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editör

Yenilenme 
Zamanı 

eğerli MAG Okurları, 

Sonbahar kendini iyice hissettirirken biz de MAG Ailesi olarak içinizi açacak, keyifle okuyacağınız bir sayı ile 
karşınızdayız...
 
Hayat yavaş yavaş normale dönerken, herkesin yeniliklere hızla uyum sağlamaya çalıştığı bugünlerde moralinizi 

ve enerjinizi yüksek tutmak için,  yeni mekân açılışları, etkinlikler, düğünler ve konserlerden eğlenceli görüntülere bol bol yer 
verdik...

MAG PR Solutions tarafından Lokanta Halaf’ta düzenlenen Mezopotamya Mutfağı’nın tanıtıldığı davetten; Bodrum Golf 
Kulübü’nde gerçekleşen TAV Passport Golf Cup 2021 etkinliğine, adl X Raisa Vanessa’nın ses getiren defilesinden; Dilara Öztemir 
ve Emre Eczacıbaşı, Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ, Adilcan Benardet ve Seda Çamlıca gibi birbirinden tanınmış çiftlerin 
düğünlerini ve ayrıca birbirinden özel haberlerimizi sizlerle paylaştık...

Ayrıca sizi “Fado’nun Divası” olarak anılan, Mozambik asıllı ses sanatçısı Mariza ile müzik dünyasında keyifli bir yolculuğa 
çıkarmayı da ihmal etmedik...

Gelelim bu ayki kapağımıza... “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Hürrem Sultan rolüyle gönüllerde taht kuran Alman asıllı etkileyici 
oyuncu Meryem Uzerli ile nefes kesen bir çekimde buluştuk... Duru güzelliği, enerjisi ve samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine 
hayran bırakan başarılı oyuncuyu daha da yakından tanıma fırsatı bulduk. İşte bu içten sohbetimiz sizlerle...

Her ay olduğu gibi bu ay da yoğun ilgi gören dosya konumuz MAG Dekorasyon bölümümüzde birbirinden iddialı ve trend 
projelere imza atan mimarları, iç mimarları ve tasarımcıları sizlerle buluşturuyoruz... 

Dergimizin olmazsa olmazı MAG Sağlık-Güzellik’te ise alanında kıymetli isimlerle kadın sağlığından estetiğe, psikolojiden spora 
merak edilenler var...

Yine farklı konu ve konuklarla dolu, size iyi gelecek ve enerjinizi arttıracak çok hoş bir sayı sizleri bekliyor... MAG Ekibi adına Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle anarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, bu ayın herkese 
güzellik, şifa ve bereket getirmesini diliyorum...

            
                 Sevgilerle





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

P I N A R  A KA L A N  p i n a r @ 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

YA S E M İ N  U LU S OY y a s e m i n @ 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 
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

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

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
27.09.2021

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Adilcan Benardete ve Seda 
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114
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style

Çizgili
Kombinler

Siyah beyaz çizgili kumașlar, 
platformlu ayakkabılar ve 

dökümlü parçalar bu sezonda 
vitrinleri süslüyor...

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Yün Modası 
Gardrobunuzda bulunan, 

bej ve krem tonlarının 
baskın olduğu yün 

kıyafetler ve aksesuarlar ile 
rahat ve șık bir görünüm 

yakalayabilirsiniz. 
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Görkemli 
Tören
Adilcan Benardete ile Seda Çamlıca 
Kemer Country’de gerçekleşen 
görkemli düğün töreniyle 
dünyaevine girdi. 
Adil ve Beyhan Benardete çiftinin oğulları Adilcan Benardet, Seda 
Çamlıca ile Kemer Country’de gerçekleşen özel bir nikah töreniyle 
hayatını birleştirdi. Hüsamettin Özkan ve Rahmi Koç’un şahitlik 
yaptığı törene, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Seda 
Çamlıca’nın Pronovias marka gelinlik tercih ettiği düğünde, Adilcan 
Benardete ise Sarti Custom Made marka damatlık giydi.  

düğün
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RAHMİ KOÇ REZZAN BENARDETEADİL BENARDETE, AYLİN SARUHAN

Adil ve Beyhan 
Benardete çiftinin 
oğulları Adilcan 
Benardet, Seda 
Çamlıca ile Kemer 
Country’de 
gerçekleșen özel 
bir nikah töreniyle 
hayatını birleștirdi.50





Togay Cömert

Melis Aksungur

MTC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Togay Cömert, öğle 
yemeğinde gerçekleştireceği toplantı için Kuzu Effect AVM’yi  

tercih etti. Toplantısını, lezzetinin dünya standartlarında 
olduğunu belirttiği Seyfi Balık ‘ta gerçekleştirdi.

Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Melis Aksungur, 
sonbahar alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Beymen 

Club ve Network mağazalarını ziyaret eden Melis Hanım,  
alışverişinin ardından arkadaşları ile kahve içti

Seyfi Balık’ta Öğlen Yemeği

Sonbahar Alışverişi

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

52 magdergi.com.tr



Togay Cömert

Melis Aksungur

MTC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Togay Cömert, öğle 
yemeğinde gerçekleştireceği toplantı için Kuzu Effect AVM’yi  

tercih etti. Toplantısını, lezzetinin dünya standartlarında 
olduğunu belirttiği Seyfi Balık ‘ta gerçekleştirdi.

Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Melis Aksungur, 
sonbahar alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Beymen 

Club ve Network mağazalarını ziyaret eden Melis Hanım,  
alışverişinin ardından arkadaşları ile kahve içti

Seyfi Balık’ta Öğlen Yemeği

Sonbahar Alışverişi

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam

Murat-Aydan Gül

Machemal Seyhan

AGM Finans’ın sahipleri Murat-Aydan Gül, katılacakları doğum 
günü etkinliği öncesi sıklıkla tercih ettikleri Kuzu Effect AVM’ye 

gelerek, Vakko mağazasından arkadaşları için hediye seçtiler.

Avukat Machemal Seyhan, takı alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi 
tercih etti. Minyon ve Zen Pırlanta mağazasını ziyaret eden 

Machemal Hanım, sonrasında İpekyol mağazasına da uğradı. 

Vakko’dan Doğum Günü Hediyesi

Takı Alışverişi Yaptı



Kutlu Tamay

Ender Candar

TÜSİAV Verimlilik Kurulu Başkanı Kutlu Tamay, arkadaşlarıyla 
buluşmak ve alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’yi tercih 

etti. Vakko Bistrot’ta arkadaşları ile öğlen yemeği yiyen Kutlu Bey, 
yemeğin ardından Vakko’dan takım elbise alışverişi yaptı.

Anadolu Bank’ın Kurumsal Şube Müdürü Ender Candar, yoğun iş 
temposuna ara vermek üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Alışveriş 

için Vakko mağazasını tercih eden Ender Hanım,  keyifli bir 
günün ardından AVM’den ayrıldı.

Takım Elbise Alışverişi

Yoğun  İş Temposuna Ara Verdi

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam
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Ceren Can

Andaç Bora Erdoğan

Ünlü modacı Ceren Can, mağazaların yeni sezon 
koleksiyonlarını incelemek üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Uzun 

süren alışveriş turunun ardından, Starbucks’tan kahve alarak 
AVM’den ayrıldı.

Avukat Andaç Bora Erdoğan, iş çıkışı spor yapmak için Kuzu 
Effect AVM’de bulunan Sports International’a geldi. Spordan önce  
arkadaşları ile karşılasan Andaç Bey, birlikte kahve içmek üzere 

Starbucks’a oturdu.

Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

Spor Öncesi Kahve Molası

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.56 magdergi.com.tr
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Neslihan Aktepe

Savaş Gelgel

Diyetisyen Neslihan Aktepe, dostları ile Kuzu Effect AVM’de 
bir araya geldi. Bol sohbet ve keyifli bir yemeğin ardından 

arkadaşları ile birlikte adL mağazasından alışveriş yaparak 
AVM’den ayrıldı.

İş insanı Savaş Gelgel, kızı Beste’ye hediye almak için soluğu  
Kuzu EfFect AVM’de aldı. Alışveriş için Toyzzshop, Panço ve 

B&G mağazalarını tercih eden Savaş Bey, alışverişinin ardından 
AVM’den ayrıldı.

Dostları ile Buluştu 

Kızı için Alışveriş Turu

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 
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B&G mağazalarını tercih eden Savaş Bey, alışverişinin ardından 
AVM’den ayrıldı.

Dostları ile Buluştu 

Kızı için Alışveriş Turu

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Aydan Özdoğan İzol

Elif-Barış-Ege Barış Küpçü

Gönül Kahvesi ile farklı lezzetlere imza atan Aydan Özdoğan 
İzol, oğlu için Boyner Sport’dan , kızı için ise Panço’dan kıyafet 

alışverişi yaptı. 

Move Mimarlık’ın sahibi Barış Küpçü, ailesi ile keyifli vakit 
geçirmek için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Çocuklarını önce 
Eğlenjoy’ a götüren çift, uzun süren AVM turu sonrası yemek 

yemek için The Hunger’a oturdu.

Çocukları için Alışveriş Yaptı

Birlikte Keyifli Vakit Geçirdiler



Tuğçe Bakkal Safi 

Akın-Neslihan Kılavuz

İç Mimar Tuğçe Bakkal Safi,  yeni yaptığı projesinde kullanacağı 
bütün ürünleri ENNE Mobilya mağazasından  tercih etti. Uzun 
süren dekorasyon alışverişinin ardından, yorgunluk kahvesini 

içmek için LOU Cafe’ye geçti.

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Kılavuz çifti, bütün 
ürünlerini rahatlıkla kullandığı  Karaca Home mağazasından, ev 

ve dekorasyon alışverişi yaptı. 

Dekorasyon Tercihi Enne

Ev Alışverişi

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.60 magdergi.com.tr





Beste - Duygu Bilgin

Erce Beleçoğlu

İş insanı Duygu Bilgin ve kardeşi Beste yeni sezon ürünlerini 
incelemek için Vakkorama ve DESA’ya uğradı. Alışverişin 
ardından kardeşler, yemek yemek üzere LOU Cafe’ye gitti. 

Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Diş Hekimi Erce 
Beleçoğlu, hamburger yemek için Kuzu AVM’de bulunan Franco 
Burger’e geldi. Yemek yedikten sonra alışveriş yapmayı da ihmal 

etmeyen Erce Bey, daha sonra AVM’den ayrıldı

Keyifli Vakit Geçirdiler

Franco Burger’da Yemek

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.62 magdergi.com.tr
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Ebru Yılmazer

Volkan Yağdı

Cemiyet hayatının tanınan Ebru Yılmazer, annesi ile vakit 
geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Anne-kız, Vakko’dan 
kıyafet ve çikolata alışverişi yaptıktan sonra Vakko Bistrot’ta 

günün keyfini çıkardı.

Diyetisyen Volkan Yağdı, eski dostları ile buluşmak için Kuzu 
Effect AVM’de bulunan Talk Cocktail’e geldi. Bol sohbetli ve 

keyifli bir yemeğin ardından, günü Starbucks’tan kahve alarak 
noktaladı.

Annesi ile Vakit Geçirdi

Eski Dostları ile Buluştu

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.64 magdergi.com.tr



Sevda Aksungur

Elifşah-Uğur-Yağmur Batur

Sağlığına ve fiziğine dikkat eden Sevda Aksungur, Sports 
International’da günlük sporunu yaptıktan sonra, arkadaşları ile 

buluşmak üzere Timboo Cafe’ye geçti.

Artera Mimarlık’ın sahibi Uğur Batur, eşi Elifşah Hanım ve kızı 
Yağmur ile pazar gününü geçirmek üzere Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. Batur ailesi yaptıkları alışverişin ardından Double Zero’da 
pizza keyfi yaptı.

Spor Sonrası Alışveriş Turu

Kuzu Effect’te Pazar Keyfi 



Ferzan Ülkü 

Büyükelçi Misrat Ülkü’nün eşi Ferzan Ülkü, arkadaşına hediye 
almak için Kuzu Effect’te bulunan Network mağazasını tercih 
etti. Alışverişinin ardından yemek tercihini The Hunger’dan 

yana kullanan Ferzan Hanım, Lisette’den de tatlı alarak AVM’den 
ayrıldı.

Arkadaşına Hediye Aldı 

Gonca Güzeloğlu

Alia Jewellery’nin sahibi Gonca Güzeloğlu, ayakkabı 
alışverişi için Vakko’yu tercih etti. Vakko’dan sonra 

İpekyol ve adL’nin de yeni koleksiyonlarını inceleyen 
Gonca Hanım, AVM’den ayrıldı.

Ayakkabı Alışverişi Yaptı 

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam
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Ferzan Ülkü 

Büyükelçi Misrat Ülkü’nün eşi Ferzan Ülkü, arkadaşına hediye 
almak için Kuzu Effect’te bulunan Network mağazasını tercih 
etti. Alışverişinin ardından yemek tercihini The Hunger’dan 

yana kullanan Ferzan Hanım, Lisette’den de tatlı alarak AVM’den 
ayrıldı.

Arkadaşına Hediye Aldı 

Gonca Güzeloğlu

Alia Jewellery’nin sahibi Gonca Güzeloğlu, ayakkabı 
alışverişi için Vakko’yu tercih etti. Vakko’dan sonra 

İpekyol ve adL’nin de yeni koleksiyonlarını inceleyen 
Gonca Hanım, AVM’den ayrıldı.

Ayakkabı Alışverişi Yaptı 

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam



Serhat-Ayça İpek

Mağazaların sonbahar koleksiyonlarını incelemek ve yemek 
yemek için Kuzu Effect AVM’ye gelen İpek çifti, uzun süren 

alışveriş turunun ardından Timboo Cafe’de yemek yedi. 

Birlikte AVM Turu

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Hülya Akman

Hülya Akman, TED Meşale Komitesi’nin düzenleyeceği kermesin 
hazırlıklarını görüşmek için Kuzu Effect AVM’de arkadaşlarıyla 

bir araya geldi. Yoğun geçen toplantının ardından yorgunluğunu 
atmak için alışveriş turu yapan Akman, daha sonra AVM’den 

ayrıldı.

Kermes Hazırlıkları

Effect’te Yaşam
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Serhat-Ayça İpek

Mağazaların sonbahar koleksiyonlarını incelemek ve yemek 
yemek için Kuzu Effect AVM’ye gelen İpek çifti, uzun süren 

alışveriş turunun ardından Timboo Cafe’de yemek yedi. 

Birlikte AVM Turu

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Hülya Akman

Hülya Akman, TED Meşale Komitesi’nin düzenleyeceği kermesin 
hazırlıklarını görüşmek için Kuzu Effect AVM’de arkadaşlarıyla 

bir araya geldi. Yoğun geçen toplantının ardından yorgunluğunu 
atmak için alışveriş turu yapan Akman, daha sonra AVM’den 

ayrıldı.

Kermes Hazırlıkları

Effect’te Yaşam



İkra Sonel

Deniz Çobanoğlu-Zekiye Avcı

Sosyal hayatın tanınan isimlerinden İkra Sonel, yeni sezon 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Hemen hemen tüm 

mağazaları gezen İkra Hanım, Beymen Club’tan alışveriş 
yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Avukat Deniz Çobanoğlu ve Avukat Zekiye Avcı alışveriş yapmak 
için en çok tercih ettikleri Kuzu Effect AVM’de buluştu. Yakın 

arkadaşlar, İpekyol ve Network’ten alışveriş yaptıktan sonra tatlı 
yemek için Lisette’ye geçti.

Beymen Club’tan Alışveriş Yaptı

Birlikte Alışveriş

Merve Aksungur

Ebru Zülfi karoğlu

Bir ilaç firmasında müdür olan Merve Aksungur, makyaj 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’de bulunan MAC Cosmetics’i 

tercih etti. Alışverişinin ardından Quick China’da arkadaşlarıyla 
buluşan Merve Hanım,  daha sonra AVM’den ayrıldı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Dr. Ebru 
Zülfikaroğlu, kızına alışveriş yapmak için Kuzu Effect 

Alışveriş Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezen Ebru Hanım, 
alışverişinin ardından The Hunger’da yemek yedi.

Makyaj Alışverişi Tercihi MAC

Kızı için alışveriş yaptı 

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam
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İkra Sonel

Deniz Çobanoğlu-Zekiye Avcı

Sosyal hayatın tanınan isimlerinden İkra Sonel, yeni sezon 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Hemen hemen tüm 

mağazaları gezen İkra Hanım, Beymen Club’tan alışveriş 
yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Avukat Deniz Çobanoğlu ve Avukat Zekiye Avcı alışveriş yapmak 
için en çok tercih ettikleri Kuzu Effect AVM’de buluştu. Yakın 

arkadaşlar, İpekyol ve Network’ten alışveriş yaptıktan sonra tatlı 
yemek için Lisette’ye geçti.

Beymen Club’tan Alışveriş Yaptı

Birlikte Alışveriş

Merve Aksungur

Ebru Zülfi karoğlu

Bir ilaç firmasında müdür olan Merve Aksungur, makyaj 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’de bulunan MAC Cosmetics’i 

tercih etti. Alışverişinin ardından Quick China’da arkadaşlarıyla 
buluşan Merve Hanım,  daha sonra AVM’den ayrıldı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Dr. Ebru 
Zülfikaroğlu, kızına alışveriş yapmak için Kuzu Effect 

Alışveriş Merkezi’ne geldi. Mağazaları gezen Ebru Hanım, 
alışverişinin ardından The Hunger’da yemek yedi.

Makyaj Alışverişi Tercihi MAC

Kızı için alışveriş yaptı 

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam



Gamze Demir

Şeniz Topaloğlu

Sosyal hayatın tanınan simalarından Gamze Demir, yeni  sezon 
alışverişi yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi.  Uzun alışveriş 
turunun  ardından Lisette’de tatlı molası veren Gamze Hanım,  

dinlendikten sonra alışverişe devam etti.

TED Meşale Komitesi üyelerinden Şeniz Topaloğlu, komite 
üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası kahve içmek  ve 

yorgunluğunu atmak üzere LOU Cafe’ye geçti. 

Alışverişte Tatlı Molası

Karaca Home’dan Ev Alışverişi

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Effect’te Yaşam
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Deniz Demir

Eren Çelik

Ankara’nın sevilen isimlerinden Deniz Demir, arkadaşları 
ile buluşmak üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Dostları ile bir 

araya gelmeden önce mağazaları gezen Deniz Hanım, kıyafet ve 
kozmetik alışverişi yaptı.

Boran Plaza’nın ortaklarından Eren Çelik,  iş toplantısı ve alışveriş 
için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Seyfi Balık’ta iş ortakları ile 

yemek yiyip toplantı yapan Eren Bey, yemeğin ardından Beymen 
Club’tan alışveriş yaptı.

Akşam Yemeği Öncesi Alışveriş Turu

İş ve Alışveriş Bir Arada



uzu Effect şubenize ilgi oldukça fazla... 
The Hunger’ı buraya açmaya nasıl karar 
verdiniz?
Ankara’nın kıymetli lokasyonlarından birinde yer 
almak bizim için önemliydi. Bu doğrultuda; Kuzu 
Effect AVM’de hem hedef kitlemizle buluşmak, 
hem de The Hunger atmosferini burada yaşatmak 

bizleri heyecanlandırdı.

K Çok farklı ve belki de daha önce denenmemiş tatları 
bir arada sunuyorsunuz. Ürün çeşitliliğiniz, kaliteniz ve 
lezzetiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Doğanın bizlere sunduğu her ürünü, tabiatına duyduğumuz saygı 
ile kullanıyoruz. Aslında ürün çeşitliliğimizin yegâne sırrı da bu. Bu 
sayede birbirinden farklı lezzetleri, birbirinden farklı damak tatlarıyla 
buluşturuyoruz. Dünya mutfağının seçkin yelpazesini, günün her 
anında misafirlerimiz için yeniden tasarlıyor ve hazırlıyoruz.

Taze ve yerinde üretim anlayıșı ile farklı lezzet kombinasyonları yaratan 
The Hunger, özgün dünya mutfaklarının lezzetlerini, kaliteli sunumları ile 

Kuzu Effect AVM’de misafirlerinin beğenisine sunuyor...  

Özgün Dünya Mutfakları için
The Hunger

Effect’in Tadı 
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Mutfağın yeniliklerine daima açık 
olușumuz, farklı reçeteleri sunabilmemiz 

noktasında bizi șanslı kılıyor.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen 
tatlar nelerdir?
Her misafirimiz, özgün dünya mutfaklarının farklı lezzetlerini 
tercih ediyor. Bu nedenle, yalnızca birkaç lezzetimiz değil, 
menümüzün tamamının çok beğenildiğini ve tercih edildiğini 
gözlemliyoruz; ancak herkesin bildiği, bize özgü ve efsaneleşen 
bir çikolatalı ıslak kekimiz var...

Lezzetlerinizin sırrını neye borçlusunuz?
Kurulduğumuz ilk günden bu yana yerinde ve taze üretim 
ilkesini benimseyen anlayışımızla, her misafirimize ayrı 
bir lezzet deneyimi sunmak adına çalışıyoruz. Mutfağın 
yeniliklerine daima açık oluşumuz, farklı reçeteleri 
sunabilmemiz noktasında bizi şanslı kılıyor. 

Değişik ve akılda kalıcı bir sunum tarzınız 
var. Sunum aşamasında en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Bizim için her tabak, ayrı bir hikâye barındırıyor. Biz de bu 
hikâyeleri en akılda kalıcı şekilde misafirlerimize sunmak için 
büyük özen gösteriyoruz. Her sunumumuzu değerlendiriyor, 
farklı fikirleri göz önünde bulunduruyor ve sonunda masaya 
en çok yakışan sunumları ortaya çıkarıyoruz. 

Son olarak Kuzu AVM’deki şubeniz için ileriye 
yönelik planlarınız neler, öğrenebilir miyiz?
Bakış açımızı, mutfağa verdiğimiz kıymeti ve profesyonelliği 
Ankara’nın farklı noktalarında da yaşatmak istiyoruz. Bu 
doğrultuda; planlarımız arasında lezzetlerimizi daha fazla 
kişiye ulaştırmak var. 



Sonbahar aylarında gardırobunuzun 
vazgeçilmez rengi olan siyahı, farklı 
renkler ve parçalarla kombinleyerek 

hoș bir çekicilik yaratabilirsiniz.

Asaletin Rengi
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Sonbahar sezonuna uygun 
desen ve renklere sahip 

kıyafetleri, çarpıcı aksesuarlar 
ile tamamlayarak tarzınızı 

ortaya koyabilirsiniz.
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Ulaş Bakır’dan 
İlk Sergi 
Aktivist sanatının dışavurumcu 
temsilcisi sanatçı Ulaş Bakır’ın ilk 
solo sergisi Gama Art Gallery’de 
sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş Sanat alanında Türkiye’nin etkili aktörlerinden biri 
olan Gama Art Gallery, ressam ve moda sanatçısı Ulaş Bakır’ın 
‘’Söylenecek Çok Şey Var” isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği 
yaptı. Yaratıcı tasarımcı Aslı Jackson’ın kreatif direktörlüğünde 
gerçekleşen sergi için açılış öncesinde özel bir davet düzenlendi. 
Sanatseverlerin eşlik ettiği açılışta konuklar; aktivist resim 
sanatının yeni akım dışavurumcu temsilcilerinden biri olan 
Ulaş Bakır’ın hem sıra dışı eserlerini, hem de gözden çıkarılmış 
giysileri kendi dokunuşuyla birer sanat eseri haline getirdiği 
ürünleri ilgiyle incelediler. 

davet

GÜLER ALTINDAĞ SHRIK PATTNI

TAYLAN KÜMELİ, ÖZLEM GÖKBEL

ASLI JACKSON, ULAȘ BAKIR
78





üzelliğiniz ve yeteneğiniz ile dikkat çeken bir 
isimsiniz. Sizi biraz daha yakından isteriz, bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1995 yılında İzmir’de doğdum. Spor hayatıma beş yaşında 
jimnastikle başladım. Sekiz yaşımda yüzme sporuyla 
tanıştım ve yirmi üç yaşıma kadar profesyonel bir şekilde 
yüzdüm. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önde gelen 

kulüplerde forma giydim. Birçok şampiyonluk ve ödül kazandım. 
Yıllarca sporun içinde olduğumdan günümüzde de bunun pozitif 
etkilerini vücudumda taşıyorum. Sporsuz kendimi mutsuz ve sağlıksız 
hissediyorum. Kendimle oldukça barışık ve kendimi seven bir insanım. 
En meşgul olduğum gün dahi beş dakika da olsa kendime dinlenme 

G
Bașarılı sunuculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Milli Yüzücü 

Melisa Emirbayer, spora bașlangıç hikâyesinden Survivor deneyimine, 
mesleğinden günlük rutinlerine kadar merak edilen

her detayı MAG okurlarıyla paylașıyor.

Sportif Güzel

röportaj

Melisa Emirbayer 

fırsatı yaratırım. Hayattaki en önemli varlık kendinizsiniz. Bu 
düşünceyi kendime çok iyi aşıladığımı düşünüyorum.

2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde 
birçok başarı elde ettiniz. Spor ile yolunuz nasıl 
kesişti? Kazandığınız şampiyonluklarınızdan söz 
edebilir misiniz?
Hiperaktif bir çocuktum ve her şey ilkokul birinci sınıftayken 
öğretmenlerimin annemi okula çağırarak bu durumdan şikâyetçi 
olmaları ile başladı. Bir sporla uğraşmam gerektiğini ve enerjimi 
ancak sporla atacağımı söylemeleri ve annemin de nihai kararı 
ile yüzmeye başladım. En yorucu spor yüzmeymiş. On beş 
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sene boyunca haftanın altı günü, günde sekiz saat havuz ve spor 
salonundaydım. Yüzme çok özveri isteyen bir spor dalı. Zihinsel 
olarak hep güçlü olmak zorundasınız. Hiç unutmam bir gün kırk 
derece ateşim vardı ve havale geçirmek üzereydim. Buna rağmen 
herkese beni antrenmana götürün, suda benim ateşim düşer 
demiştim. Başarımın sırrını bu anımla çok özdeşleştiriyorum. 
Kısacası başarı bahane istemiyor. İnsan sadece ne yapmak 
istediğini çok iyi bilmeli.  Ben de hedefime kitlendim ve çok 
istediğim milli takım bonemi kafama taktım. Kurbağa dalında 
yarışıyordum, uzun mesafe yüzücüsüydüm ve dayanıklılığım 
iyiydi. İlk şampiyonluğumu iki yüz kurbağadan kazandım. Kaç 
tane Türkiye şampiyonluğum var bilmiyorum ama tek bildiğim 
bunların hiç birinin kolay kazanılmadığı. Yapılması gereken 
tek şey, istikrarlı olmak, hedef belirlemek, konsantrasyon ve 
motivasyon...

Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarıştınız 
ve başarılı bir performans sergilediniz. Ardından 
size Survivor Panorama programında yorumcu 
olarak izledik. Sizin için Survivor serüveni nasıl bir 
deneyimdi?
Survivor platformu, öyle  bir yer ki hem gittiğine, hem de 
elendiğine bin pişman oluyorsun. Benim için o platformda yarışan 
herkes çok başarılıdır çünkü platforma çıkmak için çok sayıda 
elemeden geçmeniz gerekiyor. En büyük hayallerinizden biri bu 
platformda yer almaksa, her elemenin heyecanı ve stresi çok farklı 
oluyor. Türkiye’de birçok kişi Survivor’a çıkıp bir kere olsun yarışıp, 
o atmosferi tatmak istiyor. Ben bunu başardım ve size o son telefonu 
beklerken ki yaşadığım heyecanımı asla tarif edemem. İki buçuk 
ay kalıp, adadan elendikten sonra insanların bana karşı olan ilgisi 
çok uzun süre devam etti. Benim için zor ama bir o kadar keyifli 
bir serüvendi. Daha sonraki dönemde televizyondaki iş hayatıma 
ise Acun Bey’in Survivor Panorama’da yer alacağımı söylemesi ile 
başlamış oldum diyebilirim.

Survivor, hayatınızda ne gibi değişimler yarattı?
Böylesine zorlu bir platformdan çıktıktan sonra hayatta nelere 
şükretmem gerektiğini öğrendim. En basit örnek olarak normal 
yaşantımızda birçok seçeneğin arasında kararsız kalırken, adaya 
geldiğimizde tek seçeneğimiz olan su ile iki buçuk ay geçirmek 
zorunda kaldım. Bu sayede tükettiğimiz her lokmanın değerini 
daha çok anladım. Survivor’dan sonra halinize şükretmeyi 
öğreniyorsunuz. Bu platformda öyle bir ortama giriyorsunuz ki 
dış dünya ile bağlantınız tamamen kesilmiş oluyor. Gün geçtikçe 
başkalarından ve onların ne düşündüklerinden uzaklaşmış 
oluyorsunuz. Bu durum sizi kendinize ve iç dünyanıza döndürüyor. 
Ben, yarışmadan elendiğimde Survivor’a katılmadan önceki “Ben” 
ve sonraki “Ben”’i karşılaştırma fırsatı bulmuştum. Yenilenmiş 
hissetmiştim. Yarışmanın bendeki en büyük etkileri bunlar 
olmuştu.

