğru geliştirmek istedikleri alanlarda 
fırsatlar yakalayacaklar. 
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yüzleştirip çarelerini de anlatmaya çalışan özel yöntemlere sahip 
bir yapıdadır. Astroloji öğrenmek demek öncelikle ruh ve beden 
olarak neden burada olduğumuzu fark etmek demektir. Bunu 
fark ettikten sonra fark ettiğimiz şeyi içselleştirmemizi yoga ve 
meditasyon kolaylaştırır. Bu nedenle de Vedik Astroloji’ye tam 
zamanlı geçtikten sonra 2007 yılında meditasyon ve yogaya da 
yoğunlaşmaya başladım. 

Vedik Astrolojik eğitimlere de başladınız. Eğitimin 
detayları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vedik Astroloji eğitimlerini uzun süredir veriyorum. Ancak 
son birkaç yıldır bu alana ilginin artmasıyla eğitimlerim de 
öne çıkmaya başladı. Gerek Vedik Astroloji de gerekse batı 
astrolojisinde eğitim almak uzun ve severek yapmanız gereken bir 
alandır. Vedik Astroloji eğitimlerim toplamda üç yıl sürüyor. İlk yıl, 
temel seviye ile kişinin kendine olan yolculuğunu Vedik Astroloji 
dili ile öğrenciye anlatıyorum, öğrenci kendini ve kaderi fark 
ediyor. İkinci sene dünyayı astroloji vasıtasıyla fark ediyor. Son sene 
de tüm bu bilgileri dengeleyip evrensel kurallar ile içselleştiriyor. 
Böylece astroloji vasıtasıyla kişi hem kendine hem hayata dair 
bir yolculuk yapmış oluyor. Üçüncü aşamayı yani ileri seviyeyi 
bitirenler arzu ederlerse Vedik Astroloji uzmanı olabiliyorlar. 
Eğitim sistemim öğrenciye sadece Vedik Astroloji tekniklerini 
öğretmek üzerine kurulu değildir. Öğrencimin hayata analitik 
bakmayı ve çözümsel yaklaşmayı da öğrenmesine destek vermeye 
çalışıyorum. 

Vedik Astroloji’nin, klasik astrolojiden ne gibi farkı 
var?
Vedik Astroloji, sidereal zodyak dediğimiz sistemle yıldızları 
baz alarak gökyüzünü hesaplar. Buna göre de astronomik 
olarak gökyüzü batının kullandığı zodyak sisteminden 
farklı bir noktadadır. Yani esas olarak Vedik gerçek gökyüzü 
hesaplamalarına göre harita ve benzeri hesaplamaları yapar. 
Örneğin astronomik olarak şu anda Satürn Oğlak burç takım 
yıldızından geçmektedir. Kova alanına 2022 ikinci yarısından 
itibaren ulaşacak. Vedik Astroloji ile biz gökyüzünü gezegenlerin 
gerçekten oldukları noktadan inceleyebiliyoruz. 

Diğer yandan Vedik Astroloji teknik olarak batı astrolojisinden 
farklı bakış açılarına ve uygulamalara sahiptir. Eski bir sistemdir, 
binlerce yıldır kullanılır ve uygulanır. Batı Vedik Astroloji 
20.y.y.’nin ikinci yarısı ile keşfetmiş ama sistem hayli eskidir. 
Bütüncül bakar. Güneş’i merkez almaz. Vedik Astroloji’ye göre 
haritanın kalbi Ay’dır. Sadesati dediğimiz insan hayatında çok 
önem arz eden özel döngüleri çok net ve hızlı biçimde bize görme 
ve yorumlama şansı verir. Vedik Astroloji Veda’lardan gelir. 
Veda’lar bilgi bütünlüğü demektir. Veda’lar; astroloji, astronomi, 
ayurveda ve bedensel bütünlüğe önem veren yoga gibi alanlarla 
insana kendi yolculuğunda yoldaşlık eden kadim ve bütüncül bir 
sistemdir. Matematiksel hesaplamalar, astronomi bilgileri yanında 
soyut ve somutu yerinde harmanlaması adına kıymetli ve derinliği 
olan bir alandır. Kısacası  Vedik; ruhunuza ayna olmaya, kadersel 
yolculuğunuzu aydınlatmaya ve kendi hikâyenizi daha derinden 
fark etmeye dönük tekniklerle bir yıldız haritasını incelemeye alır. 