Sporcu kimliğinizin yanı sıra sunuculuk da yapmaya 
başladınız. Kamera karşısında olmak nasıl bir duygu?
İlk zamanlarda tecrübesizliğimden kaynaklanan heyecan ve 
stresle ufak tefek hatalar yapıyordum. Bu sektörde bir süre sonra 
hayatınız kameralar oluyor. Böylelikle kendinizi geliştirerek, 
topluma mal olan örnek bir kişi haline geliyorsunuz. Bu da 
beraberinde ciddi sorumluluklar getiriyor. Beni takip eden genç 
yaşta birçok takipçim var. Attığım her adıma dikkat etmek ve 
onlara örnek olmak zorundayım. Ufak hatalar bile bir anda devasa 
boyutlara ulaşabiliyor.  Bu nedenle temkinli ve planlı olmak çok 
önemli.

Sağlıklı ve fit bir vücuda sahipsiniz. Bunu korumak 
için neler yapıyorsunuz?
Türkiye’nin en popüler ve en iyi spor ve beslenme danışmanı 
Sami Hamidi’nin eşiyim. Durum böyle olunca fit kalmak hem 
kolay, hem de biraz mecburi oluyor. Sağlıklı yaşam ikimizinde 
tamamen hayat tarzımız olmuş durumda. Gece geç yatmıyorum ve 
güne erken başlıyorum. Her gün mutlaka antrenman yapıyorum. 
Antrenmanlarım ortalama bir buçuk saat sürüyor. Beslenmemde 
ağırlıklı olarak balık tercih ediyorum. Günde mutlaka iki bardak 
detoks suyu içiyorum. Bel bölgemin inceliğini korumak için 
sindirimi uzun süre meşgul edecek porsiyonlar ve sindirimi zor 
gıdalardan uzak duruyorum. 

Güzelliğiniz için uyguladığınız günlük rutinler neler?
Her sabah uyandığımda, duştan önce saçım ve cildim için 
hazırladığım karışımları kullanıyorum. Cildimin ve saçımın bu 
kadar sağlıklı olmasının sebebi olan ürünlerimi zaten yakında 
sizlerle de paylaşacağım. O zaman bu sır tüm kadınların ortak sırrı 
olacak. 

Dizi ya da film projelerinde yer almak gibi bir fikriniz 
var mı?
Oyunculuğa hiçbir zaman büyük bir ilgim olmadı. Oyunculuk 
dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünse de herkesin 
yapabileceği bir meslek değil. Bana göre oyunculuk ciddi bir eğitim 
gerektiren, çok önemli bir sanat dalıdır. Ben bu alanda kendimi 
hiç geliştirmedim. leride bu konuyla ilgili kendimi geliştirme 
fırsatı yakalarsam ve hocalarım tarafından onay görürsem belki 
deneyebilirim.

Hayat mottunuz nedir?
Sami’nin çok uzun zamandır kullandığı ve kendine özgü olan bir 
hayat mottosu var. Bu mottoyu çevresindeki herkese aşılamaya 
çalıştığı için ben de çok içselleştirdim. Hayat mottomuz: 
“Üşenme, erteleme, vazgeçme...”



Büyüleyici 
Defile
Kadın modasının öncüsü 
adL ile güçlü ve özgür kadın 
imajıyla modayı farklı kılan 
Raisa Vanessa markalarının bir 
araya gelerek hazırladığı adL 
x Raisa Vanessa koleksiyonu 
özel bir defile ile tanıtıldı.

Kadının özgür ruhunu, 90’ların ışıltısıyla sunan adL 
X Rasia Vanessa koleksiyonunun defilesi, Adil Işık 
Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü 
Zehra Işık ve Raisa - Vanessa Sason ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Raisa Vanessa’nın adL’nin renkli ve canlı 
dünyasını yeniden yorumlandığı, geçmişten ilham 
aldıkları renkleri  geleceğin formlarına aktardıkları bu 
görkemli defileye moda dünyasından çok sayıda ünlü 
isim katıldı. 

BERRİN AK MERT VİDİNLİ 

RACHEL ARAZ KİRESEPİİ 

RAİSA SASON, ZEHRA IȘIK, VANESSA SASON

SEDEF GALİ 

davet
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DUYGU-EMİNE ÜN İPEK GÖRMÜȘ BERA TAȘICIOĞLU

DİLA TARKAN NİL NİHAT PINAR SABANCI

Defile Adil Ișık 
Group Bașkan 
Yardımcısı ve 
Tasarım Ekibi 
Direktörü Zehra 
Ișık ve Raisa - 
Vanessa Sason 
ev sahipliğinde 
gerçeklești.



ARZU KUNT DİNÇ AYDOĞDU-HANDE ATAİZİ EDA GÜRKAYNAK

SİTARE KALYONCUOĞLUDEREN TALUSİBİL ÇETİNKAYAASLIHAN DOĞAN TURAN

Raisa 
Vanessa’nın 
adL’nin renkli ve 
canlı dünyasını 
yeniden 
yorumlandığı 
görkemli 
defileye moda 
dünyasından çok 
sayıda ünlü isim 
katıldı.
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Eșsiz manzarası, benzersiz peyzajı ve otantik havasıyla hafızalara kazınan 
Argos in Cappadocia, peri masallarını andıran atmosferinde unutulmayacak 

organizasyonlara ev sahipliği yapıyor...

Argos in Cappadocia 
Büyülü Dünya’nın Kapıları 

Aralanıyor

röportaj

Kapadokya’nın tüm güzelliklerini ortaya 
koyan Argos in Cappadocia; konuklarını 

güvenilir, korunaklı ve büyülü bir 
yolculuğa davet ediyor.

olkanik tüflerin yarattığı, rüzgâr, kar ve yağmurun 
binlerce yılda nakış gibi işlediği benzersiz 
coğrafyası ile büyülü bir masal dünyasını andıran 
Kapadokya’nın tüm güzelliklerini ortaya koyan Argos 
in Cappadocia; konuklarını güvenilir, korunaklı ve 
büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

Dünya’nın en güzel doğal güzelliklerine sahiplik yapan 
Kapadokya’nın en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da, 
Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan Argos in Cappadocia, 
eşsiz manzarasıyla hafızalara kazınıyor. 

World Travel Awards’da ‘Türkiye’nin En İyi Kültürel Miras 
Oteli’ ödülüne üst üste dördünce kez layık görülen Argos 
in Cappadocia, konuklarına klasik bir turizm mekanının 
çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor. Otelimiz, büyüleyici bir 
dekorasyona sahip, kendine ait terası, bahçe ya da avlusu 
bulunan odaları ve yaşam alanlarını birbirine bağlayan benzersiz 
peyzajıyla her mevsimi, her saati ayrı güzel Kapadokya’nın 
mirasına sahip çıkıyor. 

Sonbaharın keyfini ve romantizmini Kapadokya’nın büyülü 
atmosferinde yaşarken, Kapadokya içinde Kapadokya otel turuna 
katılabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir, Kapadokya’nın gizemli 
vadilerini keşfedebilir, Argos in Cappadocia bahçe turuna 
katılabilir, piknik sepeti ve ödüllü Argos şarapları eşliğinde 
romantik bir pikniğin tadını çıkarabilir, Anadolu mutfağı 
tarihleri ile tanışacağınız yemek atölyelerine katılabilirsiniz. 
Ayrıca, Kapadokya’nın huzurunu, dinginliğini ve keyfini 
yaşayacağınız holistik masaj deneyimin sonrasında, Türkiye’deki 
en büyük doğal yer altı mahzenlerinden biri olan Seki Lounge’da 
otelin üzümlerinden yapılmış ödüllü şaraplar ile kendinizi 
ödüllendirebilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra ilkbahar ve yaz aylarında Argos 
in Cappadocia bünyesinde yer alan, bölgenin en şahane 
konumunda bulunan “Vadi”de gerçekleşen Argos Akustik 
Geceleri’ni ya da sonbahar ve kış aylarında Bezirhane Sahnesi’nde 
gerçekleşen benzersiz konser deneyimlerini yaşamak için Argos 
in Cappadocia’da yerinizi şimdiden ayırtabilir, detaylı bilgiler için 
iletişime geçebilirsiniz.   

V

86 magdergi.com.tr



Kapadokya’nın tüm güzelliklerini ortaya 
koyan Argos in Cappadocia; konuklarını 

güvenilir, korunaklı ve büyülü bir 
yolculuğa davet ediyor.

olkanik tüflerin yarattığı, rüzgâr, kar ve yağmurun 
binlerce yılda nakış gibi işlediği benzersiz 
coğrafyası ile büyülü bir masal dünyasını andıran 
Kapadokya’nın tüm güzelliklerini ortaya koyan Argos 
in Cappadocia; konuklarını güvenilir, korunaklı ve 
büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

Dünya’nın en güzel doğal güzelliklerine sahiplik yapan 
Kapadokya’nın en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da, 
Güvercinlik Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan Argos in Cappadocia, 
eşsiz manzarasıyla hafızalara kazınıyor. 

World Travel Awards’da ‘Türkiye’nin En İyi Kültürel Miras 
Oteli’ ödülüne üst üste dördünce kez layık görülen Argos 
in Cappadocia, konuklarına klasik bir turizm mekanının 
çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor. Otelimiz, büyüleyici bir 
dekorasyona sahip, kendine ait terası, bahçe ya da avlusu 
bulunan odaları ve yaşam alanlarını birbirine bağlayan benzersiz 
peyzajıyla her mevsimi, her saati ayrı güzel Kapadokya’nın 
mirasına sahip çıkıyor. 

Sonbaharın keyfini ve romantizmini Kapadokya’nın büyülü 
atmosferinde yaşarken, Kapadokya içinde Kapadokya otel turuna 
katılabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir, Kapadokya’nın gizemli 
vadilerini keşfedebilir, Argos in Cappadocia bahçe turuna 
katılabilir, piknik sepeti ve ödüllü Argos şarapları eşliğinde 
romantik bir pikniğin tadını çıkarabilir, Anadolu mutfağı 
tarihleri ile tanışacağınız yemek atölyelerine katılabilirsiniz. 
Ayrıca, Kapadokya’nın huzurunu, dinginliğini ve keyfini 
yaşayacağınız holistik masaj deneyimin sonrasında, Türkiye’deki 
en büyük doğal yer altı mahzenlerinden biri olan Seki Lounge’da 
otelin üzümlerinden yapılmış ödüllü şaraplar ile kendinizi 
ödüllendirebilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra ilkbahar ve yaz aylarında Argos 
in Cappadocia bünyesinde yer alan, bölgenin en şahane 
konumunda bulunan “Vadi”de gerçekleşen Argos Akustik 
Geceleri’ni ya da sonbahar ve kış aylarında Bezirhane Sahnesi’nde 
gerçekleşen benzersiz konser deneyimlerini yaşamak için Argos 
in Cappadocia’da yerinizi şimdiden ayırtabilir, detaylı bilgiler için 
iletişime geçebilirsiniz.   

V



Kent Galerileri 
Sergisi
Nippon Paint
Yaşam alanlarına ve şehirlere değer 
katmayı amaçlayan, yenilikçi ve çevre 
dostu ürünlere sahip boya markası 
Nippon Paint’in, hazırladığı “Kent 
Galerileri” sergisine cemiyet ve sanat 
hayatının önde gelen isimleri katıldı.

“Özgün Tasarımların Destekleyici Gücü” Nippon Paint, tecrübesi 
ve vizyonuyla geliştirdiği; yenilikçi ve çevre dostu özel ürünlerini 
bu kez sanatla birleştirdi. İstanbul’da bulunan Tomtom Kırmızı’da 
yapılan Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi’ne ünlü isimler de büyük 
ilgi gösterdi.  Konsept tasarımını Asia Young Designer Awards’ın 
jürilerinden başarılı tasarımcı ve mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer’in 
yaptığı sergi, renklerin dünyasına giren misafirler tarafından yoğun ilgi 
gördü.  

davet

DİLEK TÜRKER

FERYAL GÜLMAN

ARZU SAVGI

AHMET GÜNEȘTEKİN BEYZA UYANOĞLU
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Nippon Paint, 
tecrübesi ve 
vizyonuyla 
geliștirdiği; 
yenilikçi ve 
çevre dostu 
özel ürünlerini 
bu kez sanatla 
birleștirdi.

PELİN KAYA EMEK KÜLÜR NESLİȘAH DÜZYATAN MÜGE SIRMABIYIK

ECE KURDOĞLU NORA, TALYA KALPAKÇIOĞLU SİBEL KERİMOĞLU, FİLİZ BULUTÇU







Yenilikçi 
Konsepti ile
Boyner Cadde
Boyner,  “Hayatı büyük yaşa, cesur 
yaşa” mottosu ve yenilikçi konsepti ile  
Erenköy’de açtığı yeni mağazasında 
hizmet vermeye başladı. 

Koşulsuz müşteri mutluluğu teknolojilerini ve müşteri deneyimini 
odağına koyan Boyner, Erenköy’de açtığı mağazası ile geleceğin 
deneyim mağazacılığını İstanbul’a getirdi. Boyner Cadde’nin 
yenilikçi konsepti ile açtığı mağazasına cemiyet hayatından 
birçok ünlü isim katıldı.  Boyner Cadde’nin müşterilerine sunduğu 
sürdürülebilir, doğa dostu, yaratıcı, ve yenilikçi ortamda konuklar 
bol bol alışveriş yapma fırsatı buldu. 

davet

NURÇİN KOÇOĞLU

EREN- BURÇİN ÇAMURDAN

FİLİZ BAYRAK HANDE ȘAȘMAZ, SAADET ÖZSIRKINTI

Boyner 
Cadde’nin 
müșterilerine 
sunduğu 
sürdürülebilir, 
doğa dostu, 
yaratıcı, ve 
yenilikçi ortamda 
konuklar bol bol 
alıșveriș yapma 
fırsatı buldu. 

MELİS ERKILIÇ, MERT VİDİNLİ MELİS ÖZER ASLIHAN KARALAR

SERDAR OAL, PETEK ERTÜRE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT BEGÜM ÖZER
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GM Finans’ın faaliyet alanlarından ve 
ekibinizden bahsedebilir misiniz? 
AGM Finans olarak kredi danışmanlığı, yatırım, hibe 
destek ve teşvikler danışmanlığı,
vergi mevzuatı, dış ticaret danışmanlığı, mali 
verilerin analizi gibi çeşitli alanlarda hizmet 
vermekteyiz. Ekibimiz de hem bankacılık, 

hem de farklı ticari sektörlerde deneyim kazanmış, üst düzey 
yöneticilik görevlerinde bulunmuş, alanında uzman ve kişilerden 
oluşmaktadır. Madalyonun her iki yüzünü de iyi bilen bir ekibe 
sahip olmamız, AGM Finans olarak en büyük avantajımızdır.

Her şirketin kendisini özel, diğer kurumlardan 
farkedilir kılan özellikleri vardır. AGM Finans’ın 
yatırımcı firmalara sunduğu avantajlar nelerdir? 
AGM Finans’ı özel kılan ve yatırımcılarına sağladığı en önemli 
avantajların başında firmalara kapsamlı bir finans planı sunması 

geliyor. Sürekli değişen piyasa ortamında uzman bir ekip ile çalışan 
firmalar hiçbir detayı atlamayacak ve her yıl yatırım planlarını 
etkileme potansiyeli olan kanunlar ve düzenlemeleri takip etmek 
zorunda kalmayacaktır. Ekibimiz ile beraber sürekli güncellenen 
yatırım planları sayesinde firmaları hedeflerine ulaştırmak için 
çalışıyoruz. AGM Finans, yatırımcılarının ailesini, işini, hayallerini, 
umutlarını ve hedeflerini biliyor ve bunlara en kısa sürede 
ulaşmalarında destek oluyor.   

Şu an Türkiye’nin uluslararası piyasadaki durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl büyüme 
gösteren sayılı ülkelerden olurken, ülke ekonomisine ilişkin 2021 
yılı büyüme tahminlerinde de revizyonlar art arda geldi. Salgınının 
küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020 yılında Türkiye 
ekonomisi beklentilerin aksine gösterdiği büyüme performansıyla 
dikkat çekti. Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı 

A
AGM Finans’ın kurucusu Aydan Gül, kurulma așamasındaki firmalara önerilerini 
dile getirirken, aynı zamanda yeni dönemde Türkiye’de ve Dünya’da yașanacak 

ekonomik gelișmelere de değindi...

Finansal Yatırımlarda
Yeni Dönem

röportaj

AYDAN GÜL
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Finansal danıșmanlık alanındaki 
dönüșüm, pandemi sürecinde ise 

daha da hızlandı.

ülkeler arasında yer alan Türkiye, ekonomi yönetiminin attığı 
adımlara ve aşılama hızına bağlı olarak bu yıla ilişkin büyüme 
tahminlerinin de yeniden gözden geçirilmesini sağladı.

Yavaş yavaş normal hayata dönmeye başlıyoruz. 
Sizce yeni dönemde ne gibi ekonomik gelişmeler 
yaşanacak? Hem Türkiye’yi hem Dünya’yı nasıl bir 
finansal tablo bekliyor? 
Ağustos ayında aşılama uygulamaları küresel ölçekte hızla devam 
ettiği sırada, vaka sayılarının delta varyantının yayılmasıyla 
birlikte tekrar yükselişe geçmesi, salgının öngörülebilir bir 
vadede kontrol altına alınamayacağına ilişkin endişeleri arttırdı. 
Fed Başkanı’nın yaptığı konuşmada, istihdam piyasasındaki 
toparlanmanın devam etmesi durumunda bu yıl varlık alımlarının 
azaltılmasına başlanabileceğini açıklarken, faiz artırımı konusunda 
aceleci davranılmayacağının sinyalini verdi. Türkiye ekonomisi, 
zincirlenmiş hacim endeksine göre yılın ikinci çeyreğinde düşük 
bazın da etkisiyle yıllık bazda %21,7 oranında genişledi. Bu 
dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere 
göre iktisadi faaliyetteki artış yılın ilk çeyreğine kıyasla ivme 
kaybederek çeyreklik bazda %0,9 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık 
Yİ-ÜFE enflasyonu da artış eğilimini sürdürerek %45,52 ile Eylül 
2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni dönemde kurulacak olan firmalara neler 
önerirsiniz? Sizce bu ortamda firmalar için en büyük 
riskler ve avantajlar nelerdir? 
Yeni kurulacak firmalara bir finansal danışman ile beraber 
çalışmalarını öneriyorum. Ben de bu şirketi, firmaların finansal 
bilgilerinin yetersizliğinden dolayı kurmaya karar verdim. 
Bizim ülkemizde, firma sahipleri veya muhasebe departmanları 
tarafından finansal konuların kolaylıkla çözülebileceğine dair bir 
algı var. Durum böyle olunca bir süre sonra firmalarda finansal 
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sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Değişen dünya düzeni ile birlikte 
ülkemizde de  birçok bankanın yapay zeka sayesinde finansal  
değerlendirmelere başlamasıyla, finans konusunun profesyonel 
bir ekip tarafından yürütülmesi gerektiği düşüncesi hız kazandı. 
Finansal danışmanlık alanındaki dönüşüm, pandemi sürecinde 
ise daha da hızlandı. 

Yeni kurulacak firmaları bekleyen riskler sektörden sektöre 
değişiklik gösterse de; pandemi,  yeniden kapanma konuları, 
değişen ekonomik dengeler bu risklerin başında gelmektedir. 
Pandeminin getirdiği yeni düzende oluşan devlet teşvikli 
hibeler ve destekler ise bu dönemde firmalar için büyük avantaj 
sayılabilir.

Son olarak 2022 yılı için Türk piyasası hakkındaki ön 
görülerinizi alabilir miyiz? 
Güçlü parasal destek ve kredilerin, 2020 yılında Türk 
ekonomisinin direncini desteklemesinden dolayı Türkiye 
ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme yukarı yönlü ivme 
kazanmıştır. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da 
öngördüğü üzere; Türkiye ekonomisi 2022 yılında büyümeye 
devam edecektir. 



Gözalıcı 
Düğün
Demet Sabancı Çetindoğan 
ve Cengiz Çetindoğan çiftinin 
kızları Pırıl Çetindoğan, Gökhan 
Kokuludağ ile Mustafa Paşa 
Yalısı’nde gerçekleşen törende 
hayatını birleştirdi.

Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen sade ve zarif törene, 
pandemi koşullarına uygun olarak aile büyükleri ve çiftin yakın 
arkadaşları katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
kıydığı nikahtta geline Özcan Sabancı ve Türkay Çetindoğan, 
damada ise Ali  Kokuludağ şahitlik etti. 

düğün

NESLİHAN-YALÇIN SABANCIARZU-ÖMER SABANCI

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ



ÖZCAN-ALİ SABANCI FETHİ-EMİNE-KEREM KAMIȘLI

BİRKAN-LEVEND-SERAP-GÖKHAN KOKULUDAĞ, PIRIL-CENGİZ-DEMET-CEVDET ÇETİNDOĞAN

TÜRKAN ȘORAYÖZCAN SABANCI, ALİ SABANCI

Zarif Mustafa 
Pașa Yalısı’nda 
düzenlenen 
törene, pandemi 
koșullarına 
uygun olarak 
aile büyükleri 
ve çiftin yakın 
arkadașları 
katıldı.



Dünya Markaları
Yoi Dekorasyon
ile Ankara’da
Ünlü İç Mimar Dilan Karaarslan, 
yarattığı markası Yoi Dekorasyon’un 
ilk showroomunu görkemli bir açılışla 
Ankara İran Caddesi’nde hizmete açtı. 
Gerçekleşen davete iş ve cemiyet 
hayatının seçkin simaları katıldı.

İç Mimar Dilan Karaarslan, dünyaca ünlü markaların özel ürünlerinin yer 
aldığı markası Yoi Dekorasyon’u İran Caddesi’nde açtı. Karaarslan davetlileri 
bahçede karşılayarak, ayrı ayrı ilgilendi. Açılış partisi DJ performans ve 
birbirinden lezzetli ikramlar eşliğinde eğlenceli bir ortamda gerçekleşti. 
Konuklar showroom’da bulunan ürünleri yakından inceleyerek alışveriş 
yaptılar. Açılışta açıklama yapan İç Mimar Dilan Karaarslan: “Amacımız sanatı, 
mimariyi ve aksesuarı bir araya getirerek başkentin en önemli iç mimari ve 
dekorasyon firması olmak.” dedi. 

İPEK YLMAZ
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NİL GÜMÜȘBOĞA OĞUZ ALTIN, ERHAN BURAK AYDIN

DİLAN KARAARSLAN

MELİSA SAUD



PINAR GÜNSEVENTALİHA ALLAMEOĞLU

ZEYNEP YILDIRIM SİBEL ENGİN EBRU BAKIRDİLEK KAYA

DİLAN KILINÇ ÇAKAN BERFİN NAZ KAPLAN, CANSU POLAT

Yoi Dekorasyon, 
bir araya getirdiği 
dünyaca ünlü 
markalı ürünleri 
ile bașkente 
farklı bir soluk 
kattı.

AYÇA KOCAMAN



ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Aslında ben İç Mimarlık Bölümü’nden mezunum, 
eğitimimi tasarım alanında yaptım diyebiliriz. 
Eğitim Öğrenimimi tamamladığım alanda 
uzmanlaşmak yerine yirmi beş yıldır, ablam 
Didem Emon ile global ve yerel firmalara, İnsan 
Kaynakları alanında danışmanlık hizmeti 

vermekteyiz.  İkimizin de asıl amacı kurumsal firmalara 
danışmanlık yaparken bir yandan da hayalimiz tutkumuz 
olan tasarımlar yapmak ve yaratıcılığımızı kullanmaktı.  
İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi, çok zor bir dönem olsa 
da, beraberinde herkesin hayat amacını ve gerçekleştirmek 
istediklerini de sorguladığı ve bunları hediyeye dönüştürdüğü 
bir zaman oldu diye düşünüyorum. Bizim kendimize hediyemiz 

Ö

röportaj

Ablası Didem Emon ile hayallerini gerçekleștirmek üzere çıktıkları yolculukta, 
benzersiz tasarımlar yapan Mudita’nın kurucusu Esra Yazıcıoğlu, 

kuruluș serüveninden ürün çeșitliliğine markasını anlatıyor...

 Mudita
Paylaştıkça Çoğalan Mutluluk

de Mudita’yı kurmak oldu.  2020 yılında önce isim arayışına 
girdik. Mudita’ya karar vermemiz tam dokuz ay sürdü. Kardeşler 
genelde birbirinin zıttı olur ya da birbirlerine pek benzemezler 
ya... Bu durum bizim için de son derece geçerli... Ablamla hayata 
bakışımız, algımız ve önceliklerimiz her zaman çok farklı 
oldu fakat değerlerimiz hiçbir zaman değişmedi. Sanskritçe’de 
“Başkalarının sevinci ile mutlu olmak” anlamına gelen Mudita, 
bizim ortak değerlerimizi temsil ediyor. Mudita, mutluluğun 
bulaşıcı olduğunu ve paylaşıldıkça çoğaldığını çağrıştıran ve 
bundan yola çıkarak insani ve etik değerlere önem veren bir 
marka. Temel ürün kategorimiz olan eşarplarımızın tasarımı 
da tamamen bize ait. Yüzde yüz ipek kumaşlar üzerine, çevreye 
duyarlı boyalar kullanarak baskı yapıyoruz.  Ürünlerimiz ipeğin 
hassasiyeti sebebiyle sadece elde dikilerek üretiliyor.

FOTOĞRAF: YEŞİM ÖZÜGELDİ İŞLER

ESRA YAZICIOĞLU

Markamızın adı Mudita, 
mutluluğu çağrıștırdığı için 

kurumsal iș hayatında kullanmayı 
en çok sevdiğimiz ve bizi mutlu eden 

aksesuarla yola çıktık.

Bu şekilde emekçi kadınlara da katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. 
Tasarımlarımızı, müşterilerimizin kendilerini özel hissetmeleri için 
yüksek kaliteli malzemeler ile sınırlı sayıda üretiyoruz. Her ürün özel 
tasarladığımız hediye kutularıyla birlikte geliyor.

Mudita’nın ürün çeşitliliğinden bahsedebilir misiniz?
Markamızın adı Mudita, mutluluğu çağrıştırdığı için biz de kurumsal 
iş hayatında kullanmayı en çok sevdiğimiz ve bizi mutlu eden 
aksesuarla yola çıktık. İlk tercihimiz ipek eşarp oldu. Bu ürün hiç 
vazgeçmeyeceğimiz bir temel kategori ürünü olarak her zaman 
koleksiyonumuzda olacak.  Bunun yanı sıra bize göre en büyük 
mutluluk kaynaklarından biri hediye almak ve hediye vermek olduğu 
için hediyelik ürünler de koleksiyonumuzda zaman zaman yer aldı ve 
yer almaya devam edecek. Örneğin; kış sezonunda ürettiğimiz Mudita 
logolu yün berelerimiz çok talep gördü. Ayrıca  soğuk kış aylarında  
müşterilerimizin içini ısıtması için sayılı üretilen, özel tasarım 
seramik bardaklarımız da hemen tükendi.

Kişiye özel üretim yapabiliyor musunuz? 
Ağırlıklı olarak ürettiğiniz bir aksesuar var mı?
Kişiye özel üretim yapmak bu aşamada bizim gibi henüz küçük 
adımlar atan bir marka için oldukça zor. Ancak tasarladığımız 
eşarpların köşelerine, bu ürünleri kişiselleştirmek adına, özel istek 
üzerine müşterilerimizin baş harflerini yazabiliyoruz.

Ürünlerinizi tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz? 
Tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Bizim için tasarım her kanaldan gelebilen, başı sonu belli olmayan 
bir süreç. Biz son dönemde ilhamımızı doğadan ve sevgiden aldık 
diyebilirim. Ürünlerimizi doğadan esinlenip, sevgiyle ve mutlulukla 
tasarlıyoruz. Ürünlerimizin içindeki sevgi ve mutluluk enerjisini, o 
ürünleri kullanacak kişilere de aktarabileceğimize inanıyoruz.  

İleride bünyenize hangi ürünleri katmayı 
düşünüyorsunuz? Yeni sezonda bizleri ne gibi 
tasarımlar bekliyor?
Önümüzdeki dönemlerde, her zamanki gibi mutluluk dağıtacağına 

inandığımız, hediyelik eşya sayılabilecek, sınırlı sayıda üretilecek 
pek çok aksesuar ve ürünümüz yine hayata geçecek.
Rengârenk ve farklı ölçülerde ipek eşarpların yanı sıra bahar 
ve yaz sezonunda ise ipek tunik, kaftan ve kimonolarımızı 
üretmeye başlayacağız. Ayrıca ipek pijama ve gecelik gibi farklı 
seçeneklerle de ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz.

Bir kadın girişimci olarak sizin gibi kendi işini 
yapmak isteyen genç kadın girişimcilere ne 
önerirsiniz?
Hayatta koşullar ne olursa olsun, hayal etmeye devam etmelerini 
ve hayallerinden asla vazgeçmemelerini öneriyorum. Bize 
göre hayat hayallerimizde başlıyor, hayallerimizi organize 
edebildiğimizde ise düşünceye dönüşüyorlar.  Düşüncelerimizi 
kontrol edebildiğimiz ve gereken emeği sarf ettiğimiz ölçüde 
de uygulama ve yaratma gücüne dönüşüyorlar. Genç kadın 
girişimcilere, kendi yaratıcı doğalarını ve düşünce güçlerindeki 
gerçek potansiyeli hatırlayarak, bunlara göre hareket etmelerini 
diliyorum. 
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Halaf’’tan
Unutulmaz 
Lezzetler
Lokanta Halaf’ta gerçekleşen 
davette ünlü yazar Adnan 
Şahin’in sunumu eşliğinde 
Mezopotamya Mutfağı’na 
ait çok özel tatlar deneyimlendi. 

Anadolu Mutfakları’nın yaşatılmasını misyon edinen 
Ünlü Yazar Adnan Şahin yemekler hakkında detaylı 
bilgilendirmeler yaparken mekanın sahibi Alihan Şahin ise 
gelen konuklarla yakından ilgilendi. Yaz tatilinin ardından 
Ankara’daki ilk etkinliğe çok sayıda iş insanı katılım 
gösterdi. Konuklar tüm yemekleri çok beğendiklerini dile 
getirerek keyifli akşam için Adnan Şahin’e ve mekanın 
sahibi olan oğlu Alihan Şahin’e teşekkür ettiler. 
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KEREM EREN

MELTEM-UFUK ÇIPLAKKORAY KARTAL

ADNAN, ALİHAN ȘAHİN
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ait çok özel tatlar deneyimlendi. 

Anadolu Mutfakları’nın yaşatılmasını misyon edinen 
Ünlü Yazar Adnan Şahin yemekler hakkında detaylı 
bilgilendirmeler yaparken mekanın sahibi Alihan Şahin ise 
gelen konuklarla yakından ilgilendi. Yaz tatilinin ardından 
Ankara’daki ilk etkinliğe çok sayıda iş insanı katılım 
gösterdi. Konuklar tüm yemekleri çok beğendiklerini dile 
getirerek keyifli akşam için Adnan Şahin’e ve mekanın 
sahibi olan oğlu Alihan Şahin’e teşekkür ettiler. 

davet

KEREM EREN

MELTEM-UFUK ÇIPLAKKORAY KARTAL

ADNAN, ALİHAN ȘAHİN



davet

EVREN BARUTÇU AHSEN DEMİRCİ SERDAR KUMDAKÇI MİRKAN AYDIN

ÖZGÜR İNCESU NİHAN KARAÇAM SALKAYACAN ÇAVUȘOĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLU

Konuklar tüm 
yemekleri çok 
beğendiklerini 
dile getirerek 
Adnan Șahin’i 
ve oğlu Alihan 
Șahin’i bu güzel 
mekanı bașkente 
kazandırdıkları 
için tebrik ettiler.

FİLİZ SÜTÇÜGİL



OSMAN ERTÜRK ÖZEL BANU YAĞMURLU

BURCU-MEHMET YÖRÜBULUT OĞUZ TURHAN

HÜSEYİN BORMAN MEHMET BALIKÇIOĞLUFERAY ȘAHİNGÖZ

Yemek daveti, 
uzun bir yaz 
tatilinin ardından 
bașkent iș ve 
cemiyet hayatını 
da bulușturdu.

EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK



Tarihin Kalbi 
Galata’da Attı
İstanbul’un kalbinde tüm tarihe 
tanıklık etmiş, şık atmosfer ve zarafet 
yaklaşımını misafirlerine sofistike 
bir konaklama deneyimi ile sunmaya 
hazır olan Ecole St. Pierre Hotel özel 
davetle açıldı. 

İş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Beste-Mustafa 
Yurttaş’ın kızı Begüm Güneş’in sahibi olduğu Ecole St. Pierre 
Hotel’in açılışına iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler 
de büyük ilgi gösterdi. Tarihi binanın içerisinde ve avlusunda, 
birbirinden iddialı İtalyan lezzetleri sunan Il Cortile’nin hazırladığı 
özel davet menüsü de konuklardan tam not aldı. 

davet

NESLİGÜL AKSOY

İPEK DEVELİ

FİKRET ORMAN, TUGBA COSKUN, AHMET URKMEZGİL

BEGÜM-BATUHAN GÜNEȘ



Tarihin Kalbi 
Galata’da Attı
İstanbul’un kalbinde tüm tarihe 
tanıklık etmiş, şık atmosfer ve zarafet 
yaklaşımını misafirlerine sofistike 
bir konaklama deneyimi ile sunmaya 
hazır olan Ecole St. Pierre Hotel özel 
davetle açıldı. 

İş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Beste-Mustafa 
Yurttaş’ın kızı Begüm Güneş’in sahibi olduğu Ecole St. Pierre 
Hotel’in açılışına iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler 
de büyük ilgi gösterdi. Tarihi binanın içerisinde ve avlusunda, 
birbirinden iddialı İtalyan lezzetleri sunan Il Cortile’nin hazırladığı 
özel davet menüsü de konuklardan tam not aldı. 

davet

NESLİGÜL AKSOY

İPEK DEVELİ

FİKRET ORMAN, TUGBA COSKUN, AHMET URKMEZGİL

BEGÜM-BATUHAN GÜNEȘ



AHMET-EBRU KARAÇAM

MUSTAFA-BESTE YURTTAȘ ARZU SABANCISADETTİN SARAN SAFFET EMRE TONGUÇ

AKIN-ZAFER KOZANOĞLU MELİS AGAZAT

Ecole St. Pierre 
Hotel’in açılıșına 
iș, sanat, 
cemiyet ve spor 
dünyasından 
ünlü isimlerde 
büyük ilgi 
gösterdi.

davet



Tarihi binanın 
içerisinde ve 
avlusunda, 
birbirinden 
iddialı İtalyan 
lezzetleri sunan 
Il Cortile’nin 
hazırladığı özel 
davet menüsü 
de konuklardan 
tam not aldı.

ÇİĞDEM ESREFİZADE MİNA KARAGÜLLE DİLEK-YAKUP AVȘAR

TALIA-NORA KALPAKÇIOĞLU ASLIGÜL ATASAGUN YELDA TİFTİK DERYA KARAGÜLLE



Evlilik Kutlaması
Yaz aylarında sade bir nikâh töreni 
ile dünyaevine giren Dilara Öztemir 
ve Emre Eczacıbaşı çifti evliliklerini 
kutlamak için özel bir davet düzenledi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ve Oya 
Eczacıbaşı’nın oğlu Emre Eczacıbaşı ile Murat Öztemir ve Aysun 
Kibar’ın kızları Dilara Öztemir İstanbul Yeniköy’de bulunan 
yalılarında verdikleri davette konukları ile mutluluklarını paylaştı. 
Yaz aylarında Covid-19 salgını sebebiyle sadece aile üyelerinin 
katıldığı sade bir nikâh töreni ile dünya evine giren Emre ve Dilara 
Eczacıbaşı çifti, evliliklerini kutlamak için özel bir davet düzenledi. 
İş hayatının tanınmış isimlerinin ve İstanbul cemiyet hayatının genç 
kuşak temsilcilerinin katıldığı kutlama gecenin geç saatlerine kadar 
devam etti.  

düğün

İș hayatının 
tanınmıș 
isimlerinin ve 
İstanbul cemiyet 
hayatının 
genç kușak 
temsilcilerinin 
katıldığı kutlama 
gecenin geç 
saatlerine kadar 
devam etti. 

TÜLİN, REVNA DEMİRÖREN ECEHAN KURDOĞLU

YELDA KALYONCU , ERDOĞAN DEMİRÖRENMELİSA TAPANKORAY-GİZEM SABANCI HELVACIOĞLU

CEM BAVER-PELİN AKIN ÖZALP
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İș hayatının 
tanınmıș 
isimlerinin ve 
İstanbul cemiyet 
hayatının 
genç kușak 
temsilcilerinin 
katıldığı kutlama 
gecenin geç 
saatlerine kadar 
devam etti. 

TÜLİN, REVNA DEMİRÖREN ECEHAN KURDOĞLU

YELDA KALYONCU , ERDOĞAN DEMİRÖRENMELİSA TAPANKORAY-GİZEM SABANCI HELVACIOĞLU

CEM BAVER-PELİN AKIN ÖZALP



ANKARA    İSTANBUL

Q’EN İLETİŞİM
T: +90 530 061 79 73

alyansQenQenalyansQenalyans Qen alyans



“Muhteșem Yüzyıl” dizisi ile gönüllerde taht kuran, Alman asıllı güzel oyuncu 
Meryem Uzerli ile özel bir röportaj gerçekleștirdik. Duru güzelliği, enerjisi ve 
samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine hayran bırakan bașarılı oyuncunun, 

kariyeri, yeni projeleri, ailesi ve kendisine ilișkin merak edilen her șeyi anlattığı 
keyifl i röportajımız ve çarpıcı karelerimiz sizlerle... 

Meryem 
Uzerli 

Sevgi Dolu, Tutkulu ve Bașarılı

özel

RÖPORTAJ: PINAR AKALAN     FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU     STYLING: ALİ ARISOY
SAÇ: AKIN ÜNAL     MAKYAJ: ERKAN ULUÇ 

YÖNETMEN: COŞKUN TURGUT     RETOUCH: ENES YURTBAY        
 MEKAN: FAIRMONT QUASAR ISTANBUL
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CEKET & PANTOLON: ÖZLEM AHIAKIN / GIZIGATE
KÜPE & KOLYE: BEGÜM KHAN



özel

GÖMLEK: MACHKA
YELEK: ACADEMIA / BEYMEN
PANTOLON: BEYMEN COLLECTION



Kovan filmi ile beraber ilk kez yönetmeni kadın olan, 
bağımsız bir filmde rol aldınız. Bu sizin için nasıl bir 
duygu?
Ben erkek ya da kadın arasında bir ayrıma gitmiyorum. Sonuçta  
herkes benim için özel bir insan, özel bir kişilik... Herkes farklı 
karekterde..Her erkek aynı değil, her kadın da aynı değil. Cinsiyet 
olarak farklılaştırmıyorum kimseyi... Ben insan kim ona bakarım. 
Bağımsız film mi ya da değil mi ona da bakmam. Ben bir sanatçıyım..
Benim için önemli olan hikaye , oynayacağım karakter ve projeye karşı 
ne hissettiğim... Bu film, dizi, tiyatro ya da başka bir şey olabilir. Benim 
için farketmez açıkcası kafamda öyle bir ayrım yok.

Kovan filminin senaryosu ilk geldiğinde neler 
hissettiniz?
Duygulandım. Gerçek bir hikaye... Çok güzel, derin ve anlamlı bir 
senaryo... Filmdeki ‘Ayşe’ karakteri ilk andan itibaren içime sinen bir 
karakter oldu. Hemen rolümü canlandırmak, onu yaşamak 

lkemizde oyunculuğa başlamadan önce 
Almanya’da da birçok dizi ve filmde rol 
aldınız. Türkiye yolculuğuna atılmaya 
nasıl karar verdiniz?
Aslında daha çok tiyatro oynadım. Arada da bazı 
TV ve film projelerinde yer aldım; fakat büyük 

roller değildi. Esas büyük rolleri tiyatroda oynamıştım. 

Tarihi bir karaktere can verdiniz... Hürrem 
Sultan’ı oynamak sizin için ne anlam ifade ediyor?
Gerçekten geçmişte yaşayan, tarihi bir karakteri oynamak 
büyük bir onur. Elimden geleni yaptım. Bir sanatçı olarak onun 
ruhunu tekrardan hayatımıza getirmek için. Ne olursa olsun 
bir an gelir,  senin sanatçı olarak o karakterin üzerinde tüm 
okuduklarını ve duyduklarını unutman lazım… Olaya duygusal 
olarak yaklaşmanız gerekiyor. Sadece hissetmeye ve yaşamaya 
çalıştım o karakteri.

Geçmişte gerçekten yaşamış, 
tarihi bir karakteri oynamak  

bir onurdu. 

Ü



istemiştim. O yolculuğu, tüm sanatçı varlığım ile hissetmek 
istemiştim. Bana hem heyecan ve mutluluk, hem de yoğun bir 
duygusallık yaşattı.

Film pandemi dönemine denk geldi. Beklediğiniz 
ilgiyi gördü mü?
Benim bir beklentim yoktu. Her proje mutlaka yolunu bulur, ‘Kovan’ 
filmi de kendi yolunu buldu. En büyük dijital platformlardan biri 
ilk defa, bir sanat filmini olan Kovan’ı satın aldı ve tüm dünyaya 
gösteriyor. Şu an yüz doksan ülkede gösteriliyor. Biz de ekip olarak 
bu durumdan gurur duyuyoruz çünkü dünyada merak eden herkes 
bu derin mesajlı filmi izleyebiliyor. Bu muhteşem bir his... Film, 
iki haftadan fazla bir numarada kaldı. Kısacası hiçbir beklenti 
olmamasına rağmen düşündüğümden çok daha iyi oldu. 

Türkiye’de çok tanınan ve beğenilen bir oyuncu 
olmak size neler hissettiriyor? Hayatınızda neler 
değişti?
İnsanların benim yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Zaten 
bu her sanatçıyı mutlu eder diye düşünüyorum. Demek ki beni bir 

duygusal varlık olarak hissediyorlar. Daha büyük bir hediye olamaz. 
Bir sanatçı için.. Bir insan için.. Aslında hayatımda bu durumun 
bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değişmedi. Bunun dışında 
farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı 
diyebilirim.

Türkiye’deki dizi sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bu aralar çok güzel projeler için toplantılar yapıyorum. Hepsini 
değerlendirme sürecindeyim. Seneye dijital platformda 
yayınlanacak güzel bir dizi var ama şu anda bu yolculuğun daha 
başındayız. Hazırlıklar yolunda giderse seneye ilkbaharında 
planlandığı gibi çekimler başlayacağız. Çok sevdiğim oyuncular ile 
yeni bir serüven... Oyuncular kısmı sürpriz olsun. 

Şu ana kadar oynamaktan en çok keyif aldığınız 
karakter hangisiydi?
Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ adlı tiyatro oyununda 
canlandırdığım karakterin bana inanılmaz zevk verdiğini 
hatırlıyorum. 

özel

Benim için hikâye, oynayacağım 
karakter ve projeye karşı ne 

hissettiğim çok önemli. 
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CEKET & PANTOLON: ÖZLEM AHIAKIN / GIZIGATE
KÜPE & KOLYE: BEGÜM KHAN

AYAKKABI: DIVARESE / GEORGE HOGG



özel

GÖMLEK: MACHKA
CEKET: BALMAIN / BEYMEN
ŞORT: ACADEMIA / BEYMEN
KÜPE: BEGÜM KHAN
ŞAPKA: ELI PEACOCK



değil. Ben hem İstanbul’da,  hem de Berlin’deyim ve bu durumdan 
çok mutluyum. 

Karantina süreciniz nasıl geçti? Bu süreçte neler 
yaptınız?
Bütün zamanımı evde geçirdim, üstüne üstlük hamileydim. Bu 
süreç boyunca hep ailemleydim. Evde Lara ile sürekli oyunlar 
oynadık.

Berlin’de kafe açma fikri nereden çıktı? 
Kararınızdan memnun musunuz? Kafeye gelenler 
sizi görebiliyor mu?
Biz zaten yıllardır ‘Nosh Nosh’ konseptimizi konuşuyorduk. 
Sonunda beş kişilik bir grup olarak markamızı yarattık ve 
hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk. Çocukluğumda gece birinin 
beni çikolata dükkânına kapatmasının hayalini kurardım. 
Nosh Nosh’da çikolata çeşitleri, fındık, fıstık, kahve ve ev yapımı 
limonata gibi ürünler var. Ekip olarak işimizden çok memnunuz. 
Ben de kendi işlerimden vakit bulduğum zamanlarda kafeye 
gidiyorum, insanlar ile sohbetler ediyorum. 
Yoğun çalışma temposunda kendinize ve 
çocuklarınıza nasıl vakit ayırıyorsunuz?
Kendime vakit ayırmak ne demek bilmiyorum. Sadece 
çalışıyorum ya da çocuklarımla vakit geçiriyorum. Kalan 
vaktimde de arkadaşlarım ile buluşuyorum. Bu dönemde 
annem ve babamı görmek için onları İstanbul’a davet ettim. 
Gerçekten çok yoğun bir tempo... Hiçbir zaman yalnız kalıp, 
dinlenemiyorum. 

Canlandırdığınız karakterler sizin için ne anlam 
ifade ediyor?
Bir karakteri canlandırırken benim yaşadığım hayat ve ruh bir 
anda o karaktere bürünüyor. O an benim hayatımın anlamı o 
oluyor. Oynayacağım karakterle yatar, onunla kalkarım. Kısacası 
tüm varlığım ve tüm dünyam o karakter olur.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?
Psikolog olurdum.

Unutamadığınız bir set anınızı paylaşır mısınız?
Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdiğimiz bir olay 
olmuştu. Partnerim ve ben iki saat boyunca gülme krizine 
girdiğimiz için bir türlü planı çekememiştik. Başka bir anımda da 
ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz 
yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden 
sonra iki gün boyunca görmekte zorlanıyordum. Bir keresinde 
de rolü alabilmek için herkese ata binebiliyorum demiştim. 
Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli 
ezberlediklerimi unutuyordum. Şimdi aklıma geldikçe bu olaya 
çok gülüyorum.

Pandemi sürecinden önce Türkiye ve Almanya 
arasında gidip geliyordunuz. İki nokta arasındaki 
yolculuktan memnun muydunuz?
Aslında düzenim hala bu şekilde devam ediyor. Ben yılın yarısında 
Türkiye’de, yarısında ise Almanya’da yaşıyorum. İnsanlar bütün 
zamanımı Almanya’da geçirdiğimi sanıyorlar ama durum öyle 

İnsanların benim yaptığım işi 
sevmesi beni çok mutlu ediyor. 



Oynayacağım 
karakterle 
yatar, onunla 
kalkarım. 
Kısacası tüm 
varlığım ve 
tüm dünyam 
o karakter 
olur.

özel
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CEKET: BUST2
ÇORAP: CALZEDONIA

AYAKKABI: PIERRE HARDY / VAKKO
KÜPE & BİLEKLİK: SWAROVSKI / LAPPART



magdergi.com.tr124

Benim için kalıcı olan kalbin 
güzel olması, gerisi önemli değil.

özel

Çocuklarınız ile birlikte yapmaktan en çok keyif 
aldığınız şey nedir?
Lara ile oynamak ve sohbet etmek... Onunla yan yana uyumak 
ve ona sarılmak... Sabahları ona kahvaltı hazırlamak, onu okula 
götürmek ve okul çıkışı almak... Birlikte futbol oynamak ve 
resim çizmek... Bebeğim Lily ile oynamaktan ve ona mamasını 
yedirmekten büyük keyif alıyorum. Üstümde uyuduğu anlarda 
birlikte nefes almak... 

Çocuklarınızın da sizin gibi oyuncu olmasını ister 
misiniz?
Benim kafamda onlar için tek bir düşünce var. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi mesleği seçerlerse seçsinler hep çok mutlu olsunlar. 

Kendinizi üç kelime ile tanımlar mısınız?
Sevgi dolu, hassas, melankolik

Çok dikkat çekici bir güzelliğiniz var.Bu 
güzelliğinizin altında yatan sır nedir?
Bilmiyorum... Çok teşekkür ederim. Aslında siz beni 
öyle görüyorsunuz. Belki kalbimi hissediyorsunuzdur. 
Benim için kalıcı olan kalbin güzel olması, gerisi önemli 
değil.

Son olarak gelecek ile ilgili hayalleriniz 
neler?
Daha sağlıklı yaşamak ve bahçeli bir evde oturmak. Şu 
an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bahçeli bir evin 
güzel olacağını düşünüyorum. Bir de annemi ve babamı 
daha çok görmek istiyorum. Yeni bir bisiklet alabilirim. 
En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir 
gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın erkek eşitliğini 
nihayet görebilmek. 



ELBİSE: VICTORIA BECKHAM / BEYMEN
KÜPE: BEGÜM KHAN



Metamorfoz 
Sergisi Maison 
Tomtom’da 
Artkolik, yeni sanat sezonunu kurucusu 
Nazlı Keçili’nin sanat danışmanlığını 
üstlendiği ve genç sanatçıların 
üretimlerinden oluşan “Metamorfoz/ 
Metamorphosis” adlı karma sergi, Maison 
Tomtom’da açıldı. 

Sanatın dönüştürme biçimlerini ele alan, kürasyonu Karolin 
Kuyumcuyan Guichard tarafından yapılan sergiye, iş ve sanat 
dünyasından birçok isim katıldı. Eski tarihlerde bir Papaz’a ait olan 
Maison Tomtom’un, sergi mekanı olarak seçilmesi, izleyicilerin sergi 
temasıyla bağlantılı olarak sanatın geçmişten bugüne geçirdiği 
dönüşümü keşfetmelerine de olanak sağladı.  

davet

AYȘEGÜL HOTİÇ

NAZLI KEÇİLİ

NİLGÜN KEÇİLİ 

GÖKTUĞ GÜNGÖR
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ASLI HARAÇÇI

GÜLÇİN DERELİ GÜNAY DERELİNAZENİN, SAHARA, DENİZ ÖZTARHAN

ASLI ȘENMELİS ÇİFÇİ KAROLİNE GUİCHARD

Sanatın 
dönüștürme 
biçimlerini ele alan, 
kürasyonu Karolin 
Kuyumcuyan 
Guichard 
tarafından yapılan 
sergiye, iș ve 
sanat dünyasından 
birçok isim katıldı.



Elgiz Müzesi’nde 
“Gelecek Zaman” 
Elgiz Müzesi, 2012 senesinden itibaren 
kararlılıkla yaptığı teras sergilerinin 
on üçüncüsü olan “Gelecek Zaman” 
sergisini özel davetle sanatseverlerle 
buluşturdu.

Yirminci yılını geride bırakan, sanatın önemli adreslerinden 
Elgiz Müzesi’nin sanat etkinliklerden biri olan açık hava heykel 
sergisinde, danışma kurulunun seçtiği kırk sekiz tane heykel 
sergilendi. Genç sanatçıların yaptığı, farklı anlatımlar ve farklı 
materyaller içeren heykellerin bulunduğu etkinliğe sosyal yaşamın 
seçkin isimleri de katıldı. Bu sayede davetliler özel seçilen eserleri 
inceleme ve sanatçılarla bir araya gelme imkanı buldular.  

davet

REVNA DEMİRÖREN, DİLEK TÜRKERNESRİN SARIOĞLU

BERRİN YOLERİ

BURAK-MELİS HATİPOĞLU

LEYLA ALATON



İçinde bulunduğumuz 
alanlar, çalıştığımız yerler, 

vakit geçirdiğimiz mekanlar; 
her biri enerjimizi, yaşam 
kalitemizi etkiler. Biz de 

alanlarımızı sanatsal olarak 
ilham veren, konforlu, şık 

hale getiren çalışmalarıyla 
sektöründe öncü isimleri 

bir araya getirerek sizlerle 
paylaşıyoruz...  
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Mimarlık sektörünün markası Move Mimarlık A.Ș’nın sahibi Barıș Küpçü, 
YDA Center’da, Ağaoğulları İnșaat A.Ș  için tasarladığı ofis projesinde; 

kalite algısını ișlevselleștiriyor...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Kalite 
Sürdürülebilir Olmalı 



izlere, Ağaoğulları İnşaat A.Ş şirketinin sahibi Kenan Çil 
için yapmış olduğumuz YDA Center ofis projesinden 
bahsedeceğim. Öncelikle, tasarım ve uygulama sürecini 
üstlendiğimiz kişinin müteahhit olması ve sıradanlığa 
tamamen kapalı bir vizyona sahip olması bu projemizde  
bilinmesi gereken en büyük husustur. 

Kenan Bey’in konutlarının tasarımına gösterdiği hassasiyetin ve detay 
kabiliyetinin farkında olup,  tarza ona karar verdik. Büyük bir inşaat 
firmasına yakışır seviyede; şık aynı zamanda da her kesime hitap 
edebilecek bir tasarım gerçekleştirdik.

Ana hatlarını, koyu renkler kullanarak oluşturduğumuz projede 
en çok ambiyans üzerinde çalıştık. Koyu renklerin vermiş olduğu 
maskülen çizgiyi; gold detaylar ve ayna gibi enstrümanlar ile  
yumuşattık. Şirketin ve ofisin bulunduğu YDA Center projesinin, 
itibarlı duruşunun bize vermiş olduğu cesaret ile ışıklandırmaları, 
çok az olmak kaydıyla loş tutarak, kendinden emin bir ofis havası 
yarattık. Ağaoğulları İnşaat A.Ş şirketine yakışır bir ofis elde etmiş 
olduk. Projenin detaylı fotoğraflarına sosyal medya mecralarımızdan 
ve internet sitemizden inceleyebilirsiniz.  

S
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Müșteri istek ve beklentilerini, alanında edindiği tecrübelerle birleștiren Atölye 
2A Mimarlık Bürosu’nun kurucusu Ali Alos Çavdar, șıklığı ve konforu bir arada 

kullanarak özgün ve sürdürülebilir projelere imza atıyor… 

Atölye 2A Mimarlık’tan
Sofi stike Dokunuşlar

dekorasyon

ALİ ALOS ÇAVDAR



ize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir 
misiniz?
Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü mezunuyum. Yüksek ögrenimimi Roma’da 
tamamladım ve bir süre Paris’te yaşadım. Meslek hayatıma 
İstanbul’a dönünce Atölye T Mimarlık’ta başladım. Babam 
Tuncay Çavdar’ın kurucusu olduğu olan bu firmada ağırlıklı 

olarak konut ve özellikle otel alanlarında çalışma ve uzmanlaşma fırsatı 
buldum.  Atölye 2A Mimarlık Bürosu’nu, 2007 yılında Kemal Çavdar ile 
birlikte kurduk. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

Faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? Firmanızı bu 
sektörde öne çıkaran özellikler nelerdir?
Atölye 2A Mimarlık, ağırlıklı olarak turizm yapıları, konut, yeme 
içme alanları ve ofis alanları gibi konularda mimari ve iç mimari 
projelendirme ve imalat faaliyetleri yürütmektedir. Mesleki 
tecrübelerimize dayanan tasarım kriterlerimizin, işverenimizin 
ve son kullanıcıların projelendirme sürecine katılmasını sağlayan 
yaklaşımımızın, meslek ilkelerinden, fonksiyon ve estetikten ödün 
vermeyen anlayışımızın başlıca tercih edilme sebeplerimizden sadece 
birkaçı olduğunu düşünüyorum. Benim de, her mimar gibi oluşturduğum 
tasarım dilinin, sektör içerisinde kabul gördüğünü ve müşterilerimiz 
tarafından beğenilerek tavsiye edildiğini düşünüyorum. Bu firmamızın 
isminin de duyulmasını sağlıyor.

B

ÇAMLICA ÖZEL KONUT PROJESİ 

ÇAMLICA ÖZEL KONUT PROJESİ 
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Proje aşamasında öncelikleriniz nelerdir? En çok hangi 
konulara dikkat ediyorsunuz?
Kullanıcı ihtiyaçlarını doğru belirleyen plan çalışmaları ve uygun 
malzeme seçimleri başlıca ele aldığımız konular arasındadır. Mekânları 
tasarlarken doğru renk tonlarını ve kombinasyonlarını bulmak, 
kullanılan duvar kağıtlarını ve kumaşları ise seçilen mobilyalar ve 
ahşap imalatlarıyla uyumlu hale getirmek gerekir. Bütün bu seçimler 
ise senaryolarla çeşitlendirilebilen, doğru aydınlatma tasarımıyla da 
birleştirilmelidir.

dekorasyon

KIBRIS LEFKOȘA ÖZEL KONUT PROJESİ  

KURUÇEȘME ÖZEL KONUT PROJESİKIBRIS LEFKOȘA ÖZEL KONUT PROJESİ  



Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve tasarım 
çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Benim tasarım anlayışım sadelik, şıklık, konfor, rahatlık ve kullanışlılık 
gibi özellikleri içerisinde barındırıyor. Titizlikçe çalışılmış tüm detayların, 
uzun vadede kullanıcıları memnun etmesi benim için çok önemlidir. 

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım anlayışınızla nasıl 
harmanlıyorsunuz?
Sizi mimar olarak seçen kişiler genel olarak; sizin mimari ve tasarım 
anlayışınıza yakın durdukları için size geliyorlar; fakat projelendirme 
sürecinde farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Bu üslup farkları, temel tasarım 
konularında anlaşamayacağınız ve müşterinizi memnun edemeyeceğiniz 
anlamına gelmiyor. Kendi mimari ve estetik görüşümüzü, ev sahibinin 
zevkleri ve istekleriyle bir araya getirmek bizim ilk önceliğimizdir. Bence 
bu kombinasyon, her türlü mekân tasarımında önemli bir rol oynar. 
Bu kombinasyon sağlanmadığı takdirde kullanıcıların nihai tatminini 
sağlayabilmek mümkün olmaz.