Sayılar ve renklerin hayatımıza etkileri neler?
Evren bir bütündür, var olan her şey kendi içinde ve bütün ile 
uyumlu çalışır. Sayılar bu uyum kategorisinde oldukça yüksek bir 
frekansa sahiptir. Sayıları hayatımızdan çıkardığınızda hiçbir şey 
çalışmaz. Semboller ve sayılar evrensel titreşimleri barındırırlar ve 
çok güçlüdürler. 

Bizi oluşturan veya bizim alanlarımızda çeşitli biçimlerde güçlü 
çalışan sayılar vardır. Bu sayılar kader sayımız, ruh kodumuz gibi 
çözümlemelerle kişisel alanlarımızda etkin enerjiler barındırırlar. 
Bu konuda bir kitap yazdım ve eylül ayında yayınlanacak. Ancak 
sayıların bireysel olarak üzerimizdeki en genel ve etkin frekansı 
kader sayımızdır.  Bu sayı ana frekansımızın ölçümlenmesini 
sağlar. Ayrıca kişisel sayımızı tespit etmemiz durumunda bize 
uyumlu veya uyumsuz olan sayıyı da bulmamız mümkündür. 
Böylece yaşadığımız mekânların sayılarıyla ne denli uyumlu 
olduğumuzu da ölçümleyebiliriz. İsimizin de sayı karşılığı vardır. 
Bu sayılar da bizim ruh alanlarımızla ilgili bilgiler verirler. 
Renkler ise frekansların bizimle konuşma biçimleridir. Renk, 
frekans ve titreşimin evrensel harmoniye dönüşüp bizim için 
görünür hale gelmesidir. 

Renkler bizim enerji alanlarımızı yönetir. Bu nedenle doğu 
ilimlerinde şakra denilen bedenin enerji merkezlerinin 
yöneticileri de renklerdir. Demek ki doğru renkleri doğru şekilde 
kullanırsak kendi enerjimizi de yönetme şansımız olur. 

Son olarak önümüzdeki aylarda burçları neler 
bekliyor? Kısaca bahsedebilir misiniz?
Vedik Astroloji de tutulmalar bu yıl Boğa ve Akrep burçları 
üzerinden gerçekleşmekte. Dolayısı ile bu iki burç hayli kadersel 
temalardan geçmekteler. Jüpiter geri hareketine halen devem 
etmekte ve Retro ile oğlak burcuna geri dönecek. Oğlak, Yengeç, 
Boğa ve Başak burçları Kasım sonuna kadar yarım kalmış 
işleri yeniden düzenleme ve fırsatları bulacaklar. Merkür Ekim 
ayı boyunca Retro harekette olacak ki Terazi, Koç, Kova ve 
İkizler iletişim alanlarında ekimde daha dikkatli olmalılar 
ancak önceden başlamış ama yarım kalmış konuları bitirme 
şansına da sahip olacaklar. Akrep, Balık, Oğlak ve Yengeçler ise 
duygusal olarak güçlenmeyi öğrendikleri bir sene geçiriyorlar. 
Sorumluluklarının arttığı bir döngüyü deneyimlemekteler. 
Kova, Aslan ve Yay burçları acele ile hareket etmemeliler ancak 
özellikle yıl sonuna doğru geliştirmek istedikleri alanlarda 
fırsatlar yakalayacaklar. 
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Koç: Hayatlarındaki hedefleri yeniden gözden geçirme 
döngüsünden geçmekteler, sağlık, yakınlar, mesleki 
konularda zorlanırken, adeta sabrı öğrenmek durumunda 
kalıyorlar. Önlerinde ki iki ayı iyi yönetebilirlerse kalıcı 
deneyimler ve başarılar söz konusu olacak.