ELMADAĞ ÖZEL KONUT PROJESİ

Titizlikçe çalıșılmıș tüm detayların, uzun 
vadede kullanıcıları memnun etmesi 

benim için çok önemlidir. 

ELMADAĞ ÖZEL KONUT PROJESİ
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İlham aldığınız tasarımcılardan ve mimarlardan örnek 
verir misiniz?
Usta mimarların hepsini izliyor ve ilham kaynağı olarak onlardan 
yararlanıyorum. Ancak Frank Gehry, tasarımlarında sanat ve 
düşleri bir arada gerçekleştirmesi nedeniyle bana en heyecan veren 
sanatçıdır. Onu taklit etmek yerine; “Herkesin çizgisi imzasıdır.” 
sözünü izlemek gerekir. Beni Richard Meier’in beyaz platonik 
formları, Stern’ün müşterilerinin kafasındaki yapılara olan modern 
yaratıcı yaklaşımı etkiliyor. Gehry, sanatçı görüşüyle ilhamımı 
sonsuza iterken, Meier-Stern coşkumu dizginleyerek bana çağdaş 
güzelliğe varmayı öğretiyor.

dekorasyon

OFİS PROJESİ 

MAÇKA ÖZEL KONUT PROJESİ 

GÖKTÜRK ÖZEL KONUT PROJESİ 

Kendi mimari ve estetik görüșümüzü, ev 
sahibinin zevkleri ve istekleriyle bir araya 

getirmek bizim ilk önceliğimizdir.

ZANZİBAR RESTAURANT PROJESİ 

ZANZİBAR RESTAURANT PROJESİ 

Son olarak gelecek dönem plan ve projelerinize de 
değinebilir misiniz?
Herkes gibi salgın bizi de çok etkiledi. Bir arada çalışma kültürü ile 
beslenen işimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ustalarımız evlerine 
kapandıkları için bambaşka ve hiç alışık olmadığımız bir şekilde 
yürütmek zorunda kaldık. Diğer meslektaşlarımı bilemem ama 
benim gelecek planım; çok severek yaptığım, hayatımın merkezine 
yerleştirdiğim mesleğimi yine eski günlerdeki gibi, bütün paydaşlarımla 
birlikte yapacak ortama yeniden ulaşmaktır.  

ZANZİBAR RESTAURANT PROJESİ 
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
İzmir Karşıyaka doğumluyum. Tasarım eğitimine 
Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde Makine 
Resim Konstrüksiyon Bölümü’nde başladım.  Bir 
yıl boyunca BMC firmasında staj yaptım.  Daha 
sonrasında İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nü 

bitirdim. Sayın Rahmi Koç’un verdiği burs ile Politecnico Di 
Milano Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel  Tasarım 
Yüksek Lisans’ına - başladım. Mezuniyetimin ardından 
Milano’da bulunan SPD Özel Okulu’nda Lamborghini ve 

Ö
Eğitimini Türkiye’nin ardından İtalya’da tamamlayan, farklı sektörler için çok sayıda 

tasarım projesi gerçekleștiren DOC Italia’ın kurucusu Özgün Çulam, 
faaliyet alanlarından, tasarım tarzından ve ilham kaynaklarından söz ediyor.

Güçlü İtalyan Esintileri
DOC Italia

Audi ile düzenlenen Otomobil Tasarımı  Yüksek Lisans 
programından mezun oldum. 2010 – 2012 yılları arasında ise 
Luigi Colani’nin Milano’da bulunan stüdyosunda otomobil 
tasarımı alanında çalıştım. 

Firmanız nasıl kuruldu? 
İtalya’daki eğitim ve çalışma hayatımın ardından kendi 
tasarım çalışmalarımı yürütmek için 2013 yılında DOC Italia 
firmasını kurdum. 2013-2018 yılları arasında başta endüstriyel 
tasarım olmak üzere havacılık endüstrisi gibi birçok farklı 
sektöre tasarım projeleri gerçekleştirdik. 2013 - 2015 yıllarında 

VONS MAĞAZA TASARIMI-MASKO 

dekorasyon
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doc_italia
info@designsozgunculam.com

kapı kolu ve mobilya aksesuarları alanında birçok firmayla iş birliği 
yaptık. Ayrıca oyuncak sektörü için de ürün tasarımları yaptık. 
2015 yılında ise İtalyan bir firma olan Leonardo Group için VIP 
helikopter kabin tasarımı yaptık . 

Çalışma alanlarınızdan ve faaliyetlerinizden 
bahsedebilir misiniz?
D.O.C Italia olarak başlıca faaliyet alanımız mobilya üreticilerinin 
istek ve talepleri doğrultusunda koleksiyon ürünleri tasarlamak. 
Bunların yanı sıra mağaza ve cephe tasarımları yapmaktayız. Kısa 
süre içinde otel ve villa projelerinde de yer alacağız. D.O.C İtalia’nın 
kardeş markası diyebileceğim TYD Italia adında hava taşıt iç 
dizaynı ve yat iç-dış tasarımını gerçekleştirdiğim ve yapılanma 
aşamasında olan bir markam daha var. Ikisi birbirinden tamamen 
bağımsız firmalara olup, farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Hem Türkiye, hem de İtalya’da hizmet veriyorsunuz. 
Avrupa’ya açılma sürecinizden söz eder misiniz?
Aslında Avrupa’ya açılma süreci diyemeyiz; çünkü Milano zaten 
D.O.C Italia’nın başlangıç ve devam noktası. Ben D.O.C Italia’yı 
bu şekilde devam ettirip, büyütmek ve farklı faaliyet alanlarında 
geleceğe taşımak gayesindeyim. 

İtalya moda ve tasarımın başkentlerinden.. Burada 
kazandığınız tecrübeler vizyonunuzu nasıl etkiliyor? 
İtalyanlar tasarıma, geçmişten günümüze gelişerek gelen bir değer 
olarak bakıyorlar. İtalya tasarım konusunda köklü bir geçmişe 
sahip olan bir ülke ve tasarımın dünyadaki membağı başkenti 
diyebilirim. Bu da bizim yaptığımız işlere yansımaktadır. İtalya’da 
uzun süre boyunca, farklı alanlarda eğitim almış olmam ve bu 
süreçte deneyim kazanmam yaptığım projelere çok daha farklı bir 
bakış açısıyla yaklaşmama neden oluyor. İtalya’da tasarım alanında 
edindiğim tecrübeler, yaptığım tasarımlara orjinallik ve estetik 
katıyor. Tasarım hizmeti verdiğimiz bölgelere göre pazar ve talep 
farklılıkları olsada tasarımlarımı gerçekleştirirken İtalyan stili 
çerçevesinde işleri ele almam orijinal ve yaratıcı projeler yapmamı 
sağlıyor.

Sizi Türkiye’de rekabetin giderek arttığı bu sektörde 
farklı kalan unsurlar nelerdir? 
Bence Türkiye tasarım anlamında hızla gelişmekte olan bir 
pazar.  Bir tasarımın her zaman için orijinal, kendine has çizgiler 
barındırmasının, o projeyi farklı kıldığına inanıyorum.

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Kendimi içinde farklı disiplinler barındıran bir tasarımcı 
olarak görmekteyim. Birbirinden çok farklı; fakat hepsi üst üste 
konulduğunda bir bütünlük yaratan, aldığım eğitimler sayesinde 
deneyimli ve esnek bir tasarım alanına sahibim. Bu noktada 
belirli bir tasarım tarzım olduğunu söylemem. Güçlü olduğuna 
inandığım bir tasarım çizgim var. Bunun devamlılığını sağlamak 
için bir sonraki işin, yaptığım bir önceki işten daha iyi olması 
için sürekli kendimi geliştirmek ve çalışmaktayım.  Müşterilerin 
talep ve istekleri doğrultusunda her tarzda, sıfırdan orijinal işler 
yapabilmekteyim.

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham alıyorsunuz? 
Tasarım, benim için hayat ile etkileşimi olan canlı bir organizmadır.
Bana göre yapılacak iş, amacı doğrultusunda birçok farklı alandan 
ilham alabilir.  Yeni bir tasarıma başlarken müşteri talepleri dışında 
izlediğim başka bir yol daha var. Farklı noktalardan geçen bu yolun 
sonunda hedeflenen tasarıma ulaşmaktayım. 

STARMOBİ MOBİLYA - PALM OTURMA VE YEMEK TAKIMI 

DUOMO MİLANO OFİSİMİZ

AW 189 HELİCOPTER-KABİN İÇİ TASARIM 

S LUXURY



Mimari ve tasarım alanında birçok özgün tasarım gerçekleștiren 
Kodek Construction’ın kurucusu Osman Kazımlar, gerçekleștirdiği projelerden ve 

uygulama așamalarından bahsediyor...  

Kodek Construction 
Mekânlara 

Özgün Dokunuşlar

dekorasyon
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ize kendinizden ve firmanızdan 
bahsedebilir misiniz? Kodek Construction 
olarak nasıl bir amaç ile yola çıktınız?
Kodek Construction’ı, 2019 yılında mimari, tasarım, 
danışmanlık ve uygulama hizmeti vermek amacıyla 
kurdum.  Fethiye’de bulunan ofisimiz; çevre il ve 
ilçelere uygulama, tadilat ve tasarım alanlarında 

hizmet vermeye devam ediyor. Ekip olarak müşterilerimiz için 
sürdürülebilir tasarımlar yapmayı amaçlıyoruz. Bu olgu bizim 
yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor.

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikler 
nelerdir?
Tasarım ve şantiye ekiplerimiz şirketimizin özünü oluşturuyor. 
Projelerimizin tasarım anlayışlarını tüm uygulamalarımızda 
sürdürürken, gerekli tüm sorumlulukları da üstleniyoruz. Tabii 
ki bunların yanında, müşterilerimizin ihtiyaç ve istekleri bize yol 
gösterici oluyor. Tasarımlarımıza, müşterilerimizin konforunu 
ve yaşam kalitesini arttırmayı düşünerek yön veriyoruz. 
Projelerimize müşterilerimizin gözünden bakabiliyor olmamız 
ekip olarak en önemli özelliklerimiz arasındadır. 

Projelerinizi hayata geçirme sürecinizden 
bahsedebilir misiniz?
Müşterilerimizle ön görüşme yapıp, ihtiyaç ve beklentilerini 
analiz etmek bizim ilk adımımızdır. Ön görüşme sonrası mekân 
keşfi yapıp, gerekli rölöveleri alıyoruz. Mimari ekibimiz alınan 
rölöveleri işlerken, ihtiyaca yönelik çözümlemeler üzerinde 
taslaklar oluşturuyoruz. Oluşturulan taslak ile planlar üzerinden 
bir ara görüşme talep ederek; toplantı esnasında müşterilerimizle 
eş zamanlı olarak konuşulan her detay ve revizeyi projemize 
işliyoruz. Yapılan proje ile plan üzerinden onay aldıktan 

B



sonra tesisat ve detayları kapsayan, teknik çizim sürecine 
giriyoruz. Bu aşamalardan sonra ekip olarak en keyif 
aldığımız; fakat bir o kadar da ince düşünmeyi gerektiren 
tasarım aşamasına geçiyoruz. Tasarım aşamasında her 
çizginin, her köşenin detaylandırılması gerekiyor. Bazen 
bir duvar rengi için birkaç defa deneme yapmamız 
gerekebiliyor. Tüm detaylar bittikten sonra tablonun 
bütününe bakmak hepimizi tatmin ediyor. Bizim için 
önemli olan da bu. Son olarak; müşterilerimize tasarım ve 
bütçeyi onaylatıp, uygulamaya geçiyoruz.

Tasarım anlayışınız ve tarzınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Öncelikle ekibimiz bizimle aynı prensiplere sahip olmalı ve 
her projeye aynı heyecanla yaklaşabilmelidir. Başladığımız 
her proje, önce bizim gözümüze hitap etmeli ve içimize 
sinmelidir. Tasarım ekibimizi, Bercis Yılmaz ve Cihan 
Ertetik oluşturuyor.  İç mimarlarımızın tarzları ve yetileri 
birbirinden farklı olsa da ortak bir proje çıkarılacağı zaman, 
bu farklılıkların avantaja dönüştüğünü görebiliyorsunuz. 
Projelerimize baktığınızda tek çizgiden oluşan bir tasarım 
değil, üzerinde düşünülen farklı detaylar gözünüze çarpıyor. 
Bu hem bizi, hem de müşterilerimizi tatmin ediyor.

dekorasyon

Biz ilhamımızı müșterilerimizin 
karakterinden alıyoruz.
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karakterinden alıyoruz.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Biz ilhamımızı müşterilerimizin karakterinden alıyoruz. 
Projeye başlarken her zaman bir senaryo üzerinden yola 
çıkıyoruz. Müşterilerimizin nasıl bir yaşam biçimi olduğunu, 
özel alanlarını, beklentilerini, nasıl bir ortamda kendilerini 
rahat hissedeceklerini, hangi tonların, kokuların ve dokuların 
onları yansıttığını veya bunların dışında ne görmeye ihtiyaçları 
olduğunu dikkate alıyoruz. Bazen bir renk bile onların 
bakışlarını değiştirmeye yetiyor. Müşterilerimizin hayatlarına 
dokunabildiğimiz için yaptığımız işi benimsiyor ve seviyoruz.

Gelecek dönem plan ve projeleriniz arasında neler 
var?
Gelecek dönem de ekip olarak; var olan projelerimizden çok 
daha hacimli işlere imza atmak istiyoruz. Dolayısıyla, tüm 
planlarımız şu an bunun üzerine kuruldu. Bunun yanı sıra, aynı 
sektörde olduğumuz firmalara proje ve uygulama alanlarında 
hizmet vermeyi planlıyoruz. Keyifli toplantılar, keyifli ilişkiler 
ve keyifli işlere adım atabileceğimizi düşünüyoruz. Bunlar kısa 
vade gerçekleşebilecek planlardır. Asıl hedefimiz ise yat tasarım 
alanına dahil olmaktır. Yat tasarımı bizi çok heyecanlandıran 
bir hedef. Aslında bunu ilk sizinle paylaşıyoruz ve biliyoruz 
ki; bu bizi olduğu kadar, çevremizi de heyecanlandıracak bir 
haber... 

Müșterilerimizin hayatlarına 
dokunabildiğimiz için yaptığımız iși 

benimsiyor ve seviyoruz.



RY Mimarlık’ı kurmaya nasıl karar verdiniz?
Ben içinde yaşadığımız toplumun uyum ve düzen ile beraber 
daha da güzelleşeceği fikrine inanan biriyim. Bu hayat 
görüşüm ve özelliğim mesleğimi de belirlemem konusunda 
da büyük rol oynadı. Keyif alarak yaptığım işimi, profesyonel 
olarak yapabilmek adına da DRY Mimarlık’ı kurmaya karar 
verdim.  

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve tasarım 
çizgilerinizi nasıl tanımlarsınız?
Geçmiş projelerimde ve genel olarak bütün projelerimde, projenin 
müşterinin taleplerini karşılayacak özelliklere sahip olması benim için 
son derece önemlidir. Aynı zamanda tasarımlarımda, genel trendlerin 

D

İlhamını doğa ve insan uyumundan aldığı projelerinde çarpıcı fikirleri
ișlevsel tasarımlarla bulușturan DRY Mimarlık’ın kurucusu 

Derya Demirci Takavcu, geçmiș projelerini, proje süreçlerinin
detaylarını ve tasarım tarzını MAG okuyucuları ile paylașıyor... 

Doğadan Gelen İşlevsellik
DRY Mimarlık

dekorasyon

DERYA DEMİRCİ TAKAVCU

dışında fark yaratacak, çarpıcı ve alışılmışın dışında detaylar 
kullanmaya ve sıra dışı fikirler üretmeye de büyük özen 
gösteririm.

Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl 
ilerliyor?
Detaycı bir yapım olduğu için ilk başlarda tasarladığım 
projeleri uygulamaya geçirirken çok zorlanıyordum. Bana 
göre bir işin ne kadar kaliteli olup olmadığı ayrıntılarından 
belli olur. Bu anlayışıma saygı duyan ve bu anlayışımı 
benimseyen bir ekip oluşturmam çok zamanımı aldı. 
Şu an son derece uyumlu ve yetenekli bir ekip ile çalışıyorum. 
Projenin netleşme süreci benim için işin en zor kısmı. 
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DERYA DEMİRCİ TAKAVCU, MURAT GÜNGÖR, ALPER TAKAVCU

Bir projede mutabık kaldıktan sonra ekibimle toplanırız ve 
görev dağılımı yaparız. İşe ilk önce altyapı ekibi başlar. Bir 
taraftan tasarımlarımıza göre imalata başlarız. Tasarımlar 
hazır olduktan sonra ise montaj aşamasına geçilir.  Benim için 
en keyifli süreç montaj aşamasıdır; çünkü kağıt üzerindeki 
projenin gerçek hayata uyarlanması bana büyük keyif veriyor.

Tasarlama aşamasında en çok hangi detaylara 
önem veriyorsunuz?
İlk önce ihtiyacın ne olduğunu netleştiririm. Benim için bir 
tasarımın hem şık, hem de kullanışlı olması çok önemlidir. 
Genelde uygulaması zor olan, ütopik tasarımları çok tercih 
etmiyorum. Ayrıca tasarımlarım müşterilerimin yaşam tarzını 
yansıtmasına da önem veririm.

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi 
tarzınızla nasıl birleştiriyorsunuz?
Öncelikle müşterilerime, istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeni ve kullanışlı parçaları sunuyorum. Ben genellikle şartları 
zorlayarak müşterilerimi birazcık tarzlarının dışına çıkarıp, yeni 
tarzlar denemeye teşvik ederim. Bu konuda çoğunlukla başarılı 
olurum. Aslında burada asıl amacım müşterimi istemediği bir 
şeye zorlamak değil, onu kendi rutininin dışına çıkarıp, hayatına 
farklı bir pencere ile bakmasını sağlamak. Bana göre yeni bir şey 
yapmak, farklı bir şey yapmaktır. Farklı olmayacaksa yeni bir 
şey yapmış olmuyorsunuz, sadece değiştirmiş oluyorsunuz. Fark 
yaratmak iyidir. İnsana enerji ve motivasyon katar.  

Mevcut trendleri takip ediyormusunuz? Nelerden 
ilham alıyorsunuz?
Günümüzde trendler hiç olmadığı kadar hızlı değişmekte. 
İki yıldır içinde bulunduğumuz pandemi koşulları bütün 
alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Bu nedenle şu anda bireysel 
yaşam tarzlarına hitap eden ürünler ön planda. Ben de değişen 
ihtiyaçları karşılayacak ve bu ihtiyaçlara cevap verecek 
trendleri yakından takip ediyorum. Ben tasarımlarımda en çok 
doğa ve insanın uyumundan ilham alıyorum. Bu iki unsuru 
birleştirdiğim zaman inanılmaz yaratıcı ve başarılı fikirler 
ortaya çıkıyor. 



irmanızdan bahsedebilir misiniz? Polipiyer 
kimdir?
2011 yılında Ankara-Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyetlerine başlayan firmamız 
Polipiyer, toplamda on sekiz dönüm arazi üzerine 
kurulmuş fabrikası ile kendi sahasında Türkiye’nin 
en büyük üretim alanına sahip şirketidir. İnşaat ve 

yapı sektörünün değişen ve dönüşen ihtiyaçlarına yönelik olarak 
iç ve dış cepheler için ham maddesi poliüretan olan dekorasyon 
malzemelerinin imalatı yapıyoruz. Ayrıca birbirinden farklı mobilya 
ve endüstriyel sektörler ile ortak çalışmalarımız da devam ediyor.

F

dekorasyon

Ürünleriniz ve faaliyet verdiğiniz hizmetlerden 
söz edebilir misiniz?
Tüm ürünlerimiz poliüretan hammaddeden üretiliyor. 
Bünyemizde on dört farklı ürün grubunda yaklaşık dört yüz 
çeşit iç ve dış cephe ürünümüz var. Bunları; kartonpiyerler, 
bordürler, çıtalar, dekoratif çıta köşeleri, süpürgelikler, 
kütükler, tavan süsleri, duvar panelleri, dekorlar, plaster, 
sütun, baza, başlıklar, payandalar, cephe kaplamaları, kat 
silmeleri, dairesel elemanlar, korkuluk ve küpeşteler olarak 
sayabiliriz.  Bunların yanı sıra uygulama, projelendirme ve 
özel tasarım hizmetleri de veriyoruz.

Poliüretan iç ve dıș cephe dekorasyon malzemelerinin imalatında, 
Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan Polipiyer, ürün çeșitlilikleri, 

faaliyet alanları ve projelendirme așamalarından söz ediyor.

 Sanat ve Konforun
Yeni Dünyası

Polipiyer 
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 Sanat ve Konforun
Yeni Dünyası

Polipiyer 

Tüm birimlerimizce içselleștirdiğimiz 
“Sizin hayal gücünüz, bizim üretim gücümüz” 

sloganımız ile sektörde öne çıkıyoruz.

Firmanızı bu sektörde öne çıkaran özellikleri 
nelerdir?
Tüm birimlerimizce içselleştirdiğimiz “Sizin hayal gücünüz, 
bizim üretim gücümüz” sloganımız ile sektörde öne 
çıkıyoruz. Konut ve konut dışı birçok özgün projede, ürün ve 
hizmetlerimizle, müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirme 
noktasında aktif rol oynuyoruz. Pazardaki gelişmeleri yakından 
takip ederken, teknik ve dijital altyapımızı güçlendirmeye 
yönelik yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Güçlü ve alanında 
uzman bir ekibimiz var. Ürün test ve analizlerimizi altı aylık 
periyotlarla, tüm dünyada akreditesi olan laboratuvarlarda 
devamlı olarak yaptırıyoruz. Bu sayede marka güvenilirliğimizi, 
Avrupa standartları ile uyumlu belgeler ve test raporları ile 
desteklemiş oluyoruz. Firmamızı ön plana çıkaran, en önemli 
özelliklerimizden bir diğeri ise; kişiye özel üretim yapıyor 
olmamız. Kataloğumuzda bulunan ürünler haricinde, özel bir 
talep geldiğinde projeye özel tasarım yaparak, yepyeni bir ürün 
ortaya çıkarabiliyoruz. Yüksek üretim kapasitemiz ve zamanında 
teslimat güvencemiz ayırt edici diğer özelliklerimiz arasında 
yer almakta. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen mimarları 
ile de iş birliklerimiz ve çözüm ortaklıklarımız mevcuttur. Baş 
mimarımız Murat Başbuğ başta olmak üzere; Berna Acar Kasırga, 
İsmet Tekeli, M. Murat Sevindik gibi birçok değerli isim ile 
çalışıyoruz.

Geçmiş projelerinizden de bahsederek bizlere 
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı anlatır 
mısınız?
Yurt içi ve yurt dışında dört yüzden fazla başarılı projeye imza 
attık. Projelendirme çalışmalarımızı, uzman mimar ekibimizin 
desteği ile yürütüyoruz. İlgili projenin uygulama aşamasında ise 
gelen talebe bağlı olarak, uygulama ekibimizi yönlendiriyoruz ya 
da müşterilerimize uygulamanın detayları, hangi malzemenin 
kullanılması gerektiği gibi konularda bilgi verdiğimiz farklı 
senaryolar ortaya çıkabiliyor. 

Polipiyer olarak yalnızca dekorasyon sektöründe mi 
faaliyet gösteriyorsunuz? 
Ana faaliyet alanımız dekorasyon olsa da, Polipiyer ailesi olarak 
sürdürülebilir iş geliştirmenin ve yaratıcı çözümlerin hem 
markamıza, hem de ülkemize daima değer kattığına inanıyoruz. 
Bu bağlamda Türkiye’de önde gelen mobilya üreticilerinin 
ve endüstriyel sektörde faaliyet gösteren köklü firmaların da 
çözüm ortağıyız. Ticari ilişkimiz ne yönde olursa olsun, işbirliği 
yaptığımız ve çözüm ortağımız olan firmalarla her daim 
sürdürülebilir iş modelleri ile faaliyet göstermekteyiz. 
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ize kendinden ve firmanızdan bahsedebilir 
misiniz? Sarpın Furniture olarak nasıl bir 
amaç ile yola çıktınız? 
1991 yılında Ankara’da doğdum. Atılım Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Sarpın ismi, 
ilk kez büyükbabam Hasan Karakaş tarafından 1965 

senesinde Ankara Siteler’de küçük bir imalathane ile var oldu. 
Senelerce kaliteden ve özgün tasarımdan ödün vermeyen Sarpın 
Furniture’ın temelleri böyle atılmış oldu. Çalışanlarımız ile birlikte 
Sarpın Furniture’ın kalitesinin ulaşılabilir olması için günümüz 
şartlarında emek harcamaktayız. Sarpın Furniture olarak 
amacımız, kaliteli ve fonksiyonel ürünlerimizin her kullanıcının 
evine girebilmesidir. 

Markanızın ürün yelpazesinde neler var? 
Birinci sınıf MDF üzeri kaplama ve lake boya şeklinde 
tanımlayabileceğimiz ana malzemelerimiz yanı sıra son 
dönemlerde trend olan malzemeleri de ürün yelpazemize 
ekleyerek, üretim yapmaktayız. Nihai ürün olarak salon takımları, 
yatak takımları ve yan ürün olarak ise ahşap içerikli tüm ev 
aksesuarlarını üretmekteyiz.

Tasarımlarınızda ağırlıklı olarak hangi renk ve 
materyalleri tercih ediyorsunuz? Nelerden ilham 
alıyorsunuz? 
Tasarımlarımızda ve malzeme seçimlerinde özgün olmayı tercih 
ediyoruz. Bu noktada son kullanıcının talepleri ve İtalyan modası 
da bizim için bağlayıcı oluyor. Örneğin; beş altı sene önce açık 

B

Özgün tasarımları ile kaliteli ve kullanıșlı mobilyalar üreten 
Sarpın Furniture’ın kurucusu Hasan Karakaș, firmasının kuruluș hikâyesinden, 

markasının ürün yelpazesinden ve tasarım tarzından bahsediyor.

Geçmişten Gelen Özgünlük
Sarpın Furniture

HASAN KARAKAȘ 

dekorasyon

Uzun yılların verdiği tecrübe ile 
tasarımlarımızın Sarpın Furniture çizgisinden 

çıkmaması ve her zaman modaya ayak 
uydurması bizim için vazgeçilmezdir. 

sarpinfurniture
www.sarpinmobilya.com

renk kaplamalı ahşaplar ve açık renk lake boyalar ön plandayken, son 
yıllarda ağırlıklı olarak koyu renk kaplamalı ahşaplar, eskitme metaller 
ve doğal taş ile birleşen tasarımlar görüyoruz. “İlham kaynağımız tam 
olarak bu” diyemiyoruz; çünkü tasarım ve ilhamın buluşma noktası 
aslında bizim özgünlüğümüzden geliyor. 

Tasarım çizgilerinizi ve tasarımlarınızı nasıl 
tanımlarsınız? 
Özgün, kaliteli, kullanışlı ve her daim trend diyebiliriz. Uzun yılların 
verdiği tecrübe ile tasarımlarımızın Sarpın Furniture çizgisinden 
çıkmaması ve her zaman modaya ayak uydurması bizim için 
vazgeçilmezdir. 

Tasarımlarınızın her yaşam alanına uyarlanabileceğini 
düşünüyor musunuz?
Ürünlerimizin bir mekâna uyarlanması veya  uyum sağlamasından 
çok,  kullanılacağı ortamda özgün tasarımıyla kendi karakterini ve 
kendi havasını oluşturmasına daha çok önemsiyoruz.  Gerçekten 
de ürünlerimizin girdikleri mekânlarda bunu havayı yarattığını 
düşünüyoruz.  Yaşam alanlarının ana unsuru olan özgün tasarımlı 
mobilyamızın, mekândaki yan ve dekoratif ürünlerle birleşerek yaşam 
alanlarının karakterini belirlediğini gözlemliyoruz.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz? 
Geniş ürün yelpazemizin dışında; konut veya genel mekânlara ait özel 
tasarım çalışmalarımıza da eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Zor ve 
detaylı ürünlerin üretiminde; tasarım özgünlüğünden taviz vermemek 
bizim asıl önceliğimizdir. Bu şekilde hem özel tasarım bir ürünün 
üretim sürecinde yarattığı zorluğu en aza indiriyoruz, hem de tasarımın 
özgünlüğünden ve kullanışlılığından ödün vermiyoruz. 
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yıllarda ağırlıklı olarak koyu renk kaplamalı ahşaplar, eskitme metaller 
ve doğal taş ile birleşen tasarımlar görüyoruz. “İlham kaynağımız tam 
olarak bu” diyemiyoruz; çünkü tasarım ve ilhamın buluşma noktası 
aslında bizim özgünlüğümüzden geliyor. 

Tasarım çizgilerinizi ve tasarımlarınızı nasıl 
tanımlarsınız? 
Özgün, kaliteli, kullanışlı ve her daim trend diyebiliriz. Uzun yılların 
verdiği tecrübe ile tasarımlarımızın Sarpın Furniture çizgisinden 
çıkmaması ve her zaman modaya ayak uydurması bizim için 
vazgeçilmezdir. 

Tasarımlarınızın her yaşam alanına uyarlanabileceğini 
düşünüyor musunuz?
Ürünlerimizin bir mekâna uyarlanması veya  uyum sağlamasından 
çok,  kullanılacağı ortamda özgün tasarımıyla kendi karakterini ve 
kendi havasını oluşturmasına daha çok önemsiyoruz.  Gerçekten 
de ürünlerimizin girdikleri mekânlarda bunu havayı yarattığını 
düşünüyoruz.  Yaşam alanlarının ana unsuru olan özgün tasarımlı 
mobilyamızın, mekândaki yan ve dekoratif ürünlerle birleşerek yaşam 
alanlarının karakterini belirlediğini gözlemliyoruz.

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz? 
Geniş ürün yelpazemizin dışında; konut veya genel mekânlara ait özel 
tasarım çalışmalarımıza da eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Zor ve 
detaylı ürünlerin üretiminde; tasarım özgünlüğünden taviz vermemek 
bizim asıl önceliğimizdir. Bu şekilde hem özel tasarım bir ürünün 
üretim sürecinde yarattığı zorluğu en aza indiriyoruz, hem de tasarımın 
özgünlüğünden ve kullanışlılığından ödün vermiyoruz. 
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Türkiye ve Ortadoğu motifl erini estetik ve kalite ile birleștirerek özgün ve șık 
tasarımlara imza atan Mebhara Poster’in kurucusu Mimmi Tuncer, ürün 

çeșitliliklerinden, kullandıkları materyallere kadar bütün detayları bizlerle paylașıyor.

Mebhara Poster
Duvarların Sanatla Buluşması

dekorasyon

MİMMİ TUNCER



irmanızdan ve firmanızın verdiği 
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
Mebhara Poster mağazası, yüksek kaliteli poster 
ve sanat baskıları satan online bir mağazadır. 
Kurucusu Mimmi Tuncer, bütün tasarımların 
dünyayı ve doğu ile batı arasındaki eşitliği 
yansıtması gerektiğini düşünmektedir. İç mimari 

konusunda uzman, profesyonel bir gayrimenkul geliştiricisi 
olan Mimmi, poster tasarımlarını ev ve ofis dekorasyonunda 
ana unsur olarak kullanmaktadır. Dünyada büyük bir 
trend haline gelen ve birçok ünlü markanın da dizayn ettiği 
poster tasarımı, geniş kitlelere hitap etmektedir. Mimmi 
Tuncer, iç mimarlık alanında çalıştığı sırada Ortadoğu ve 
Türk motiflerini içeren poster tasarımlarına hiç rastlamadı. 
Batı doğası ve modasını yansıtan birçok poster vardı ama 
Türkiye ve Ortadoğu kültürlerini yansıta çok az poster 
tasarımı bulunuyordu. Bu noktada Mebhara Poster, Türkiye 
ve Ortadoğu’ya olan sevgimizden doğdu. Mimmi Tuncer, 
bu güzelliği yakalamak, poster tasarımlarına dönüştürmek 
ve herkese bu güzellikten bir parça sunabilmek istedi. 
Mebhara’da bulunan tüm posterler hem tasarım, hem de 
malzeme olarak yüksek standarda ve kaliteye sahiptir. 
Müşterilerimiz, Mebhara’dan poster satın aldıklarında kalın, 
yüksek kaliteli kâğıda profesyoneller tarafından basılmış, 
trend bir tasarım almış olurlar. Bir poster, asla kalite veya 
tasarım arasında bir seçim olmamalıdır. Her ikisi de olmalıdır. 
Mebhara işte tam olarak budur.

F



dekorasyon

Tasarımlarınızdaki önceliğiniz nedir?
İlk önceliğimiz, yüksek kalitede ve günümüz trendlerine uygun 
posterler tasarlamaktır. Mebhara.com’da her trende ve her 
kültüre uygun seçenekler bulabilirsiniz çünkü Mebhara herkese 
uygun motifler tasarlamaktadır.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Dünyanın her köşesinden ilham aldığımız tasarımlarımızı 
müşterilerimize sunuyoruz. Mebhara Poster’de her cinsiyetten ve 
her yaştan kişiye, tüm zevklere ve stillere hitap eden posterler ve 
sanat baskıları bulmak mümkün. 

Tasarımlarınızı yaparken en çok hangi renkleri ve 
materyalleri kullanıyorsunuz?
Mebhara’nın dünyanın farklı yerlerinden gelen, çok yaratıcı 
bir tasarımcı ekibi var. Tasarımcıların bir kısmı resim ve 
görselleri oluştururken, bir kısmı da el çizimi ile baskı yapıyor. 
Zaman zaman tasarımlarımız için ünlü fotoğrafçılarla da iş 
birliği yapıyoruz. Doğa, hayvanlar, mimari ve moda gibi çeşitli 
kategorilerde çok sayıda poster tasarımlarımız ve motiflerimiz 
var. Özellikle minimal İskandinav tarzı, gri ve bej tonları ağırlıklı 
posterlerimiz şu an çok rağbet görüyor. 

Mebhara’nın dünyanın farklı yerlerinden 
gelen, çok yaratıcı bir tasarımcı ekibi var.
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Tasarımlarınızın her mekâna uyarlanabilir 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, tabii ki. Son zamanlarda dünya çapında tüm mekânlarda 
ve odalarda poster kullanımının arttığını görüyoruz. İnsanların 
dekorasyon konusunda trendleri daha çok takip ettiğini, kaliteli 
ve şık ürünleri tercih ettiğini düşünüyoruz. Pandemi nedeni 
ile evde geçirdiğimiz zamanın artması ile tasarım ve şık yaşam 
alanları gibi konular da daha önemli hale geldi. Daha önce bir 
veya iki posterle süslemiş olabileceğimiz yerlerde şimdi farklı 
boyutlarda çeşitli tasarımlara sahip poster ve tasarımlara yer 
veriyoruz. Günümüzde ofisler ve halka açık yerler de posterlerle 
süsleniyor. İnsanların, tasarımda güzelliğe daha yoğun bir 
şekilde değer verdiğini görüyoruz. 

Müşterilerinizin isteklerini tasarımlarınızla nasıl 
birleştiriyorsunuz?
Her zaman. Mebhara Poster, geniş kitleleri kapsayan poster 
tasarımları yapıyor. Dünyanın sıradan batı motiflerinden 
daha geniş bir kültüre ve sanata sahip olduğuna inanıyoruz. 
Dünyanın dört bir yanındaki farklı güzellikleri, kültürleri, 
renkleri, trendleri ve stilleri posterlerimizde ve sanat 
baskılarımızda birleştiriyoruz. 

İlk önceliğimiz, yüksek kalitede ve  günümüz 
trendlerine uygun posterler tasarlamaktır.



izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Bualh; özel porselen koleksiyonları tasarlayan 
ve sınırlı sayıda yüksek kaliteli porselen 
ürünleri sunan Bualh Uluslararası Ticaret A.Ş. 
markasıdır. Busel Yeğin ve Hikmet Yeğin olarak 
markamızı ve şirketimizi porselen sektöründe 
benzersiz koleksiyonlar oluşturmak adına 

kurduk. Uzun tasarım çalışmaları sonucunda çok özel sofra 
koleksiyonları ürettik. Her gün bu özel koleksiyon ürünlerinin 
müşterilerimizin sofralarında olmasının gururunu yaşıyoruz. 

Bize ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?
Porselen koleksiyonlarımız yüksek kaliteli porselen 
hamurlarından üretilmektedir. Tasarımlarımız, usta eller 
tarafından el işçiliği ile porselenlerimizin üzerine işlenmektedir. 
Porselen koleksiyonlarımıza ek olarak sofra tekstili ürünlerimiz 
de bulunmaktadır. Yakın zamanda ürün çeşitliğimize eklenecek 
birçok sofra ürünümüz üzerinde de heyecanla çalışmaktayız. 

Materyal olarak porselen tercih etmenizin özel 
bir nedeni var mı? Başka materyallerde kullanıyor 
musunuz?

S
Göz alıcı sofra sunum ve dekorasyon ürünlerinin tasarımını yapan Bualh’ın 

kurucuları Busel ve Hikmet Yeğin, koleksiyonlarından bulunan özgün 
tasarımlardan ve ilham kaynaklarından bahsediyor.

Fark Yaratan Porselenler
Bualh

röportaj

Porselen materyal olarak sofralarda kullanılan en değerli 
ürünler arasında yer almaktadır. Şıklığı, zarifliği, uzun 
ömürlülüğü ve sağlamlığı açısından sofraların vazgeçilmezidir. 
Bizde Bualh olarak tasarımlarımızın zarafetini ve değerini en 
iyi yansıtan ürün olan porseleni tercih ediyoruz.  

Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizin için ne 
belirleyici oluyor?
Tasarımlarımıza başlarken ikon olabilecek nitelikte çizimler 
yapıyoruz. Bu çizimler nihai tasarıma ulaşıncaya kadar 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda, 
tasarımlarımızın her sofra sunum stillerine uygun 
olabilmesini hedefliyoruz. Bu düşünce çerçevesinde bütün 
sofra sunum stillerine yakışabilecek çok çeşitli koleksiyonlar 
ürettik.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Tasarımlardaki ilhamımız ihtişam, gizem ve saygınlık gibi 
değerlerden gelmektedir. Bu değerleri tasarıma yansıtmak için 
geçmiş dönemleri yansıtan çizimlerden, bugünün modern 
yaşamını simgeleyen detaylara kadar birçok nüans üzerinde 
çalışıyoruz. 

BUSEL YEĞİN HİKMET YEĞİN

İlham Veren 
Objeler

Özgün desen ve tasarımlara 
sahip olan farklı objelerle iç mekân 

tasarımınıza renk katabilirsiniz.

dekorasyon

BEYMEN-EYE SICILIA
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KARACA-HUSSEIN CHALAYAN DIGITAL FINE PEARL
Yemek Takımı 249 

BEYMEN-AYDAN ÖNER
Dekoratif Obje 1.299 
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Objeler

Özgün desen ve tasarımlara 
sahip olan farklı objelerle iç mekân 
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Estetik ve fonksiyonelliği, teknolojik yenilikler ile birleștirerek zamansız ve lüks 
tasarımlara imza atan Studio26 kurucusu İç Mimar Tuğçe Bakkal, 

Türkiye’deki iç mimarlık sektöründen geçmiș projelerine, tasarım tarzından 
yeni trenlere kadar merak edilen birçok detayı MAG okurları ile paylașıyor...

Lüks Yaşam Alanları
Studio 26

dekorasyon

TUĞÇE BAKKAL

ç mimarlık kariyerinizde başarıyı 
yakalamanızda size ne çok hangi kişisel 
özelliğiniz yarar sağladı? 
Detaycılık olabilir. Bu özelliğin insanı çoğu zaman 
yorduğunun farkındayım ama bir iç mimar olarak, 
projedeki her tasarım elemanının aynı dilde 
konuşmasının ya da farklı elemanların detaylarda 

birleşmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bana 
göre bir projeyi diğer projelerden ayıran en önemli özellik de 
budur. Günlük hayatımda ve sosyal ilişkilerimde de inceliklere 
önem veren birisiyimdir. Küçük detayları hep hatırlarım. Bir iş 
yaparken detaylar mutlaka içime sinmelidir.

Bu sene iç mimaride beklediğiniz tasarım trendleri 
nedir?
İç mimarlık, benim için zamansız tasarımlar ortaya çıkarmak 
demek. Bu nedenle sezonluk trendlerden uzak tasarımların 
gücüne inanıyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
insanların değişime olan ihtiyacı hızla arttı. Herkes doğaya 
yakınlaşmaya başladı. Bunun yansıması olarak bambu, rattan 
ve hazeran gibi naturel dokulu malzemelerin artık şehir 
yaşantısında da çok popüler olduğunu gözlemliyoruz. 

İ

156 magdergi.com.tr
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İ
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dekorasyon

Yakın dönemde gerçekleştirdiğiniz projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
2021 yılının başından beri tamamlanmış bir tane bahçe dubleks, 
hala devam eden bir tane villa ve bir de daire projemiz var. Genel 
olarak baştan sona, anahtar teslim projeler yapıyoruz.

Tasarımlarınızda vazgeçilmezleriniz nelerdir? En 
çok hangi renkleri ve materyalleri kullanıyorsunuz?
Benim fikrim; tasarım, bir bütün olduğu zaman kendini daha 
iyi gösteriyor. Bu nedenle bizde işe ilk olarak tasarımda, yapının 
dış konstrüksiyonu ile uyumuna bakarak başlıyoruz. İç mekân 
ve dış mekân ilişkisini değerlendiriyoruz. Mekânın gün ışığını 
alış biçimi, tasarımın gidişatı ve kullanılacak renkleri belirlemek 
açısından önemli bir rol oynuyor. Materyal olarak mermerden 
vazgeçemiyorum. Mermerin yaşayan dokusu ve çekici görüntüsü 
benim için bir ortamın bütün havasını değiştirmeye yetiyor.

İç mimari benim için zamansız 
tasarımlar ortaya çıkarmak demek. 

Sezonluk trendlerden uzak tasarımların 
gücüne inanıyorum.



Sizin için en önemli ve özel proje hangi projenizdi?
Projeleri birbirinden ayırmak benim için imkansız. Çünkü her yeni iş 
tasarımcısına yeni tecrübeler katıyor ve ilerlemesine yardımcı oluyor. 
Bu nedenle yaptığımız her proje beni ayrı heyecanlandırıyor.  Her yeni 
proje sayesinde farklı taleplerle karşılaşıyor ve değişik tarzlar görmüş 
oluyorum. Ayrıca bir projeden öğrendiğim bir yeniliği başka bir 
projede kullanmayı da çok seviyorum. 

Son olarak sizce iç mekân tasarımı lüks mü? Türkiye’de 
iç mimarlık sektörü hakkında düşünceleriniz neler?
Ülkemizde başarılı ve kendine özgü çizgisi olan çok sayıda tasarımcı 
ve marka var. İşçilik kalitesi çok iyi olan ekiplerimiz var. Türkiye’nin 
iç mimarlık sektöründe önünün çok açık olduğunu düşünüyorum.  
Bence lüks kavramı iç mimaride koşuldan koşula farklılık gösteriyor. 
Mekânın tasarımı içinde yaşayacak insanlara ve onların zevklerine 
göre belirleniyor.  Benim için bir tasarım, detaylarında şıklığı ve 
fonksiyonelliği teknolojik yenilikler ile aynı anda barındırabiliyorsa 
lükstür.  

Benim için projeleri birbirinden 
ayırmak imkansız; çünkü her yeni iș 

tasarımcısına yeni tecrübeler katıyor ve 
ilerlemesine yardımcı oluyor.



Zamansız
Şıklık

Birbirinden farklı stilleri bir arada 
kullanarak etkileyici ve sıra dıșı bir 

tarz yakalayabilirsiniz. 

dekorasyon
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ize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir 
misiniz?
Edirne Keşan’da doğdum. Lise öğrenimimi Bursa 
Anadolu Güzel Sanatlar’da tamamladıktan sonra, 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim 
Bölümü’nü bitirdim. Aslında aklımda hep iç mimarlık 
vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için tekrar sınava 

girdim. Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü’nü birincilik ile kazandım ve mezun oldum. Bölümü 
bitirdikten sonra uzun yıllar projelendirme ve tasarım odaklı 
firmalarda çalıştım. Şu an çalışmalarımı kişisel olarak ‘Pelin Kolat 
Design Studio’ adı altında devam ettirmekteyim. Freelance çalışan 
bir iç mimarım. Bu şekilde kendimi daha iyi ifade ediyorum ve 
daha özgür hissediyorum. Mekân tasarımları dahilinde, konut, ofis, 
restoran, kafe, sanat galerisi, otel, klinik, güzellik salonu, fuar standı 
gibi tasarım gerektiren tüm alanlarda faaliyet göstermekteyim. 
Bunun dışında çeşitli markalar için ürün tasarlamaktayım.

Tasarım çizginizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Tasarımlarımı olustururken birbiri ile bir bütünlük oluşturacak 
form denemelerinden yola çıkarım. Sıradanlığı bozan, yenilikçi 
ve yalın tasarımlar beni yansıtır. Sanatı, yaşam alanlarına ve 
tasarımlarıma entegre etmeyi severim.

B
 PelinKolatDesignStudio’nun sahibi ödüllü İç Mimar Pelin Kolat, 

kariyer serüvenini, tasarım çizgisini, ilham kaynaklarını ve 
ödüllü projelerini MAG okurları için anlattı. 

Ödüllü İç Mimar
Pelin Kolat

röportaj

Tasarımlarınızı hayata geçirirken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Aslında bana tasarımı hissettirecek her formdan, şekilden, yapıdan 
ve doğadan ilham alıyorum. Nasıl bir tasarım yapacağım o  anda 
kafamda canlanıyor. Hemen eskizini çıkartıp, kağıda döküyorum 
ve yorumluyorum. Tasarımlarımı oluştururken birçok denemem 
oluyor ama genellikle ilk aklıma gelende karar kılıyorum ve bu beni 
yanıltmıyor.

Tasarımlarınızı hayata geçirirken en çok hangi renkleri 
mataryelleri kullanıyorsunuz?
Ahşap, cam, metal uyumunu seviyorum. Tüm renkler yerinde ve 
doğru kullanıldığı zaman harikalar yaratabilir. Bu nedenle renk 
ayırmam, sadece mekanın veya ürünün formuna, hissiyatına ve 
dengesine bakarak renklere karar veririm. 

“Modern Çiftlik Evi” projenizden bahsedebilir misiniz?
4000 m2 arsa üzerine konumlanmış 4+1 yapı , çiftlik evine 
dönüştürülmüştür. Modern, aynı zamanda sıcak, rahat ve kendi 
karakterine sahip bir mekân oluşturulmuştur. En önemli detay 
ise; doğa ile uyum içine olabilmesidir. Geçmişe bir bakışla, ancak 
günümüze de sıkıca bağlı olan bu çiftlik evi, zamansız tarzı ile 
modern, modaya uyumlu bir yol sunmaktadır..  

PELİN KOLAT
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ize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir 
misiniz?
Edirne Keşan’da doğdum. Lise öğrenimimi Bursa 
Anadolu Güzel Sanatlar’da tamamladıktan sonra, 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim 
Bölümü’nü bitirdim. Aslında aklımda hep iç mimarlık 
vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için tekrar sınava 

girdim. Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü’nü birincilik ile kazandım ve mezun oldum. Bölümü 
bitirdikten sonra uzun yıllar projelendirme ve tasarım odaklı 
firmalarda çalıştım. Şu an çalışmalarımı kişisel olarak ‘Pelin Kolat 
Design Studio’ adı altında devam ettirmekteyim. Freelance çalışan 
bir iç mimarım. Bu şekilde kendimi daha iyi ifade ediyorum ve 
daha özgür hissediyorum. Mekân tasarımları dahilinde, konut, ofis, 
restoran, kafe, sanat galerisi, otel, klinik, güzellik salonu, fuar standı 
gibi tasarım gerektiren tüm alanlarda faaliyet göstermekteyim. 
Bunun dışında çeşitli markalar için ürün tasarlamaktayım.

Tasarım çizginizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Tasarımlarımı olustururken birbiri ile bir bütünlük oluşturacak 
form denemelerinden yola çıkarım. Sıradanlığı bozan, yenilikçi 
ve yalın tasarımlar beni yansıtır. Sanatı, yaşam alanlarına ve 
tasarımlarıma entegre etmeyi severim.

B
 PelinKolatDesignStudio’nun sahibi ödüllü İç Mimar Pelin Kolat, 

kariyer serüvenini, tasarım çizgisini, ilham kaynaklarını ve 
ödüllü projelerini MAG okurları için anlattı. 

Ödüllü İç Mimar
Pelin Kolat

röportaj

Tasarımlarınızı hayata geçirirken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Aslında bana tasarımı hissettirecek her formdan, şekilden, yapıdan 
ve doğadan ilham alıyorum. Nasıl bir tasarım yapacağım o  anda 
kafamda canlanıyor. Hemen eskizini çıkartıp, kağıda döküyorum 
ve yorumluyorum. Tasarımlarımı oluştururken birçok denemem 
oluyor ama genellikle ilk aklıma gelende karar kılıyorum ve bu beni 
yanıltmıyor.
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dengesine bakarak renklere karar veririm. 
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PELİN KOLAT

Sizce her tasarımın bir hikayesi olmalı mı? Yoksa sizin 
için bir tasarımın kullanışlı,ergonomik ya da fonksiyonel 
olması mı daha önemli?
Mekân veya ürün tasarımlarının bir hikayesi, bir çıkış noktası yoksa 
o tasarım eksiktir. Dolayısıyla benim için hikâye çok önemli. Her şey 
o doğrultuda ilerliyor ve tasarıma değer katıyor. Bunun yanı sıra bana 
göre iyi bir tasarım; güzel hisler uyandırmalı, kullanışlı, ergonomik, 
fonksiyonel ve estetik olmalıdır.

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tarzınızla nasıl 
birleştiriyorsunuz?
Benim için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının önemi ilk sıradadır. 
Bazen ne istediğini bilen, kendini iyi  ifade eden kişilere denk geldiğim 
gibi bazen de hayallerindeki  yaşam alanını veya mekânı tarif ederken 
zorlananlarla da denk gelebiliyorum. Bu durumda farklı tarzlardaki 
iç mekân tasarımlarımı kendileri  ile paylaşarak yol gösterici  olmaya  
çalışıyorum.Konsept, istek ve ihtiyaç listesi belirlendikten sonra, tasarım 
ve projelendirme  aşamasına geçiyorum. Projelendirme sırasında 
müşteriler ile toplantı yapmak ve onlara 3d max tasarımlar sunmak karşı 
tarafı memnun ediyor ve proje daha hızlı ilerliyor. Bu arada tüm 3d max 
görsellerini kendim hazırlıyorum ve projenin her detayı ile yakından 
ilgileniyorum. Sonuç olarak ortak bir noktada mutlaka buluşuyoruz.

Son olarak kendi alanınızda birçok ödülünüz var. Bize 
aldığınız ödüllerden söz edebilir misiniz?
Evet, ödüllerim var. Aslında her şey bir yarışmayı kazanmam ile başladı. 
2017’de ‘Design for Export’ adı altında düzenlenen ‘10.Ulusal Mobilya 
Tasarım Yarışması’, ofis mobilyaları, akademisyen ve profesyonel 
kategorisinde büyük ödül kazandım. Kendim için bir şeyler yapmalıyım, 
özgür olmalıyım dedim ve bunun üzerine “Pelinkolatdesignstudio’’yu 
hayata geçirmeye karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım. İnsan, hayal ettiği 
ne varsa üzerine gitmeli ve asla vazgeçmemeli. Bunun dışında Slovenya’da 
düzenlenen “Big See Product Design Award 2020”de Carisa markası 
için tasarladığım ‘Magico’ adlı radyatör ile uluslararası büyük ödüle 
layık görüldüm. Radyatörü tasarlarken gold ve beyazın birbiriyle olan 
uyumunu naif  yuvarlak hatlı formu ile birleştirerek, kullanıcı üzerinde 
dokunsal ve görsel bir bütünlük yakalamayı ve estetik bir etki yaratmayı 
hedefledim. Sıradanlığı bozan, sade fakat anlatımı zengin yapısı ile 
mekanlara farklılık katmasını bekledim. 

MAGİCO RADYATÖR 

MODERN ÇİFTLİK EVİ PROJESİ

Tel :+90 532 610 61 04  e-mail: kolatpelin@gmail.com         
pelinkolatdesignstudio



irmanızı kısaca anlatır mısınız? Sizi  
sektördeki diğer firmalarından ayıran 
özellik nedir?
Lotus Ankara’da hizmet veren bir iç mimari ve 
uygulama firmasıdır. Vizyonumuz insanlara içerisinde 
rahat hissedebileceği mekanlar oluşturmaktır. Bir 
mekanın rahat hissettirmesi demek; fonksiyonu, 

kalitesi ve maliyetleriyle de bütün olarak bir arada bulunabilmesi 
demektir ki bunun yolu da ihtiyaçları anlayıp, doğru çözümler 
üretebilmek ve uygulamaktan geçiyor. İnsanlarla bütünleşebilen 
mekanlar oluşturuyoruz. Bizi diğer firmalardan ayıran özellik, 
kendimizi projenin kullanıcısıyla bütünleşip, ona göre çözümler 
üretebilmemizdir. Başka bir deyişle sorunu bizzat yaşayıp, 
çözümü üretebiliyoruz. Lotus olarak, iç mimari çözümlemelerinde 
kadromuzun dinamizmini ve günümüzün yeniliklerini 
projelerimize yansıtabiliyor, uygulamalarında alanında yetkin ve 
tecrübeli ekibimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Yakın zamanda bir showroom açtınız. Showroom iç 
mimarlık alanında size katkı sağlıyor mu? Nasıl bir 
mağaza olduğunuzu anlatır mısınız?
Showroom açmamızdaki temel amaç insanlara yaptığımız işi 
gösterebilmekti; çünkü insanlar ilk etapta görmedikleri bir iş 
üzerine bizimle anlaşıyorlar. Bu her iki taraf için bir risk oluyor. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak adına açtığımız showroom sayesinde 
artık müşterilerimiz,  yaptığımız işleri bizzat görüp ona göre 
kararlarını verebiliyorlar. Aynı zamanda tasarım dilimizi de bu 
şekilde müşterilerimize aktarabiliyoruz. Kesinlikle mesleğimize 
katkı sağladığını düşünüyorum; çünkü bu tarz bir showroom 
örneği çok sık karşılaşılan bir durum değil. Özellikle Ankara’da 
biz de daha önce bir örneğini görmedik. Bu sayede şehrimize 
de bir farklılık katmış olduk. Müşterilerimiz sadece yaptığımız 
çalışmaları görmekle kalmıyor, hareketli mobilya grubumuzdan 
ürünlerimizi de satın alabiliyorlar.  Showroom aynı zamanda bir de 
satış mağazası haline geldi. 

F
Güncel tasarım metotlarını, doğadan ilham aldıkları tasarımları ile birleștirerek 

kullanıșlı ve estetik yașam alanlara imza atan Lotus Mimarlık, 
yeni açılan showroomlarından, tasarım tarzlarından ve 2022 tasarım 

trendlerinden söz ediyor...

Doğadan İlham Alan Tasarımlar 
Lotus Mimarlık

dekorasyon

BERRA ȘİBİL, ONUR UYAR, HATİCE ÇELİK UYAR, MERVE SEÇKİN, METEHAN ELBAȘI
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Bize ekibinizden bahseder misiniz?
Ekibimiz proje ve uygulama grubu olarak ikiye ayrılmaktadır. Proje 
grubumuz, farklı tasarım dillerine sahip mimar ve iç mimarlardan 
oluşmaktadır. Tasarımcılarımız ticari alanlar ve konutlar olmak 
üzere alanında yetkin kişilerden oluşmaktadır. Uygulama 
ekibimiz ise inşaat, elektrik, mekanik ve mobilya olarak gruplara 
ayrılmaktadır.  Proje koordinatörümüz, projenin tasarım sürecinden 
işin teslimine kadar olan bütün sürede grupların birlikte çalışmasını 
sağlamaktadır. 

Projelerin tasarım ve uygulama sürecinden bahseder 
misiniz?
Tasarım, müşterimizin talepleri ve kişisel yönelimleri dikkate 
alınarak başlayıp, mekanın teknik özellikleri ve ruhunu 
özümsemekle devam edip, konsept yaratmakla gelişir.Yerleşim 
planları ve teknik çözümlemelerin kabulüyle, modelleme ve 
görselleştirme süreci başlar. Ürün tasarımları ve malzeme seçimleri 
gibi detaylar netleştiğinde, ise proje sunumuyla müşterimize 
uygulama teklifi de iletilir. Müşteri onayını takiben, uygulama 
süreci başlar.

Uygulama süreci, elektrik ve mekanik altyapı işleriyle başlayıp, 
inşaat işleriyle devam eder. Özel imalatların kontrolü ve malzeme 
tedarikleri uygulama sürecinin önemli noktalarındandır. Doğru 
malzeme seçimi ve zaman planlanması dikkate alınarak, mobilya 
uygulama süreci yönetilir. Genel kontroller ve aksesuar yerleşimiyle 
proje sonlandırılır ve müşterimize teslim edilir.

Proje tasarım sürecinde öncelikleriniz nelerdir?
Kalite, görsellik, fonksiyonellik ve maliyet verileriyle birlikte proje 
bir bütün halinde değerlendirilmelidir. Bu veriler arasındaki uyum 
bir projenin başarılı olup olmadığını gösterir. Bu nedenle bir proje 
kaliteli olduğu kadar estetik olmalı ve bir bütünlük sunmalıdır. 
Projenin temelinde yer alan ihtiyaçlar ise fonksiyonelliği belirler. 
İhtiyaçların cevaplanması tüm bu süreçte belirleyici rol oynar. 
Materyallerin doğru seçilmesi ve projenin düzgün yönetimi 
maliyetleri ulaşılabilir seviyede tutar. Proje ancak tüm bu verilerin 
doğru hazırlanması sonucu hayata geçirilebilir.