Boğa: Sonbahar özellikle eylül sonuna kadar iş ve 
kariyerde yeni kararlar alabilir. Taşınma, farklı bir eve veya 
mekâna geçmesi söz konusu. Güven duygusuna önem 
verdiği bir süreç yaşamakla birlikte hızlı kararlar almak 
zorunda kalabilirler. 

İkizler: Şanslı bir döngüden geçiyorlar. Fırsatları iyi 
değerlendirmeli. İlişki alanında beklenmedik kararlar 
alabilir. Eylül ikinci yarısından Kasım sonuna kadar olan 
süreçte düşünerek hareket etmesi yerinde olur. 

Yengeç: Kendi alanlarına çekilme isteği ve güvenlik 
ihtiyacı artıyor. İç öfkenizi kontrol etmelisiniz. Sağlığa 
özelikle Eylül ile Kasım arasında önem vermeniz yerinde 
olur. 

Aslan: İkili ilişkiler, ortaklıklar, teklifler ve başkalarıyla 
birlikte yönettikleri alanlarda hızlı gelişme ve değişimden 
geçmekte. Evlilik ve her türlü ortaklı alanlarında önemli bir 
döngüyü tamamlıyorlar. Yeni bir iş, yeni bir ortaklık veya 
ilişki açısından sonbaharla birlikte hareketlenecekler. 

Başak: Eylül’den itibaren Ekim sonuna kadar hareketli 
bir süreci var. Cesur kararlar alabilir. Aşk ve ilişkilerde yeni 
başlangıçlar söz konusu. Eskiye dair bir çok konuyu geride 
bırakacağınız bir döngünüz başlıyor. 

Terazi: Önümüzdeki üç aylık dönemde gelir gider 
dengesine dikkat etmelisiniz. Maddi alanlarda planlı olmanız 
gereken bir süreç söz konusu. İlişkilerde şanslı ve karşı cinsin 
dikkatini çeken bir dönemdesiniz. Aşkta şanslı bir döngünüz 
başlıyor. 

Akrep: Kadersel bir dönemden geçiyor. Özellikle kasım 
ve aralık ayları yeni kararlar ve başlangıçlar yapmak 
durumunda kalmanız gerek dünyevi gerekse aşk hayatınızda 
gelişmelere açık bir süreçten geçmenize neden olacak.  

Yay: Yakın çevresi ile ilişkilerinde güçlendiği bir süreçten 
geçiyor. Çevresine destek verirken, kendi gücünü de fark 
etmesi söz konusu. Kariyer ve iş alanlarında yoğun bir 
sonbahar yaşayacaklar. 

Oğlak: Eğitim ve akademik konularda, kişisel gelişim 
alanlarında önünüzdeki üç aylık dönem gelişmelere ve yeni 
olanaklara açık olacağınıza işaret etmekte. 

Kova: Kariyer ve işte değişimler, hızlı gelişmeler 
yaşayacaksınız. Planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz 
gerekecek. Maddi konular özellikle eylül ile kasım arası 
önceliğiniz olabilir. 

Balık: Girişimlerinizi hayata geçirme şansınız olacak. 
Ekim ayı eski konuların yeniden revize olacağı bir 
sürece işaret etmekte. Yarım kalmış işler veya ilişkilerin 
tamamlanma döneminden geçiyorsunuz. 

Bizi olușturan veya bizim 
alanlarımızda çeșitli biçimlerde güçlü 

çalıșan sayılar vardır. Bu sayılar 
kader sayımız, ruh kodumuz gibi 

çözümlemelerle kișisel alanlarımızda 
etkin enerjiler barındırırlar. 