2022 yılında iç mekan tasarımlarında hangi trendleri 
göreceğiz?
Hatice Çelik Uyar: Pandemi süreci iç mekân tasarımlarını da oldukça 
etkiledi. 2022 yılında da bu sürecin etkileri devam edecek gibi 
gözüküyor. Bu yıl gördüğümüz doğaya dönüş ve evde yaşam trendi 
önümüzdeki yılda devam edecek. Büyük pencereler, iç mekânlarda 
bitki kullanımı, ahşap ve mermer gibi doğal malzemeler tercih 
edilerek, daha dinlendirici mekânlar tasarlanması hedefleniyor. 
Pandemi ile birlikte, ofislerde ve ortak kullanım alanlarında da 
sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yerleşim yapılıyor. Biz 
de tasarladığımız ofislerde ve ortak alanlarda bu kurallara uyarak, 
iç bahçe gibi yeşil alanlar yaratmaya özen göstererek doğallığı ve 
dinginliği çalışma ortamlarına yansıtmaya çalışıyoruz.

2022 yılında tercih edilecek yenilikçi malzemeler 
neler olacak? Örnek verebilir misiniz?
Berra Şibil: Doğal yaşamı iç mekânlara taşımak amacıyla, yapay 
malzemeler yerine doğal malzemelerin kullanımının artacağını 
düşünüyorum. Bu doğrultuda mekânlarda doğal taş detaylar ve 
masif mobilyalar ağırlıkla olarak kullanılacak. Küresel ısınma ve 
iklim değişikliği konularındaki farkındalığın artması sayesinde bu 
tercihlerde doğa ile barışık, sürdürülebilir malzeme kullanımı ön 
planda olacaktır. 

Lotus müşterilerinin iç mekanlar için talepleri 
hangi yönde yoğunlaşmaktadır?
Merve Seçkin: Geçtiğimiz iki yılın ortalamasına bakıldığında 
bireylerin şahsi yaşam alanlarında daha fazla vakit geçirdiği 
görülmektedir. Bununla birlikte kişiler hobi, çalışma hayatı, 
araştırma ve dinlenme gibi ihtiyaçlarına yönelik konutlar 
aramaktadır. Çalışma odaları, müzik odaları, oyun ve spor 
odaları sıkça aldığımız talepler arasındadır. Bunun yanı sıra evde 
geçirilen sürenin artması ile konutlardaki mutfakların kullanışlı 
olması önemli bir hale gelmiştir. Konut değişikliği yapan 
müşterilerimiz ise yeni konut tercihlerinde bahçe, kış bahçesi, 
veranda, teras gibi dış mekan opsiyonlarını tercih etmektedirler. 

Gelecek hedefleriniz nelerdir?
Yeni mağazalarımızla daha çok noktada yeni insanlara ulaşmayı, 
tasarımlarımızla akımlara yön vermeyi ve ismimizi ulusal ve 
uluslararası bir çıtaya taşımayı hedeflemekteyiz. 
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izce bir yaşam alanı tasarlarken dikkat 
edilmesi gereken en önemli faktörler 
nelerdir ? 
Doğru sirkülasyon, iklimlendirme ve aydınlatma 
elemanları; iyi bir yerleşim planı için üzerinde 
düşünülmesi gereken detaylardır. Aslında bunlar buz 
dağının sadece görünen kısmıdır; konsept, renk, odak 

noktası veya hedef kitle gibi  başlıklarında üzerinde durulması 
gerekmektedir. Bunun yanında, iç mekân proje tasarımında 
kullanacağınız mobilyalar ise amaca uygun hazırlanmalı ve 
kaliteli malzemelerden yapılmalıdır. Kaliteli malzeme, bütçenin 
doğru kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. İç mekân tasarımları, 
genelde renk seçimleri ile başlamaktadır. İnsan psikolojisinde 
anlamları olan, insanlara belirli şeyleri hatırlatan renkleri seçmek; 
büyük bir olaydır.

En çok hangi alanları tasarlamaktan keyif 
alıyorsunuz ? Neden ? 
Genellikle kafe ve ofis projesi tasarlamaktan keyif alıyoruz çünkü; 
kendimizi daha özgür hissediyoruz. Bu mekânlar genellikle geniş 
metrekarelere sahip oldukları için bir iç mimarın farklı konsept 
ve temaları daha baskın bir şekilde ortaya çıkartmasına olanak 
sağlamaktadır. Şu an devam ettiğimiz kafe ve ofis projelerimiz var; 
onları da sizlerle paylaşacağız. 

Şu an da Elazığ’da bir villa projesi üzerinde 
çalışıyorsunuz. Bize projenin detaylarından 
bahsedebilir misiniz ?
Elazığ’da toplamda 19 bin metrekarelik eğimli bir arazi üzerine; 
dört farklı tip villa projesi yapılmaktadır. Genellikle, dış mekânda 
materyal olarak ahşap, doğal taş ve beton kullanılmaktadır. İç 

S

Klasik ve modern tarzlarını, sade renkler ve doğal materyallerle birleștiren 
Hi Design Studio’nun kurucusu İç Mimar Gençer Dinçer, Elazığ’da 

gerçekleștirdikleri yeni villa projesinden ve 2022 yılı dekorasyon
 trendlerinden söz ediyor...

Hi Design Studio 
Modern Çizgiler, Özgün Projeler

dekorasyon

mekân ise modern bir tarz oluşturulmaktadır. Bu hacmin en büyük 
avantajlarından biri; yüksek tavanlı olması ve çatı dahil olmak üzere 
iç mekânın tamamının doğal ışık almasıdır. Ahşap, antrasit lambriler 
ve mermer kaplamalar ön plandadır. Ayrıca bu villaların standart 
konut metrekarelerinden de oldukça geniş olduğunu belirtmek 
isterim. Bu nedenle, villalarda bulunan geniş veranda ve balkonlar 
konforlu bir yaşama olanak sağlamaktadır.

Son olarak sizce bu sezon iç mimaride yeni trendler 
neler olacak ? 
Bu sezon da geçtiğimiz sezondan çok farklı değil; sade ve nötr renkler, 
keskin olmayan yuvarlak ve organik formlu mobilyalar, minimalist 
tasarımlar ve ön planda ahşabın ve bitkilerin olduğu yaşam 
alanlarını trend olmaya devam edecektir.  
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ısaca kendinizden bahseder misiniz?
Selma Oransay: Ankara Fen Lisesi ve Hacettepe Tıp 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara Büyük Doğum 
Evi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak 
on sekiz yıl çalıştım. 2000 yılında İstanbul’a yerleştim 
ve jinekolog olarak hasta bakmaya devam ettim. O 
dönemde bir yandan da sanata olan ilgimi arttırmaya 

başladım. Bir fotoğraf sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok 
yarışmada ödül kazandım. Hem kişisel, hem de karma sergilerde 
yer aldım. Şu anda EFIAP/silver ve SSS/R  gibi unvanlara sahibim. 
Ayrıca bu sene Hindistan’da bulunan bir fotoğraf derneğinin de 
onursal üyesi oldum. 
Nihat Arıkan: Her ne kadar tıp bölümüne istemeyerek girdiysem 
de ben bir tıp doktoruyum. 1978 -2014 yılları arasında hekimlik 
yaptım. Ortaokulda sanata olan ilgim bir hobi olarak başladı. Daha 
sonra benim için çok daha anlamlı bir hale geldi. Ne yazık ki ne 
tıp, ne de sanat yanına ikinci bir ortak kabul ediyor. Bu nedenle 
ben de ikisinden birini tercih ettim ve sanatı seçtim. Ankara Tıp 
Fakültesi’ndeki görevimden 2014 yılında emekli olarak ayrıldım. 
Bir süre heykeltıraş dostum Ali Asgar Çakmakçı ile çalıştım. En 

sonunda Ankara Ahlatlıbel’de kendi seramik ve metal heykel 
atölyemi açtım.

Bulunduğunuz alana nasıl yöneldiniz?
Selma Oransay: Gençlik yıllarımda edebiyat, müzik, dans ve 
yabancı dil öğrenmeye çok meraklıydım. Bu alanlarda aktif 
olmaya çaba gösterdim. Daha sonra senaryo yazmayı öğrenmek 
için Müjdat Gezen Gösteri Merkezi çatısı altında bulunan Sinema 
ve TV Okulu’na ardından 2005 yılında ise senaryo stüdyosuna 
devam ettim. Birkaç kısa film denemesinden sonra sinemanın 
temelinde fotoğraf olduğunu algıladım. Benim öncelikli olarak 
başarmam gereken bir fikri ya da hayali, ışık yardımıyla somut 
hale dönüştürmek, görselleştirmekti. Bu nedenle lise yıllarımda 
hevesli olduğum fotoğrafçılığa dönüş yaptım. Fotoğraf çekmek 
ve işlemek hayatımın merkezi haline gelince de asıl mesleğim 
olan hekimlikten ayrıldım. Sonunda kendimi beş kıtada birçok 
ülkeyi gezerek, oraların insanını, kültürünü, yaşamlarını inceleyip, 
fotoğraflarken buldum. Ayrıca Afrika’da dört kez gönüllü 
hekim olarak çalışarak hayata bakış açımı değiştiren deneyimler 
kazandım. 

K
Pandeminin gölgesinde geçen günlere, yaptıkları eserlerle ıșık tutan fotoğrafçı 

Selma Oransay ve heykeltıraș Nihat Arıkan, yeni açtıkları “Etkileșim” adlı 
sergilerinin çıkıș noktasından, içeriğinden ve tasarladıkları eserlerinden söz ediyor.  

Pandemide Doğan Sanat

röportaj

SELMA ORANSAYNİHAT ARIKAN

Serginizi kurgularken aklınızda ne vardı? Bu süreçte 
sizi en çok neler ve hangi kaynaklar besledi?
Selma Oransay:  Prof. Dr. Nihat Arıkan, benim Tıp Fakültesi’nden 
sınıf arkadaşım. Antalya’daki kırkıncı mezuniyet buluşmamızda 
ise onun heykelleri ile benim fotoğraflarım aynı salonda sergilendi. 
Onun çalışmalarını ilk kez orada yakından görme şansım oldu. Daha 
sonra pandemi sürecinin başında atölyesinde yarattığı eserlerine 
çektiği videoyu izledim ve çok etkilendim.  Benzer düşünce ve duygu 
aktarımlarımız olduğunu ve bu aktarımları sadece farklı sanatsal 
yöntemlerle yaptığımızı farkettim. Kendisine birkaç fotoğrafımı 
gönderip, onlara heykel tasarlamasını istedim. Onun olumlu geri 
dönüşü bizi bu sergiye kadar getiren sürecin başlangıcıydı. Pandemi 
boyunca o benim fotoğraflarımı yorumlayan heykeller üretti, ben 
de onun yarattığı bazı heykelleri yorumlayan fotoğraflar ürettim. 
Kısacası zorunlu olarak evde kaldığımız ve sosyal yaşamımızın çok 
kısıtlandığı bu dönemi, üretken olduğumuz bir zaman dilimine 
çevirdik. Ortaya öyle eserler çıktı ki; bunları herkesin beğenisine 
sunmak için bu sergiyi açmaya karar verdik.
Nihat Arıkan: Farklı kişisel ve karma sergilere katıldım ama 
hiçbir projemde “Etkileşim” sergisinde heyecanlandığım kadar 
heyecanlanmadım ve keyif almadım.  Aslında her şey korona 
döneminde sevgili sınıf arkadaşım, fotoğraf sanatçısı Selma 
Oransay’ın benimle paylaştığı bir fotoğrafla başladı. Bu fotoğrafı 
bir heykelle yorumlamamı istedi. O zamana kadar iki boyutlu bir 
sanat eserini üç boyutlu olarak  yorumlamak pek aklıma gelmemişti. 
Birkaç farklı fotoğrafı heykelle yorumladıktan sonra ben de 
Selma’dan bazı heykellerimi fotoğraf ile yorumlamasını istedim ve 
serüven bu şekilde devam etti. Ben fotoğraftan aldığım titreşimleri 
yorumladım, Selma heykelde hissettiği duyguları fotoğraf ile anlattı. 
Pandemi döneminde  bu çalışmalar, ikimiz içinde oldukça motive 
edici oldu. Bir nebze olsun bu dönemi unutturan bir süreç oluşturdu.

Serginin ana temasından söz edebilir misiniz? 
Selma Oransay:  Anlattığım yolu izlediğimiz için sergide alışılmışın 
aksine ana tema denebilecek bir konu yok. Bizimki bir etkileşim. 
Zaten sergimizin de adı bu. 

Serginizde bulunan favori parça hangisi?
Selma Oransay:  Açıkçası bu sorunun yanıtı benim için hepsi; 
çünkü soruyu “Favori fotoğrafınız hangisi?” diye sorsaydınız bir 
ya da iki eserin adını verebilirdim ancak burada her fotoğraf ve 
heykel ünitesinin bizimi için ayrı bir anlamı var. Nihat Arıkan’ın 
yaratırken ne hissettiğini bilmediğim heykellerine, ben kendi 
düşünce ve duygularıma göre bir fotoğraf planlarken oda bunun 
tam tersini benim eserlerim için yaptı. Böylece ortaya daha önce hiç 
kimsenin yapmadığı bir görsel şölen çıktı. Bu ikimizi de çok mutlu 
etti. Sergimizi gezen insanlarda bizlere hayranlıklarını dile getirdi, 
zaman zaman gözleri bile doldu. 
Nihat Arıkan:  Zamanla  ortaya oldukça farklı, etkileyici hatta 
şaşırtıcı sonuçlar çıkmaya başladı. Benim açımdan en şaşırtıcı 
olan çalışmalar Selma’nın “Saliha’nın Düğün Alayı” adını verdiğim 
heykelime yaptığı “Dikenli Hayatlar” yorumu ve “Şairin Gözyaşları” 
adını verdiğim heykelime yaptığı “Suya Düşen Hayaller” adlı 
yorumuydu. 

Pandemiden sonra hayatlar normale dönerken fiziksel 
sergi açmak ne düşündürdü? 
Selma Oransay:  Sergimizi oluşturan çalışmaların hepsi pandemi 
döneminde üretildi. Bu nedenle sergi tarihini hemen pandemi 
sonrasına ayarladık. Ancak gördük ki henüz insanlar aşı olmasına 
rağmen sosyal mesafe sınırlarını zorlayabilecek bir sergiyi gezmeye 
sıcak bakmıyorlar. Kokteylimiz açık havada gerçekleştiği ve sergiyi 

küçük gruplar halinde kurallara uyarak gezdirdiğimiz için açılışa 
gelen misafirlerimiz kendilerini güvende hissetti. Pandemide 
kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın anısına heykeltıras 
arkadaşımın tasarladığı bir anı köşesi yapmayı da unutmadık.
Nihat Arıkan:  Bu dönemde böyle bir sergi açıp açmamakta oldukça 
kararsız kaldık ama her türlü tedbiri alınıp, serginin küçük gruplar 
halinde sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşmesi, endişelerimizi 
biraz da olsa rahatlattı. Katılanların bu tür aktiviteleri özlemiş 
olduklarını görmemiz de bizi ayrıca mutlu etti. 

drselmaoransay         nihat_arikan
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Ülkemizde gayrimenkul alanında tecrübeli ve geniș kadrosu ile hizmet veren 
Mülk Kaynak Gayrimenkul A.Ș’nin Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Andaç ve 

Gürkan Siviș, faaliyet alanları ve hedefl erinden bahsederken aynı zamanda ülke 
ekonomisi, yatırım ön görülerini de bizlere sunuyor...

Kazandıran Yatırımlar için 
Mülk Kaynak Gayrimenkul A.Ş.

röportaj

GÜRKAN SİVİȘTOLGA ANDAÇ
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İhtiyaç duyulan her konuda en güvenilir 
șekilde yanınızda olan, kurumsal bir 

misyona sahiptir. 

ülk Kaynak Gayrimenkul A.Ş olarak faaliyet 
alanlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Profesyonel ve geniş kadromuz ile  Ankara’dan 
başlayarak, tüm Türkiye’de yurt dışı fon yatırımları, 
ticari dükkanlar, benzinlikler, oteller, konut ve villa 
projeleri gibi çeşitli alanlarda hizmet vermekteyiz. 

Kurucu ortaklarından olduğunuz Mülk Kaynak 
Gayrimenkul şirketinizin misyonu hakkında bilgi verir 
misiniz?
Mülk Kaynak Gayrimenkul, yurtiçi gayrimenkul sektörüne yön 
veren öncü kuruluşlardan biridir. Sektördeki tüm gelişmeleri ve 
yenilikleri yakından takip ederek, müşteri memnuniyetini en 
ön planda tutmaktadır. Süreç boyunca güvenilir hizmetle hem 
müşteriyi, hem de personelini maddi ve manevi anlamda memnun 
etmeye çalışmakta ve yatırımlarına sahip çıkarak müşterilerini 
doğru mülklere yönlendirmektedir. İhtiyaç duyulan her konuda en 
güvenilir şekilde yanınızda olan, kurumsal bir misyona sahiptir. 

Gayrimenkul yatırım sektöründeki öngörüleriniz 
nelerdir? 
Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle tüm düzenimiz alt üst 
oldu.  Bu değişimden gayrimenkul sektörü de etkilendi. Özellikle 
evden çalışma modülleri ile ofis ihtiyaçlarında çok sayıda değişim 
ve dönüşüm yaşandı. Büyük ofisler yerine daha küçük ofislere 
taşınanların sayısı arttı. Bazı firmalar ise ofislerinden tamamen 
vazgeçti. Öte yandan evde geçirilen sürenin artması nedeniyle 
bahçeli veya teraslı evlere ilgi arttı. Artık metrekaresi daha büyük 
evler tercih edilirken içinde aynı zamanda çalışma odası da isteniyor. 
Umarım her şey eskisi kadar olmasa da, çok güzel olur..

Çoğunlukla Ankara’da hizmet veriyorsunuz , peki 
gayrimenkul yatırım sektöründe Ankara’nın zayıf 
kalmasına sebep olan vaziyet nerden kaynaklanıyor?
Ankara’nın toprakları, diğer şehirlere göre biraz daha politika 
kokuyor diyebiliriz. Aslında Ankara için, Avrupa ülkelerinden 
gelen yabancı turistler tarafından henüz keşfedilmemiş bir hazine 
diyebiliriz. Son zamanlar ülke genelimizde de Ankara’ya olan 
taleplerin oldukça arttığını görüyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. Ankara, birçok ilimize göre daha elit bir tabakaya 
sahiptir. Biz inanıyoruz ki yakın zamanda Ankara sadece ülkemizin 
başkenti değil, Avrupa’nın da başkenti olacaktır!

Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Ekonomide beklenen senaryo gözler önüne serilmiş durumda. 
Dünyanın neredeyse tamamına yayılan yeni tip koronavirüs 
hem küresel ekonomiye, hem de Türk ekonomisine ağır darbe 
vurmaya başlamıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl dünya 
ekonomisinin yüzde üç, Birleşmiş Milletler’in ise yüzde bir 
küçüleceğini öngörmektedir. IMF’ye göre Türk ekonomisindeki 
küçülme de yüzde beş olacaktır. Ancak Türkiye’ye ilişkin çok 
daha olumsuz bir tahmin daha var. Türkiye Ekonomi Politikaları 
Vakfı (TEPAV), koronavirüs salgınının altı ay daha sürmesi halinde 
Türkiye ekonomisi yüzde yirmi, bir yıl sürmesi halinde yüzde 
otuz sekiz oranında küçüleceğini kaydediyor. Şu an ülkemizdeki 
sanayi üretimi, cari denge gibi tüm veriler Ocak-Şubat dönemine 
ilişkin. Bu dönemde Türkiye ekonomisi bir ivmelenme dönemi 
içerisindeydi. Yılın ilk iki ayında ekonomik faaliyet normaldi ve 
kredi çıkışları yüksekti. Şimdi ise yatırım eğilimleri koronavirüs 
riskinden dolayı bir sekteye uğrayacağından dolayı mekanizma çok 
kolay işleyemeyecek, kredi çıkışları yavaşlayacak, firma yatırımları 
duracak, istihdam artışları olmayacak. Bu nedenle ikinci çeyreğin 

M
daralma dönemi, üçüncü ve dördüncü çeyreğin ise salgının 
gidişatına göre belli olacağını görüyorum. 

Yurt dışında faaliyetleriniz oluyor mu? Sektördeki 
yatırım planlarınız nelerdir?
Hayır. Başka ülkelerde yatırım yapmıyoruz. Kendi ülkemizde 
yatırım yapmayı çok daha  tercih ediyoruz.  Maalesef şu an 
planlarımız oldukça sınırlı durumda ama Türkiye’nin her 
bölgesinde benzinlik, AVM ve otel gibi, kira getiren mülklere 
yönelmek istiyoruz.

Hedefleriniz nelerdir?
Şu doğrultuda önümüze koyduğumuz ve üzerinde yoğun bir 
vaziyette çalıştığımız birçok projelerimiz var. Yakın zamanda 
olmasa da ortaklarımızla yurt dışında da yer almayı planlıyoruz. 
Gayrimenkul sektörü öyle bir sektör ki sürekli ilgi istiyor. 
Hedeflerimiz, birimde çok daha zengin çok daha güçlü bir marka 
olmak yerine Türkiye’nin her tarafında kaliteli ve güvenilir 
hizmetler verebilmektir.

Pandemi sürecinde sektörünüzde ne gibi önlemler 
aldınız?
Koronavirüs ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi 
bütün sektörlere de darbe indirdi. Mülk Kaynak Gayrimenkul 
olarak bizlerde, sağlık uzmanlarımızın dediklerini uygulayarak 
müşterilerimizle aramızdaki mesafeyi koruyor, maskemizi 
kullanıyor ve sürekli ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bununla 
beraber kiralanacak veya satılacak olan mülklerimizi en hijyenik 
şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bu süreçte dediğimiz 
gibi; salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler 
kapsamında mesailerin evden yürütülmesi ve düşük faiz oranları 
emlak sektöründeki hareketliliğin bir süre daha devam edeceğinin 
sinyallerini veriyor.

Genç girişimlere ne söylemek istersiniz?
Hepimizin bildiği gibi merak her işin başında geliyor. Merak, konu 
girişimcilik olunca ilk kıvılcım diyebiliriz. Birçok farklı konu 
sizin ilgi alanınıza girmeli ve araştırma yapabilmelisiniz çünkü 
öğrendiğiniz her yeni bilgi bu sizin için yepyeni bir fırsat olabiliyor. 
Hangi alanda, hangi sektörde olduklarının bir önemi yok merak 
ettikleri ne varsa onun üzerinde durmalarını tavsiye ederim. 
İsminizi veya sektörde yer alan markanızı bir adım öteye götürmek 
için yapacağınız tüm çalışmaları inanarak yapmalı ve inançlarınıza 
sahip çıkmalısınız. Aslına bakarsanız çoğu insan kariyeri boyunca 
öğrendikleri bilgileri kullanarak zengin olur. Bu yüzden kendinize 
her zaman “Ne yaparım da kendimi diğer insanlardan farklı 
kılarım?” sorusunu sorun. Kendinize zaman ayırıp kendinizi 
geliştirin. Girişimci olarak kendinizi geliştirmeye açık olmanız 
gerekiyor. Yeni iş fikirleri, teknoloji ve daha birçok konuda kendinizi 
geliştirmelisiniz. Bunu yaparken girişimcilere özel olarak hazırlanan 
dijital eğitimler, workshop ve sertifika programlarından destek 
alabilirsiniz. Bütün genç girişimcilere başarılar temenni ediyorum. 



Şimdi Ayağa 
Kalkma Zamanı 
Girişimci İş Kadınları Derneği 
(ANGİKAD), Sheraton Hotel 
Ankara’da düzenlediği geleneksel 
“Sezona Merhaba” partisinde 
derneğin tüm üyeleriyle bir araya 
geldi. 

Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra yönetim kurulu ve tüm 
üyelerin buluştuğu etkinlik ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hande Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. Pandemi nedeniyle iş 
dünyasında yaşanan değişime de dikkat çeken ANGİKAD Yönetim 
Kurulu Başkanı, derneğin yeni dönem projelerinden bahsetti. DJ 
performasının renk kattığı organizasyonda keyifli bir akşam geçiren 
ANGİKAD üyeleri, yeni sezona giderek genişleyen ailesi ile birlikte 
daha güçlü bir adım attı. 
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PINAR GÜNSEVEN RUKİYE GÖÇER NURAY DEMİRER

HANDE ÖZTÜRK
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ize kendinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? Çikolata üzerine bir kariyere nasıl 
başladınız?
Ben Sevinç Bozkaya, kuzenim ve ortağım Şari Koçaklı 
ile birlikte neler yapabileceğimizi konuşurken, 
daha önce ailemizde var olan tecrübelerimizden de 
yararlanarak Ankara’da orijinal Belçika Çikolatası’na 

ihtiyaç olduğunu düşündük. Belçika’da bulunan çikolata 
konseptinin, Ankaralıların ilgisini çekeceği düşüncesi yola 
çıktık. Bizler de birer çikolata sever olarak temel vizyonumuzu, 
sevdiğimiz ve yediğimiz ürünler üzerine kurmaya çalıştık. Bunun 
sonucunda damaklarda tat bırakan “Callebaut” isimli doğal 
çikolata hammaddesini alıp, deneyimli ustalarımızla beraber kendi 
bünyemizde imal ettiğimiz ürünler ile çalışmaya karar verdik. 
Çok kısa bir sürede bu düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu 
anlamak ve markamızın Ankara’da kabul gördüğünü görmek bizi 
oldukça mutlu etmektedir.

Ürün çeşitliliğinizden de söz edebilir misiniz?
Yüzyıllık çikolata yapımının sonucunda sert, yoğun ve dengeli 
çikolatayı; tüm dünya ile buluşturan kaliteli hammaddelerimiz 
ile her detayını özenle tasarladığımız Loya Exclusive Chocolate’da 

el yapımı glütensiz, sıfır şeker ve vegan olmak üzere her çeşit 
gerçek Belçika Çikolatası’nı çikolata severlere sunuyoruz. 
Özellikle çölyak hastası olan insanları da düşünerek glütensiz 
ürünler çıkarmaya özen gösteriyoruz. En büyük amaçlarımızdan 
biri; en büyük çikolata sever çocuklar için de bu düşüncemizi 
uygulamaktır. İtalya’dan gelen antika değerindeki muranoları, 
özel günler, kutlamalar, bayramlar, törenler için kendi atölyemizde 
günlük olarak ürettiğimiz çikolatalar ile dolduruyoruz ve 
süslüyoruz. Bunların yanı sıra gramaj ya da kilo ile hazırladığımız 
paketlerimizi hem mağazamızdan alabilirsiniz hem de kargo ile 
size yollayabiliriz. En özel lezzetlerle kendini ödüllendirmeyi seven 
müşterilerimizi, mağazamızda görmekten mutluluk duyacağımızı 
bilmenizi istiyoruz.

Çikolata tariflerinizi yaratırken en çok nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
Çikolatalarımızın katkısız ve doğal olmasına çok dikkat ediyoruz. 
Tamamen doğal kakao çekirdeği ile üretilmiş çikolatalarımızı, yerli 
üretim kuruyemişler ile harmanlamaktayız. Bununla beraber, taze 
meyvelerden elde ettiğimiz dolgu malzemelerimiz ile mağazamızda 
sınırsız sayıda seçenek sunmaktayız. Müşterilerimizin isteğine 
bağlı olarak, alerjik rahatsızlığı olanlar için de özel üretim 

B
İlhamını orijinal Belçika Çikolatası’ndan alan Loya Chocolate’ın kurucuları 

Sevinç Bozkaya ve Șari Koçaklı, ürünlerin içeriği ve kalitesinin yanında, verdikleri 
profesyonel çikolata ve Barista eğitimlerinden de söz ediyor...

Orijinal Belçika Çikolatası
Loya Chocolate

röportaj

SEVİNÇ BOZKAYA, ȘARİ KOÇAKLI
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yapmaktayız. Özel hazırladığımız reçete ve tariflerle lezzetli olan 
tüm tatları çikolatalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Alenilik ve 
şeffaflık temalarına da dikkat ettiğimizi ayrıca belirtmek isteriz. 
İmalathanemiz, mağazamızdaki tüm misafirlerimizin görebileceği 
şekilde tasarlanmıştır. Misafirlerimiz, sunmakta olduğumuz kahve 
ve tatlıları tüketirken; imalat sürecinde çikolatalarımızın yapım 
aşamasını gönül rahatlığıyla seyredebilirler. 

Sizce çikolataya en çok hangi tatlar yakışıyor?
Bu soruya net bir cevap vermek oldukça zor. Damak tadı, kişiden 
kişiye göre değişen, göreceli bir kavramdır. Bu nedenle biz de 
misafirlerimizin düşüncelerini ve taleplerini de dikkate alarak, 
birbiriyle uyumlu olduğunu düşündüğümüz birçok lezzeti bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. 

Bünyenizde çikolata eğitimleri ve Barista eğitimleri 
veriyorsunuz. Bu konuda bilgi verir misiniz?
Mağazamızda profesyonel eğitmenler ve ustalarımız tarafından 
sertifikalı çikolata yapımı ve baristalık eğitimleri verilmekte 
ve meslek olarak kazandırılmaktadır. Organizasyon bazında, 
bünyemizde bulunan yüz kişilik toplantı salonunda her türlü 
etkinlik yapılmakta ve derslerimiz burada verilmektedir. 
Derslerimiz, pandemi şartlarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Çikolata eğitimi, alanında özel eğitim 
almış ustalarımız tarafından profesyonel olarak düzenlenmekte, 
bu eğitimlerin içeriğinde ise kakao meyvesi ve çikolatanın tarihi, 
kakao işletme teknolojisi, çikolata bilişimi ve tipleri, kakao ve 
çikolata gıda güvenliği, fonksiyonel çikolata üretimi ve probiyotik 
çikolata üretimi gibi çok önemli ve detaylı konular yer almaktadır. 
Eğitimlerimiz, kişilere meslek kazandırmakta ve eğitim sonunda 
geçerli bir sertifika verilmektedir. Bir diğer alanımız olan; Baristalık 
eğitiminin amacı ise geçmişten günümüze değişik yöntemlerle 
gelen kahve kültürünü deneyimlemek, pratik yapmak ve espresso 
bazlı uygulamalardan Türk kahvesine kadar tüm kahve çeşitleri 
ile kişileri Baristalık mesleğine hazırlamaktır. Eğitimde; öğütme, 
dozaj, tamp ve süt tekniği, müşteri servisi ve temel filtre demleme 
yöntemleri gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Bu eğitimler de 
alanlarında özel eğitimler ustalarımız tarafından profesyonel 
şekilde verilmekte ve ilgili kişilere meslek kazandırmaktadır. Eğitim 
sonunda da geçerli bir sertifika düzenlenmektedir. Çok sayıda 
öğrencimiz bu eğitimler sonucunda meslek sahibi olmuştur ve kendi 
işlerini yapmaktadır.

Çikolatalarınızın yanında değişik aromalı kahveler de 
servis ediyorsunuz. Kahve çeşitlerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?
Her türlü içecek yapımında kullandığımız ve özenle seçtiğimiz 
kahve aromaları ve hammaddeleri, deneyimli ve alanlarında başarılı 
baristalarımız tarafından hazırlanmaktadır. Mağazamızda, espresso, 
mocha, filtre kahve, Türk Kahvesi, latte, capppucino çeşitleri gibi 
aromatik tatların yanı sıra Chemex ve V60 tarzında üçüncü nesil 
kahve çeşitlerimizle beraber; milkshake, frozen ve espresso bazlı 
soğuk kahvelerimiz de değerli misafirlerimizi beklemektedir.

Son olarak firmanız birbirinden değerli kurumlarla 
birlikte sorumluluk projelerine imza atıyor. Bu 
projelere de değinebilir misiniz?
Sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak, vizyonumuz ve misyonumuz; 
toplum yararını gözeten, analizlerini yapan ve bu alanda çalışan 
kuruluşlara destek olmaktadır. Bu nedenle TEMA, LÖSEV, SERÇEV, 
HAYTAP, Tohum Otizm Vakfı, gençlik kuruluşlarını ve amatör spor 
kulüpleri desteklemekteyiz. 



Sonsuza Kadar 
Evet
Bingöllü iş insanı Osman Baylaz’ın 
kızı Hira Berfin Baylaz ve iş insanı 
Muzaffer Özcan‘ın oğlu Mert Yüksel 
Ankara’da yapılan törenle dünyaevine 
girdi.

Avukat Hira Berfin Baylaz ve lüks otomobil ticareti ile uğraşan Mert 
Yüksel Wedding&Garden&Hall’da gerçekleşen dillere destan bir 
düğün ile hayatlarını birleştirdi. Ankara’da yapılan törene iş, siyaset 
ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Baylaz ve Yüksel 
ailelerin gelen konuklarla yakından ilgilendiği düğünde ikilinin 
mutluluğu gözlerden kaçmadı. 

düğün
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ZEYNEP-OSMAN BAYLAZ, MUZAFFER-YILDIZ ÖZCAN MEHTAP DEVECİ

MELİH FER SOLMAZYEȘİM AYDARNAMIK-YUSUF TANIK

Bingöllü iș insanı 
Osman Baylaz’ın 
kızı Hira Berfin 
Baylaz ve iș 
insanı Muzaffer 
Özcan‘ın oğlu 
Mert Yüksel
Ankara’da 
yapılan törenle 
dünyaevine girdi.



N’Modern 
Meyhane 
Açıldı
N’Modern Meyhane, 
Gaziosmanpaşa’da 
gerçekleşen keyifli bir davet 
ile açıldı. 

Orçun Apay ve Zafer Karagöz’ün sahibi olduğu 
mekân şık bir davet ile kapılarını müşterilerine 
açtı. Çok sayıda farklı lezzeti müşterilerine 
sunan N’Modern’in açılışına pek çok  önemli 
isim katıldı. Açılış davetinde, konuklar mekânı 
çok beğendiklerini ve yemeklerin çok lezzetli 
olduğunu dile getirdi.  

davet

UĞUR TUNCAY, BEYDA AYIK

ORÇUN APAY, ZAFER KARAGÖZ

BAȘAK ÖZGÖREN, SALİH SALALIİBRAHİM CEMİLOĞLU

DERYA DENİZYILMAZ
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ize kendinizden ve firmanızdan 
bahsedebilir misiniz?
Uzun yıllar boyunca TAV Havalimanları Holding 
bünyesinde yer alan TAV İnşaat’ta, yurtiçi ve 
yurtdışında büyük ölçekli ulaşım yapıları 
projelerinde; yönetici mimar olarak çalışmış bir 
kent tasarımcısıyım. Resim ve illüstrasyon, hayatımı 

bütünleyen ve anlamlandıran bir öğe olarak hep yer aldı. “Hayatta 
her şey dönüşür” fikrini seviyorum.  Hobi olarak devam ettiğim 
illüstrasyon çalışmalarımın da zaman içinde evrime uğraması 
gerekiyordu. Giyilebilir sanat düşüncesinin çatısı ise pandeminin 
ilk zamanlarında, evde kaldığımız, sağlığımızın ve rahatımızın 

B

röportaj

daha da değer kazandığı günlerde oluştu. Daha önce karaladığım 
eskizlerim ve boyamalarım, kumaşlar üzerinde yer aldıkça; 
“Sanatı Kuşan” sözü ile MAVdesign markası ortaya çıktı.
 
Birbirinden şık ürünler tasarlıyorsunuz. Tasarım 
çizginizi ve tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Modern, kentsel yaşama rağmen doğa ve doğanın insan ile uyumu 
tasarım çizgime yön veriyor; çünkü hep hatırlamamız gereken bir 
gerçek var ki; insan doğadan uzaklaştıkça mutsuzlaşıyor. Bir kent 
tasarımcısı olarak iş hayatım boyunca benim için asıl değerli olan, 
insanların modern kent yaşamında bile doğayla uyum içerisinde, 
birlikte yaşayabilmesiydi. Bu nedenle boyamak için seçtiğim 

Kaliteli kumașlar üzerine yaptığı çizimler ile sıra dıșı ve etkileyici kıyafetler 
tasarlayan MAV Design’ın kurucusu Müge Ayșe Velioğlu, firmasının kuruluș 

hikâyesinden, ürün yelpazesinden ve ürünlerinin tasarım 
sürecinden söz ediyor… 

Giyilebilir Sanat

MÜGE AYȘE VELİOĞLU

giysiler kumaş türü, rahatlık ve şıklıkları bakımından modern 
hayatın hızına yetişirken, soyut veya somut olarak resmettiğim 
desenlerle de doğanın parçalarını oluşturuyor. Benim için en 
önemli olan sanat değerini kaybetmemek. Bunu da tasarlarken 
bir üründen sadece bir adet boyayarak sağlıyorum.
 
Bütün ürünlerinizden sadece bir adet mi 
üretiyorsunuz?
Evet. Boyadığım bir gömlekten sadece bir adet bir beden var.

Markanızın ürün yelpazesi hakkında bilgi verir 
misiniz?
Çoğunlukla kadınların giyeceği ürünler boyuyorum. Ürün 
yelpazem de hem günlük hayatta,  hem de çalışma hayatında 
rahatlıkla kullanılabilecek gömlekler, elbiseler, pantolonların 
yanı sıra tulumlar ve şortlar bulunuyor. Mevsimler beni 
çeşitliliğe sevk ediyor. Sonbahar ve kış için jean ceketler ve 
sweatshirtler, yaz aylarında ise kimonolar ve pareolar kendini 
öne çıkarıyor.

En çok hangi materyalleri kullanıyorsunuz? Ürün 
kalitenizde dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir?
Çeşitli kumaş boyaları arasından su bazlı ve insan sağlığını 
gözeten bir boya markasını tercih ettim. Markanın renk 
pigmentleri çok yüksek. Açık renkli kumaşlarda kırk, koyu 
renkli kumaşlarda ise otuz derece sıcaklıkta yıkanabilen bu 
boyaların yaratıcısı ise bir kadın. Benim için bu da bu işi zevkli 
kılan başka bir değer unsuru. Kadın dayanışması… Özellikle, 
boyanın tutuculuğunu arttıran, kaliteli ve pamuk oranı yüksek 
ham ürünleri boyamayı seçiyorum. İstediğim dikiş kalitesine 
ulaşmak için bir süredir özel dikim yaptırarak, ürünlerimi 
boyama devam ediyorum. Kişinin kendini konforlu hissedeceği, 
boyadığım desenler sayesinde sanat ile bir ilişki kurabileceği 
ürünler boyamayı tercih ediyorum.
 
Tasarım aşamasında nelerden ilham alıyorsunuz?
Desenlerimi, boyanacak ürünün tarzı, dokusu, kesimi ve 
detayları belirliyor. Daha önceden illüstre ettiğim bir desen 
ürüne göre farklılık gösterebiliyor. Boyadığım gömleği veya 
elbiseyi tuval gibi görüyorum.  Alışılagelmiş desen yerlerinden 
farklı olarak, ürünün birçok yerinde boyama yapmak beni 
heyecanlandırıyor. Bu heyecanımın sonunda da sırtı, kolu ve 
manşetleri hatta yaka kısmı bile boyanmış, desen çizilmiş 
ürünler ortaya çıkıyor.  
 
Son olarak ilerleyen dönemlerde markanızda hangi 
ürün ve modellerle karşılaşacağız?
Bir klasik olan düz beyaz tişört modellerini ve gömlek 
boyamalarını her mevsim görebileceksiniz. MAVdesign 
tasarımları, mevsimle, trend olan renk ve desenlerle doğru 
orantılı olarak farklılık gösterecektir. Boyamalarım odağım 
olan sanattan uzaklaşmadan elbiseler, ceketler, etekler üzerinde 
olmaya devam edecek. Desen sürekli çalışmamı gerektiren bir 
alan. Yenilikleri takip etmek, sürekli çalışmak, tekrardan uzak 
durmak, yaratıcılığı canlı tutmak önemli.
 
İlerleyen dönemlerde farklı markalarla iş birlikleri 
yapmayı planlıyor musunuz? 
Bazı kurumsal markalardan, kendi adlarına özel desen 
çalışması ve sınırlı sayıda bir kreasyon tasarlamam için teklifler 
alıyorum. Tabii ki doğru iş birliği ve zamanlama ile bu fırsatı da 
değerlendirmek isterim.

 
MAVdesign olarak ürünlerinizi müşterileriniz ile 
buluşturmak için hangi satış kanallarını tercih 
ediyorsunuz?
MAVdesign’ın lokomotif vitrini sosyal medya. Günümüzde 
bir tasarım markası en büyük gücünü sosyal medyadan alıyor. 
Ben de bu anlamda sosyal medyayı, moda ve sanatseverlerle 
bir buluşma platformu oluşturduğu için çok kullanıyorum. 
Sosyal medya aracılığıyla kurduğum iletişim,  tasarımlarımda 
hayat bulup, renkleniyor ve kişiye özel siparişlere de dönüyor. 
İnsanlar kendileri için değerli olan bir öğenin resmedilmiş 
halini üzerinde taşımayı seviyor. Örneğin; bu zamana kadar çok 
sayıda Küçük Prens tişörtü boyadım. Aynı desenin aile boyu 
tişörtleri veya anne-kız kombinleri, benim için işin eğlenceli ve 
daha da yaratıcı olmayı gerektiren tarafı. Ürün çeşitlerim, tüm 
yeni desenlerim ve boyamalarım, hızlı bir şekilde Instagram’da 
görülebiliyor. Buradan sipariş verilip, güvenli alışveriş 
platformları yardımıyla satın alınabiliyor.

Ayrıca girişimci ruhumun ilham kaynağı ve hayat mentörüm 
olan sevgili babam Hakkı Velioğlu’nun 1962 yılında kurduğu 
ve ikinci nesil olarak kardeşim Defne Velioğlu’nun devam 
ettirdiği aile markamız Müge Ayakkabı ve Çanta Giyim, 
MAVdesign’ın Ankara’daki ilk satış noktası ve benim için çok 
ayrı bir yeri var. Bazı özel konsept butikler ile ortak paydaşlar 
yaratarak Türkiye’nin birçok noktasında hızla yer alma ve 
büyüme sürecindeyim. Bu anlamda Türkiye’nin önemli 
alışveriş lokasyonlarından biri olan Akmerkez’de bulunan 
Mutlu Mikrop, Ankara’da bulunan Privée Butik, Marmaris 
Selimiye’de Elizya Butik ve İzmir Sığacık’ta Tado Tasarım; moda 
ve sanatla yaratılmış MAVdesign tasarımlarının görülüp satın 
alınabileceği konsept butikler arasındadır. 



giysiler kumaş türü, rahatlık ve şıklıkları bakımından modern 
hayatın hızına yetişirken, soyut veya somut olarak resmettiğim 
desenlerle de doğanın parçalarını oluşturuyor. Benim için en 
önemli olan sanat değerini kaybetmemek. Bunu da tasarlarken 
bir üründen sadece bir adet boyayarak sağlıyorum.
 
Bütün ürünlerinizden sadece bir adet mi 
üretiyorsunuz?
Evet. Boyadığım bir gömlekten sadece bir adet bir beden var.

Markanızın ürün yelpazesi hakkında bilgi verir 
misiniz?
Çoğunlukla kadınların giyeceği ürünler boyuyorum. Ürün 
yelpazem de hem günlük hayatta,  hem de çalışma hayatında 
rahatlıkla kullanılabilecek gömlekler, elbiseler, pantolonların 
yanı sıra tulumlar ve şortlar bulunuyor. Mevsimler beni 
çeşitliliğe sevk ediyor. Sonbahar ve kış için jean ceketler ve 
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ürüne göre farklılık gösterebiliyor. Boyadığım gömleği veya 
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heyecanlandırıyor. Bu heyecanımın sonunda da sırtı, kolu ve 
manşetleri hatta yaka kısmı bile boyanmış, desen çizilmiş 
ürünler ortaya çıkıyor.  
 
Son olarak ilerleyen dönemlerde markanızda hangi 
ürün ve modellerle karşılaşacağız?
Bir klasik olan düz beyaz tişört modellerini ve gömlek 
boyamalarını her mevsim görebileceksiniz. MAVdesign 
tasarımları, mevsimle, trend olan renk ve desenlerle doğru 
orantılı olarak farklılık gösterecektir. Boyamalarım odağım 
olan sanattan uzaklaşmadan elbiseler, ceketler, etekler üzerinde 
olmaya devam edecek. Desen sürekli çalışmamı gerektiren bir 
alan. Yenilikleri takip etmek, sürekli çalışmak, tekrardan uzak 
durmak, yaratıcılığı canlı tutmak önemli.
 
İlerleyen dönemlerde farklı markalarla iş birlikleri 
yapmayı planlıyor musunuz? 
Bazı kurumsal markalardan, kendi adlarına özel desen 
çalışması ve sınırlı sayıda bir kreasyon tasarlamam için teklifler 
alıyorum. Tabii ki doğru iş birliği ve zamanlama ile bu fırsatı da 
değerlendirmek isterim.

 
MAVdesign olarak ürünlerinizi müşterileriniz ile 
buluşturmak için hangi satış kanallarını tercih 
ediyorsunuz?
MAVdesign’ın lokomotif vitrini sosyal medya. Günümüzde 
bir tasarım markası en büyük gücünü sosyal medyadan alıyor. 
Ben de bu anlamda sosyal medyayı, moda ve sanatseverlerle 
bir buluşma platformu oluşturduğu için çok kullanıyorum. 
Sosyal medya aracılığıyla kurduğum iletişim,  tasarımlarımda 
hayat bulup, renkleniyor ve kişiye özel siparişlere de dönüyor. 
İnsanlar kendileri için değerli olan bir öğenin resmedilmiş 
halini üzerinde taşımayı seviyor. Örneğin; bu zamana kadar çok 
sayıda Küçük Prens tişörtü boyadım. Aynı desenin aile boyu 
tişörtleri veya anne-kız kombinleri, benim için işin eğlenceli ve 
daha da yaratıcı olmayı gerektiren tarafı. Ürün çeşitlerim, tüm 
yeni desenlerim ve boyamalarım, hızlı bir şekilde Instagram’da 
görülebiliyor. Buradan sipariş verilip, güvenli alışveriş 
platformları yardımıyla satın alınabiliyor.

Ayrıca girişimci ruhumun ilham kaynağı ve hayat mentörüm 
olan sevgili babam Hakkı Velioğlu’nun 1962 yılında kurduğu 
ve ikinci nesil olarak kardeşim Defne Velioğlu’nun devam 
ettirdiği aile markamız Müge Ayakkabı ve Çanta Giyim, 
MAVdesign’ın Ankara’daki ilk satış noktası ve benim için çok 
ayrı bir yeri var. Bazı özel konsept butikler ile ortak paydaşlar 
yaratarak Türkiye’nin birçok noktasında hızla yer alma ve 
büyüme sürecindeyim. Bu anlamda Türkiye’nin önemli 
alışveriş lokasyonlarından biri olan Akmerkez’de bulunan 
Mutlu Mikrop, Ankara’da bulunan Privée Butik, Marmaris 
Selimiye’de Elizya Butik ve İzmir Sığacık’ta Tado Tasarım; moda 
ve sanatla yaratılmış MAVdesign tasarımlarının görülüp satın 
alınabileceği konsept butikler arasındadır. 



Doyasıya 
Mutluluk 
İş insanı Taha Bal ve Z Proje Satın 
Alma Müdürü Mine Eren, Kronos 
Hotel’de gerçekleşen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi.

Bir yıl önce tanışan ve Mart ayında aile arasında düzenledikleri 
nişan organizasyonu ile evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Kronos 
Hotel’de düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Yakın arkadaşları 
ve aile dostları da onları bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Çok 
sayıda önemli ismin katılım gösterdiği düğünden sonra çift, balayı 
adresi olarak Bodrum’u seçti. 

düğün

GÜL KARAKAYA EREN, KEREM EREN

MEVLÜT-SERPİL KARAKAYA

TAHA BAL -MİNE EREN

RAMAZAN ȘİMȘEK
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ncelikle sizi yakından tanıyabilir 
miyiz? Güzellik uzmanı olma yolunda 
yolculuğunuz nasıl başladı? Duygu Bilgin 
Beauty Studio nasıl kuruldu?
Bu sektöre atılmadan önce farklı bölümler bitirdim. 
Gelişen teknoloji ile; her geçen gün güncellenen 
güzellik sektörünün içinde olmak için yeni ürünleri, 

uygulamaları ve trendleri takip etmeye başladım. Estetik bakış 
açım her zaman iyiydi ve çevremdeki herkes benden fikir alıyordu. 
İnsanlarla olan ilişkilerim ve kadınlarla olan bağım gitgide beni bu 
sektöre çekti. Resim ve güzel sanatlarla da ilgileniyordum. El işçiliği 
ile sanatsal işler ortaya çıkarma yeteneğim de buradan geliyordu. 
Beş yıl önce kapsamlı ve uluslararası bir eğitim alarak sektöre 
ilk adımımı attım. Çok uzun bir süre, vaktimi atölye ve kurslara 
katılarak değerlendirdim. Bir dönem eğitmenlik yaptım ve şu an bu 
hizmete devam ediyorum. Benim gibi bu sektöre ilgisi olan herkesin 
gelişmesi için uğraştım. Türkiye’nin yanı sıra Danimarka, Almanya 
ve Fransa’da da öğrencilerim var. Hala eğitim verdiğim, güzel işler 
çıkaran, başarılı kadınlarla devamlı irtibat halindeyiz. Daha sonra 

bir güzellik merkezinde çalışma hayatına başladım. Üç yıl büyük 
emek verdim ve bu alanda tecrübe edinip, hız kazandım. Ayda altı 
yüz uygulama yaparak galiba Türkiye’ de en çok microblading 
uygulaması yapan kişi oldum. Duygu Bilgin Studio’nun temelini 
atarken özgür ruhum devreye girdi. Benim ve danışanlarımın rahat 
hissettiği keyifli bir ortam hazırladım. Danışanlarımla birebir 
ilgilenebilmek için bir yaşam alanı oluşturdum. VIP hizmeti de 
yaşatabilmek adına randevu saatlerinde merkezimi kişiye özel 
bir hale getiriyorum. Bunların yanı sıra prestijli bir lokasyon seçip 
Ankara’da bir ilk haline gelmek istedim. Birçok farklı kesime hitap 
ettiğim için portföyüme güvendim. Şu an girişimimin sağlam 
adımlarla ilerlediğini görüyorum.

Duygu Bilgin Beauty Studio’da yapılan 
uygulamalardan bahsedebilir misiniz? Sizi özel kılan 
ve en iddialı olduğunuz uygulamalar nelerdir?
Sektörde microblading ile tanınıyor olsamda, merkezimde birçok 
farklı işleme yer veriyorum. Danışanlarıma microblading, dudak 
gençleştirme, eyeliner, dipliner, kaş silme, kaş tasarım, kaş vitamini, 

Ö
Microblading alanında uzman olarak bilinen Duygu Bilgin, microblading 

hakkında merak edilenlerin yanı sıra kurucusu olduğu Duygu Bilgin Studio’da 
gerçekleștirdiği diğer ișlemleri de MAG okuyucuları ile paylașıyor…

Duygu Bilgin Studio 
Kaşlarınız Sizi Yansıtır

sağlık ve güzellik

DUYGU BİLGİN 
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kirpik lifting gibi hizmetler veriyorum. Bu işlemlerdeki asıl 
amacım; kadınların kozmetik ürünlerini bir kenara bırakarak, 
makyajsızda kendinlerini iyi hissetmelerini sağlamak. Uzun 
zamandır trend haline gelen makyajsız olma ve fotoğraflarda 
filtre kullanmama akımı nedeni ile bütün kadınlar makyajsız 
da kusursuz görünmek istemeye başladı. Tam bu noktada ben 
devreye giriyorum. Doğal tonlamalar ve titiz çalışmalar ile işlem 
yapıldığı belli olmayan, sağlıklı bir görünüm tasarlıyorum. Günün 
en doğal göründüğümüz, sabah saatlerinde aynaya baktığında 
kendini bakımlı ve güzel görmeyi hangi kadın istemez ki? Güzellik 
sektörü, günümüzde en popüler sektörler arasında yer aldığı için 
herkes merkez açıp, işlem yapıyor. Bu noktada aldığım eğitimler, 
danışanlarımın memnuniyeti, referanslarım ve profesyonelliğim 
beni özel ve iddialı kılıyor. Doğal dokunuşlarla yaptığım işlemlerde 
“Duygu Bilgin eli değmiş.” yorumlarını çok alıyorum.

Güzellik merkezinizde en çok tercih edilen 
işlemlerden biri olan ‘microblading’ hakkında bilgi 
verir misiniz? Microblading uygulamasını kimlere 
tavsiye ediyorsunuz?
Çok fazla yeni teknik çıksada, microblading hala en çok tercih 
edilen uygulama; çünkü bu teknik sayesinde doğal görünüme 
en yakın sonucu alabiliyoruz. Doğal halinden ayırt edilmeyecek 
kadar titiz çalışıyorum. Bu işlemin en büyük avantajı günlük 
hayatınızı kolaylaştırması ve kendinizi daima iyi hissetmenizi 
sağlamasıdır. Hepimiz belli bir kaş formuyla yüzümüzü tanımaya 
başlıyoruz. Kimimiz bu görüntüden çok memnun oluyor, kimimiz 
yüzünde bütünlüğün sağlanamadığını düşünüyor. Bu uygulama 
yüz ifadesini değiştirmek isteyenler, zamanla kaşları küsenler, 
dökülenler ve bazı sebeplerle kaşlarını kaybedenler için hayat 
kurtarıcıdır. Bir insanın ifadesini kaşları belirler. Microblading 
sayesinde seyrek, düşük ve yapısı bozuk kaşları, doğallığını hiç 
bozmadan yüzünüze en uygun hale getiriyoruz. Günümüzde 
yapaylığın son bulması ile herkes anlaşılmayan ve belli olmayan 
dokunuşları tercih etmeye başladı. Yaptığım uygulama ile kişinin 
kendisinin bile anlayamayacağı, doğal kaş görüntüsünü elde 
edebildiğim için bu uygulamanın diğerlerinden farklı olduğunu 
düşünüyorum. Danışanlarım bazen işlem yapılan kısmı kendi 
kaşları zannedip cımbızla almaya çalıştıklarını bile söylüyorlar.

Her dönem farklı kaş modelleri trend oluyor. Siz 
ve ekibiniz yeni trendlere ayak uydururken nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Trend olan kaş modelleri her zaman çok cazip gelse de, her yüze 
her kaş modeli yakışmıyor. “Sizin savunduğunuz bir trend var mı?” 
diye soracak olursanız; kalın kaş tasarımının hep trend olacağını 
düşünüyorum. Her ne kadar hafife alınsa da kaş; yüzünüzde en 
az burun ve dudak kadar dikkat çeker. Kaşlarınız sizin tarzınızı, 
ifadenizi ve kimliğinizi etkiler. Yanlış kaş tercihi yüzünden 
kızgın, üzgün ve solgun bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Ben 
her zaman göz önünde olan, iddialı kaşları tercih ediyorum. 
Herkesin beğendiği ve hayal ettiği bir kaş modeli muhakkak vardır. 
Fotoğrafla gelen danışanlarıma söylediğim ilk cümle “Kaş kişiye 
özeldir, her yüzün ve her yüz ifadesinin taşıyabildiği kaş modeli 
farklıdır.” oluyor. Bu nedenle, işlem öncesinde yüzünüzün şekline, 
kemik yapısına ve kaş renginize uygun; size özgü ve detaylı bir 
tasarımla kaş kimliğinizi ortaya çıkarmanın peşindeyim.

Microblading işleminde kullandığınız boyalardan 
söz edebilir misiniz? İşlem sonrasında solma, 
renk değiştirme ya da beklenmedik bir yan etki 
oluşabiliyor mu?

Dünya çapında tek kabul görülen marka olan Phibrows ile 
çalışıyorum. Cilt yapısına uygun bir içeriğe sahip olduğu 
için bu markadan şaşmıyorum. Kullanılan boya, en az 
uygulayacak uzmanın tecrübesi kadar önemlidir. Benim 
kullandığım pigment, içeriğinde ağır metal ve demir oksit 
barındırmadığı için uygulamanın üzerinden yıllar geçmese bile 
laciverte veya kızıla bir renk dönüşü olmuyor. Solarak ciltten 
kayboluyor. Burayı vurgulamak istiyorum: “Zaman ile solarak 
cilt yüzeyinden kayboluyor.” Deri altında çok derin bir işlem 
olmadığı için ve suyla temas etmesinde herhangi bir sorun yok. 
Antialerjik bir pigmenttir. En hassas ciltlere bile herhangi bir 
zarar vermez.

Microblading tekniği ne kadar dayanıyor? İşlemi 
hangi sıklıkla tekrar etmek gerekiyor? Kalıcılığını 
arttırmak için müşterilerinize ne tür bakımlar 
öneriyorsunuz?
Kalıcılığı cilt yapısına bağlı olarak değişebiliyor. 
Deneyimlerimden yola çıkacak olursam ortalama bir ya da 
bir buçuk yıl kullanılabiliyor. Her yıl yenilenmesin herhangi 
bir zarar yok. Uygulamayı bir ana seans ve bir kontrol seansı 
şeklinde iki seansta tamamlıyorum. İlk seansta şekil veriyorum. 
İkinci seansta ise aralarını doldurup, kalıcı hale getiriyorum. 
Otuz gün ara ile işlemi bitirmiş oluyorum. Danışanlarımız 
bakım için; işlemden sonra beş gün boyunca, günde üç veya beş 
kez önerilen bakım kremini uyguluyor. İlk iki gün suyla temas 
etmemesini öneriyorum. Bu prosedürleri tam uygulayan biri, 
iyileşme süreci tamamlamış oluyor.

Beğenilmediği takdirde kolay silinebilir bir işlem 
mi? Hatalı bir işlemi kapamak ya da tamamını 
silmek mümkün mü?
Danışanlarımdan aldığım geri dönüşlere istinaden, yaptığım 
işlemi beğenmeyen olmuyor. Kendi danışanlarımda bulunan 
boyayı tanıdığım, kaşlarda kızıl veya lacivert bir bitiş olmadığı 
için her yıl silme işlemi yapmadan yenileyebiliyorum. Bu 
herkes her merkezden memnun ayrılıyor demek değil. Yıllar 
önce mağduriyet yaşamış danışanlarımı, memnun etmek 
ve daha sağlıklı bir işlem yapmak adına; merkezimde kaş 
silme uygulaması da gerçekleştiriyorum. Artık sizi mutsuz 
eden kaşlarla gezmek zorunda değilsiniz. Merkezimizde 
dünya markası olan PhiRemoval solüsyonlarını kullanıyoruz. 
Cilde zarar vermeden, alttaki boyayı yüzeye çıkararak ciltten 
atılmasını sağlıyorum. Cilt tabanı tamamen aydınlandıktan 
sonra microblading uygulaması için uygun hale getiriyorum.

Son olarak ilerleyen dönemlerde Duygu Bilgin 
Beauty Studio’da yeni uygulamalar ile karşılaşacak 
mıyız? Gelecek planlarınız nelerdir?
Belli bir noktaya gelmiş olmama rağmen her zaman yenilikçi 
düşünüp, daha büyük adımlar atmayı planlıyorum. Misyonum 
uyandığım her yeni günde; en iyiyi ve en doğruyu hayatıma 
çağırmak. Bu iyilik hali yalnızca benimle ile sınırlı değil. Bir çok 
kadına istihdam sağlayıp, iyi bir ekip kurarak, gerek yurtiçinde 
gerekse yurtdışında ulaşabildiğim kadar insana ulaşmak 
istiyorum. Öncelikle Türkiye’de Ankara ile sınırlı kalmadan, 
birçok farklı lokasyona da ismimi taşımak istiyorum. Şu an bu 
konuyla ilgili farklı şehirlerden teklifler alsamda, gözbebeğim 
olan Ankara’daki merkezim benim için farklı bir anlam taşıyor. 
En iyiyi ve en doğruyu aradığım için adımlarımı hep sağlam 
atıyorum. Duygu Bilgin Beauty Studio’yu farklı şehirlere 
taşıdığım zaman aynı kalitede hizmet vermeyi planlıyorum.  

duygubilginstudio



H&M Studio’dan 
Büyüleyici 
Lansman
H&M Studio AW21 koleksiyonu için 
seçkin isimlerin katıldığı özel bir lansman 
partisini şehrin en yüksek plazalarının 
arasında bulunan, Türkiye’nin ilk çağdaş 
sanat müzesi olarak kurulan Elgiz 
Müzesi’nde düzenlendi.

H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen lansmana iş ve cemiyet hayatından birçok seçkin isim 
katıldı. Değerli Türk sanatçıların yaptığı heykeller arasında düzenlenen 
etkinlikte davetliler hem koleksiyonun en güçlü, modern ve renkli 
parçalarını yakından keşfetme hem de sanat dolu bir gece geçirme fırsatı 
buldular. Ünlü şef Carlo Bernardini’nin özel olarak hazırladığı menü ve 
Sedef Gali’nin canlı performansıyla da gece boyunca eğlendiler. 

davet

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

ȘİRİN EDİGER, İSTANBUL BAYÜLGEN

DİLA TARKAN

GAMZE ERÇEL RACHEL ARAZ KİRESPİ
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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 



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 



sağlık ve güzellik

Dermatoloji Uzmanı Dr. Banu Bașsoy, cilt gençleștirme ve ağır metal temizleme 
özellikleri ile son dönemde popüler bir takviye haline gelen glutatyon ve 

damardan yapılan IV Glutatyon Tedavisi hakkında merak edilen 
her șeyi tüm detayları ile anlatıyor... 

Damardan 
Glutatyon Takviyesi 

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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Tüm bedenin gençleștirilmesini 
amaçlayan “Holistik Anti-Aging” 

yaklașımda; glutatyon, mutlaka takviye 
edilmesi gereken bir bileșik olmuștur. 

üper antioksidan, cilt gençleştirme, beyazlatma, ağır 
metal temizleme özellikleri ile duyulan glutatyon; 
son zamanlarda oldukça popüler bir takviye haline 
gelmiştir. Glutatyon, hücrelerimizin içinde biriken 
serbest radikallerin, toksin ve zararlı maddelerin 
temizlenmesinde görevli antioksidandır. Glutamik asit, 
sistein ve glisin adlı üç amino asidin bileşiminden oluşan 

glutatyon, hücrelerde biriken serbest radikalleri temizler. Lipid 
ve şeker parçalanma ürünlerinin ve ağır metallerin hücre dışına 
atılmasına katkı sağlayan glutatyonun eksilmesi, bedende oksidatif 
stresi arttırmaktadır. Yaşlanma sürecinde hem tüketimi artmakta, 
hem de yapımı azaltmaktadır. Glutatyon, hü crelerin enerji santralleri 
olan mitokondrilerin sağ lıklı bir ş ekilde ç alış ması iç in de gereklidir. 
Hasarlanmış  veya iş lev bozukluğ u olan mitokondrilerin kanserleşme 
sü recinde kritik bir yeri vardır. Mitokondrilerin ç alış ması, toksinler veya 
sağ lıksız hü cresel ortam nedeniyle bozulduğ u zaman; hü cre solunum 
iç in oksijen yerine glukoz (ş eker) kullandığı ilkel solunum formuna 
geçer. Bu forma geç tiğ inde ise kanserleş me sü reci baş lar.

Glutatyon, pek çok vitamin ve mineralin aksine, vücudun kendisi 
tarafından hücrelerde sentezlenmektedir; ancak, biyosentez için 
gerekli enzimler eksikse veya enzimler yavaş çalışıyorsa, üretim yeterli 
yapılamaz. Glutatyon yapıtaşı olan aminoasitlerin alımı ile enzim 
aktivitesini düzenleyen; selenyum, çinko, magnezyum, D vitamini, A, 
B6, B12, folik asit, C ve E vitaminleri de besinler yoluyla yeterli miktarda 
alınmalıdır. Alfa lipoik asit, N-asetil sistein gibi güçlü antioksidanlar, 
glutatyon işlevlerini destekler. Glutatyon üretimi, doğal yaşlanma 
sürecinde azaldığından dolayı dışardan takviyesine ihtiyaç duyulur. 
Sık kullanılan bazı ilaçlar, parasetamol gibi ateş düşürücüler, kan yağı 
düşürücü statinler; mitokondrilerde glutatyonu tüketirler. 

Glutatyonun azalması; kronik oksidatif stresle ilişkili tüm hastalıklara 
ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ile beraber enfeksiyon 
hastalıklarına neden olmaktadır. Tüm bedenin gençleştirilmesini 
amaçlayan “Holistik Anti-Aging” yaklaşımda; glutatyon, mutlaka 
takviye edilmesi gereken bir bileşik olmuştur. 

Glutatyon, besinler ve gıda takviyesi yoluyla alındığı zaman sindirim 
kanalında etkisi azalabilmekte ve az kısmı kana karışabilmektedir. 
Bu sebeple; son zamanlarda  damardan IV Glutatyon Tedavisi popüler 
olmuştur.  

Cildimizdeki lekeler, özellikle yaşlılık lekeleri, kronik oksidatif stresin 
bir sonucu olarak otuzlu yaşlardan itibaren belirmeye başlarlar. Ayrıca 
koltuk altı ve genital bölgede koyulaşma veya tüm cildin koyulaşması 
da yaşlanma sürecinin bir sonucudur. IV Glutatyon Tedavisi sürecinde,  
ilk önce cilt lekelerindeki açılma ve cilt tonunda beyazlama görülür. 
Ayrıca kişiler kendilerini daha enerjik hissetmenin yanı sıra, kişilerin 
öğrenme ve hafıza işlevlerinde de artış görülmektedir. 

Damardan, IV Glutatyon uygulamaları; glutatyon eksikliğ ine, kistik 
fibrö za, parkinson, alzheimer gibi nö rolojik hastalıklara, kanserde 
kemoterapi hasarını azaltmaya, detoks ve Holistik Anti-Aging’e, 
kronik yorgunluğa, cilt beyazlatmaya, karaciğ er hasarlarına, katarakt 
ve glokom gibi gö z kusurlarına, kalp hastalıklarına, yü ksek kolesterol 
dü zeylerine, diyabet, hemodiyaliz sonrası ortaya ç ıkan anemi 
durumlarına ve erkek infertilitesini gidermeye yardımcı olmak amacı 
ile yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Dermatolojide de özellikle leke ve kırmızı yüz gibi bedenin oksidatif 
stresle ilişkili tablolarının tedavisi ile yaşlanmanın yavaşlatılmasına 
destek olarak kullanmaya başlanmıştır.  

S



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Öktem, 
günümüzde en sık yapılan ve araștırılan estetik ameliyat olan burun estetiği ya da 
burun dolgusu alanında merak edilen pek çok konuyu tüm detayları ile ele aldı… 

Güzelliğin Sırrı
Burun Estetiği

sağlık ve güzellik
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Burun estetiğinden korkan veya 
burnunda ufak tefek sorunları olan 

kișiler burun dolgusuna bașvurabilir.

enelde kimler burun estetiğine başvurur? 
Tıp dilinde rinoplasti olarak bilinen burun estetiği; 
burun kemeri, kıkırdaklar ve burun ucunun 
şekillendirilmesini sağlayan estetik ameliyattır. Yani 
burnunda şekille ilgili sorunları olan veya nefes alma 
problemi ile ilgili sorunları olan kişiler burun estetiğine 
başvurabilir. 

Kimler burun estetiği ameliyatı olabilir ? 
Burun estetiği ameliyatında en başarılı sonuçları alabilmek için kemik 
ve kıkırdak gelişiminin tamamlanmış olması gerekir. Genellikle on 
sekiz yaşını doldurmuş kişilere yapılan bir estetik operasyondur. 

Burun estetiği operasyonu öncesi ve sonrası yapılması 
veya yapılmaması gerekenler nelerdir? 
Burun estetiği öncesi, detaylı muayene sırasında hastanın öyküsü 
değerlendirilir. Kişinin kullandığı ilaçlar ve genel sağlık durumu 
bizler için çok önemlidir. Operasyondan bir hafta önce aspirin 
kullanımı, aşırı yeşil çay tüketimi, E ve C vitamını, balık yağı (omega 
3) gibi kan sulandırıcı etkiye sahip olan her şey bırakılmalıdır. 
Anestezi ve iyileşme sürecini etkilediği için sigara ve alkol tüketimi de 
kesilmelidir. Burun estetiği sonrasında hastalarımızla sürekli irtibatta 
kalıyoruz. Ameliyat sonrası hastalar bol sıvı tüketmeli, verilen ilaçları 
düzenli kullanmalıdır. Ortalama altı ay gözlük kullanılmamalı ve en 
önemlisi kişi burnunu tüm darbelere karşı korumalıdır. 

Burun estetiği ile birlikte hangi operasyonlar 
yapılabilir? 
Burun estetiği ameliyatları ortalama üç ya da dört saat arasında sürer. 
Bu süre göz önünde bulundurularak kombine ameliyatlar yapılabilir. 
Burun ameliyatıyla kombin olarak en sık yapılan ameliyatlar göz 
kapağı ameliyatı (Blefaroplasti) ve çenesi küçük, geride olan hastalara 
yapılan çene protezi ameliyatlarıdır. Ayrıca meme büyütme ve 
sınırlı liposuction ameliyatları da burun estetiği ameliyatı ile birlikte 
yapılabilir. 

Bize kapalı rinoplasti ve açık rinoplasti ameliyatlarının 
farkından kısaca bahsedebilir misiniz? 
Burun estetiği ameliyatları açık ve kapalı teknikler kullanılarak 
yapılabilir. Açık rinoplasti ameliyatlarında burun deliklerinin alt 
kısmında küçük bir kesi yapılır ve burun bu kesiden açılır. Kapalı 
rinoplasti ameliyatlarında burun delikleri içerisinden yapılan kesiden 
müdahale edilir. Kapalı rinoplasti ameliyatının iyileşme süreci, açık 
rinoplasti ameliyatına göre daha konforlu ve kolaydır. Özellikle, son 
zamanlarda gelişen teknolojiden aldığım destek ile ameliyatlarımı 
kapalı rinoplasti yapıyorum. 

Herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum, 
burun estetiği operasyonları ağrılı mıdır? 
Rinoplasti ameliyatı sonrası süreç ağrılı değildir. Kişinin bünyesine 
bağlı olmakla beraber, çoğu hastamız ağrı kesiciye bile ihtiyaç 
duymadan bu süreci kolayca atlatır. Burun estetiğinden sonra bir süre 
ödem yani şişlikler olur, bu süreçte bol su tüketilmesi ve baş yüksekte 
tutarak yatılması önerilir. 

Burun estetiğinde burun planlanırken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
Burun estetiği öncesi yaptığımız muayenede; önce detaylı bir muayene 
yapıyorum. Benim için hastaların beklentileri çok önemli. Bu 
süreçte ben de hastamıza, altın orana ve burnunun yapısına uygun 
olan önerilerde bulunuyorum. Hastalarımın beklentisi ile kendi 
tecrübelerimi birleştiriyorum.

G
Burun dolgusundan da bahsedebilir misiniz? 
Burun estetiğinden korkan veya burnunda ufak tefek sorunları 
olan kişiler burun dolgusuna başvurabilir. Burun dolgusu, 
burun ameliyatına göre daha kolay ve daha kısa süren bir 
işlemdir. Burun dolgularında genellikle hyaluronik asit içeren 
dolguları tercih ediyoruz. Burun ucunun kaldırılmasında, 
burun kemerinin kamufle edilmesinde dolgu uygulanabilir. 
Kullanım süresi kişiye de bağlı olmakla birlikte ortalama on iki 
ay aralığındadır. Burun dolgularının tekrarlanması halinde bu 
süreyi daha da uzatmak mümkün olabilir. 



Nefes Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin kurucuları 
Uzman Psikolojik Danışman Begüm Coşkunarslan ve 

Uzman Psikolojik Danışman Elif Akbay, kariyer serüvenlerinden, tamamladıkları 
eğitimlerden ve danışanlarına sundukları hizmetlerden bahsediyor. 

Kendinizi İyi 
Hissedeceksiniz

sağlık ve güzellik
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ize kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Kariyerinize nasıl başladınız? 
Başkent Üniversitesi PDR Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra farklı kurumlarda görev yaptık. Daha sonra bilgi 
ve birikimlerimizi, dostluğumuz ile birleştirmeye karar 
verdik. Okul dönemimizden bu yana önemli olanın 

sadece diploma olmadığı düşüncesi ile eğitim hayatımız boyunca 
çocuk, ergen ve yetişkin psikolojik değerlendirmeleri üzerine birçok 
eğitim aldık. Uzmanlık eğitimlerimizin ardından profesyonel 
hayatımıza, özel eğitim, özel okul ve danışmanlık merkezlerinde 
devam ettik. Kurumumuzda çocuk, ergen ve yetişkinlerle ilgili 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Psikolojik danışmanlık merkeziniz için neden Nefes 
ismini tercih ettiniz? Logonuzda karahindiba çiçeği 
olmasının bir anlamı var mı?
Bizim için her insan bir nefes, her nefes de çok değerli... Yola “Rahat 
bir nefes aldım.” demenin huzurunu yaşayan insanlarla dolu bir 
kurum olma hayali ile çıktık. Bu yüzden kurumumuzun ismini 
Nefes olarak tercih ettik. 

Karahindiba, Antik dönemlerden bu yana her derde deva; güneşin 
ve ‘aydınlanmanın’ sembolü, şifa vermek için dünyanın her yerinde 
bulunan nadir, her şarta uyum sağlayacak kadar güçlü bitkilerden 
biri olduğu için bu görseli kullandık.

Nefes Psikolojik Danışmanlık merkezinde kimlerle 
çalışıyorsunuz?
Merkezimizde bizimle birlikte alanında uzman konuşma ve 
dil terapisti, sosyolog, psikolog ve psikolojik danışman hizmet 
vermektedir.

Sektörde sizi özel kılan özellikleriniz nelerdir? Bu 
konuda aldığınız eğitimleri kısaca anlatabilir misiniz? 
İletişimi, samimiyeti ve güler yüzü, iyi bir dinleyici olmayı, 
empati kurabilmeyi, ulaşılabilir olmayı, iç gözlemi ve analitik 
yeteneklerimizi etkin kullandığımızı düşünüyoruz. Başından beri, 
bizim kendimizi anlatmamızdan ziyade bize danışan olarak gelen 
insanlar en iyi referansımız olmaya devam etmektedir.

Aile danışmanlığı, diksiyon, beden dili, enerji, profesyonel 
iletişim, bilişsel davranışçı terapi, ifade yönetimi, oyun terapisi, 
çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri, ilişki ve evlilik 
danışmanlığı, mindfulness, psikodrama, cinsel terapi eğitimlerimizi 
tamamlayarak danışan almaya başladık. 

Nefes Psikolojik Danışmanlık merkezinde hangi 
alanlarda hizmet veriyorsunuz?
Merkezimizde; çocuk ve ergen terapisi, oyun terapisi, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk, özgül öğrenme 
güçlüğü, kaygı ve stres, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, 
değerlendirme ve dikkat testleri, panik atak, anksiyete (kaygı) 
bozukluğu, yetişkin terapisi ve cinsel terapi alanlarında hizmet 
verilmektedir.  n

B



Zade Vital’den 
Çörek Otu Günü
Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, 
sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla 
“kutsal tohum” olarak bilinen çörek 
otu için Türkiye’de ilk kez “Çörek Otu 
Günü” ilan etti.
Geleneksel bitkisel yaklaşımı modernize ederek yaşamın her anına 
destek olmak için çalışan Zade Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri 
arasında bulunan çörek otunun yararlarına dair farkındalığı 
artırmak ve gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için Çörek 
Otu Günü’nü kutlamaya başladı. Zade Vital Genel Müdürü Taha 
Büyükhelvacıgil’in ev sahipliği yaptığı özel etkinlikte sağlıklı yaşam 
tutkunları bir araya geldi. Etkinlik boyunca çörek otunun tarihi, 
zengin içeriği ve faydalarına dikkat çekilirken, karasal ekosistemin 
korunmasına ve gelişmesine destek veren Tohum Derneği ile de 
anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. 

AKASYA ASILTÜRKMENGÜL GÖLGE

davet

BURÇAK DENİZ DEDEOĞLUPINAR HOTİÇ

TAHA BÜYÜKHELVACIGİL, AYȘE TOLGA
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eme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. 
Günümüzde her sekiz kadından biri meme 
kanserine yakalanma riski taşıyor. Yüksek 
görülme oranına rağmen meme kanseri, tarama 
programlarına uygun takip edildiğinde, erken 

teşhis edilebilen ve tedavi başarısı oldukça yüksek bir hastalıktır.  

Memede kanser belirtileri ortaya çıkar çıkmaz önlem 
almak gerekiyor.
Meme kanseri ile ilgili toplumsal bilinçlenme, kanser tarama 
programlarının uygulanması ve erken tanıda çok önemli rolü olan; 
meme ultrasonografisi ve mamografinin yaygın kullanılabilir 
olması sayesinde günümüzde birçok meme kanserli hasta erken 
teşhis edilebilmekte ve tedavi imkânına kavuşabilmektedir. 
Erken teşhisin bu kadar önemli olduğu bir hastalıkta periyodik 
taramalarını düzenli olarak yaptırmak her kadının kendi sağlığı 
için mutlaka yapması gereken bir sorumluluktur. 

Memedeki her kitle kanser habercisi olmayabilir.
Memede oluşan kitlelerin birçok nedeni olabilir. Bu kitleler iyi 
huylu olabileceği gibi, meme kanserinin ilk bulgusu olarak da 
ortaya çıkmış olabilir. Kendi kendine meme muayenesini düzenli 
bir şekilde yapan kadınların memede ortaya çıkan yeni kitleleri 
fark etmeleri daha kolaydır. Sert, kenarları belli olmayan, hareket 
etmeyen ve ağrısız kitleler meme kanseri açısından daha yüksek 
şüphe uyandırmaktadır. Bununla birlikte memede ortaya çıkan 
tüm kitlelerin uzman bir doktor tarafından muayene edilmeleri 
ve radyolojik olarak ultrasonografi ve/veya mamografi ile 
değerlendirilmeleri gerekir. 

Meme başındaki içe çekilme kanser açısından uyarıcı 
olabilir.
Kadınlarda meme başı, memenin gelişimi sırasında bazen içe çökük 
olarak oluşabildiği gibi bazen de normal bir meme başının daha 
sonradan içe çekilmesi görülebilmektedir. Gelişimsel çekilmelerin 
klinik bir önemi yoktur. Normal yapıdaki bir meme başının 
daha sonradan içe çekilmesi meme kanseri açısından uyarıcı bir 
bulgudur. Benzer şekilde meme derisinde de sonradan gelişen 
çekilmeler, çökmeler oluşabilir. Bu durumda da meme içerisindeki 
bir tümörün deride bu çekintiyi yapma ihtimaline karşı bir 

muayene ve radyolojik inceleme gerekir. Bu çekilmelerin daha iyi 
görülebilmesi için kadınların ayda bir kez kendi kendine meme 
muayenelerini yapmaları ve bu esnada ayna karşısında kollarını 
havaya kaldırarak ve göğüs kaslarını kasarak yapılan çekilme 
testleri ile meme derisini değerlendirmeleri önerilir. 

Memedeki şekil ve renk değişiklikleri ayrıntılı meme 
muayenesi ile değerlendirilmeli
Meme simetrik bir organdır. Her iki meme arasında çok hafif 
büyüklük farkları olabilmektedir. Bununla birlikte normal 
görünüm ve simetrideki iki memeden herhangi birinde 
anormal büyüme ya da iki meme arasındaki simetrinin 
kaybolması durumunda ve meme derisinde meydana gelen renk 
değişikliklerinde ayrıntılı meme muayenesi yapılması gerekir. 
Meme derisinde fark edilebilecek bir diğer değişiklik de derinin 
ödem yapması ve portakal kabuğu şeklinde görünüm almasıdır. 

Meme başı akıntıları genellikle zararsız olsa da kanser 
sinyali olabilir.
Meme başından gelen akıntılar meme kliniklerinde en sık 
karşılaşılan şikayetlerden birisidir. Her kadının hayatının bir 
döneminde meme başından akıntısı olması muhtemeldir. Bu 
akıntılar büyük çoğunlukla süt kanallarında biriken zararsız 
akıntılardır. Büyük çoğunluğu meme kanallarının içerisinden 
başlayan meme kanserleri meme başından kanlı olabilen akıntılara 
neden olabilmektedir. Meme başı akıntısı hekim tarafından 
değerlendirilerek şüpheli bulgu varlığında radyolojik olarak sebebi 
ortaya konup gerekli tedaviler yapılabilmektedir. 

Koltuk altında meydana gelen şişliklere de dikkat 
edilmelidir.
Memede ortaya çıkan hastalıkların lenf yayılımı, çoğunlukla koltuk 
altında olduğundan burada ortaya çıkan şişliklerin meme kanseri 
açısından bir uzman tarafından değerlendirilmesi de son derece 
önemlidir. 

Meme kanseri bazı durumlarda memede ağrıya 
neden olabilir
Her ne kadar meme kanseri çoğu zaman ağrısız bir hastalık olsa 
bazı özel durumlar nedeniyle memede ve meme başında hissedilen 
ağrılar da mutlaka önemsenmelidir.  

M

Meme Kanseri Ayı’na özel, tüm dünyada en sık 
görülen kanser türü olan meme kanserine karșı 
farkındalığı arttırmak amacı ile Gü ven Hastanesi 

Meme ve Endokrin Cerrahisi Bö lü mü ’nden 
Prof. Dr. Ali Uğur Emre, meme kanserinin belirtileri ve 

erken teșhisin önemi ile ilgili bilgi verdi...

Meme Kanseri
Belirtileri

PROF. DR. ALİ UĞUR EMRE

sağlık ve güzellik



stetikte natürel yaklaşım nedir? 
Kliniğimizde; hastalarımıza yapılan işlemlerin 
olabildiğince natürel olmasına özen gösteriyoruz. 
Kliniğimize gelen hastaları değerlendirdiğimizde; 
yaklaşık yüzde yirmi beş veya otuzu, ilk defa estetik 
yaptırmak için kliniğimize geliyorlar. Özellikle ilk 
defa işlem yaptıracak hastaların; işlemin doğal olup 

olmayacağına ilişkin ciddi kaygıları oluyor.  Bazen hastalarımız bizden 
doğal olmayan işlemleri istese bile, kliniğimizde bu tür işlemleri çok 
fazla tercih etmiyoruz. Hatta bazı hastaları işlem yapmamaya ikna 
ettiğimiz de oluyor. Bizim felsefemiz; estetikte natürel sonuçlar elde 
etmek ve bu sonuçların kliniğimizin imzası niteliğinde olmasıdır.

E

sağlık ve güzellik

Dolgu, botoks ve cilt gençleştirme işlemlerinde 
tekniğiniz neden farklı? 
Medikal estetik işlemlerin hepsi birbirini tamamlar ve sağlıklı 
yaş alma sürecinde botoks, dolgu ve diğer cilt kalitesini arttıran 
uygulamalar bütünsel bir estetik bakış açısı gerektirir. Botoks 
uygulamasından doğal sonuçlar alabilir, dolgu uygulamaları 
ile uygulama bölgelerinde yüze şekil verebilir, çökmeleri veya 
asimetrileri giderebiliriz. Bu işlemler yapıldıktan sonra, geriye 
cilt kalitesini geliştirerek yaptığımız bütün işlemleri, parlatma 
seansları kalıyor. Bütün bu uygulamalar kişiye özeldir ve bu 
uygulamalarda kendi geliştirdiğimiz teknikler ile natürel 
sonuçlar elde etmek en büyük hedefimizdir. 

Doğallıktan ve natürel uygulamalardan yana olan Uzm. Dr. Peyami Duman, 
kliniğinde gerçekleștirdiği natürel medikal estetik ișlemleri ile hastalarını 

en güzel görünümlerine kavușturuyor...

Natürel Estetik  

PEYAMİ DUMAN
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Kliniğimizde; hastalarımıza yapılan 
ișlemlerin olabildiğince natürel olmasına 

özen gösteriyoruz.

Kliniğinizde en sık hangi medikal estetik 
operasyonları gerçekleştiriyorsunuz?
Kliniğimizde en sık gerçekleştirdiğimiz işlemler; dudak dolgusu, 
burun dolgusu, çene şekillendirme, botoks ve gençlik aşıları 
şeklinde sıralanmaktadır. Hastaların yaptırdıkları dolgu ve 
botoks işlemlerinden istedikleri sonuçları almaları ve memnun 
kalmaları için öncelikle; hastalarımızın cilt kalitelerinin 
arttırılmasına ve ciltlerinin sağlıklı görünmesine çok dikkat 
ediyoruz. Klinikte çok sayıda dudak dolgusu uygulaması 
yapıyoruz. Özellikle natürel dudak dolgusu için il dışından 
veya yurtdışından gelen ve işlem yaptırdıktan sonra dönen 
hastalarımız oluyor. Biz hastalarımızın memnun kalmayacağı 
işlemlere kliniğimizde yer vermiyoruz. Prensip olarak aileme 
ve yakın çevreme yapmadığım işlemleri hastalarıma da asla 
uygulamıyorum.

Tedavi için başka şehir veya ülkelerden gelen 
hastalarınız oluyor mu?
Kliniğimizde hem yurt içinden, hem de yurtdışından pek çok 
hasta ağırlıyoruz. Çoğu zaman hastalarımız, kliniğimizde işlem 
yaptırabilmek için günü birlik Ankara’ya geliyorlar.  Bütün 
hastalarımıza kliniğimizde iyi bir süreç yaşatmak için tüm 
yeteneklerimizi kullanıyoruz. Bu hastalarımız; bulundukları 
şehirlerde doğal uygulama yapabilen bir klinik olmadığı veya 
bulunan kliniklere güvenmedikleri için bizi tercih ediyorlar. Biz 
hastalarımızla büyük bir aileyiz. Çalışma arkadaşlarım, eşim 
ve ben; ailemizi huzurlu ve mutlu tutmak için elimizden geleni 
yapıyoruz.

Sizce estetiğin yaşı ve sınırları var mı, estetik 
operasyona ne zaman gereksinim duyulmalıdır?
Estetik işlemlere; kişinin kalmak istediği yaşa göre başlanmalıdır. 
Natürel estetik, kişinin kalmak istediği yaşı en iyi şekilde 
yansıtacak işlemlerdir. Elbette işlemlerimizi on sekiz yaş ve 
üzeri kişilerde gerçekleştiriyoruz. On altı veya on yedi yaşındaki 
hastalarımıza ise ailelerinin gözetiminde; dolgu ile ameliyatsız 
burun estetiği yapabiliyoruz. Bence estetiğin yaşı yoktur; 
ihtiyaçlar başladığında, koruma amaçlı işlemler yapılırsa 
ilerleyen yaşlarda cilt kalitesi korunmuş olur.

Sosyal medya güzellik algısını sizce nasıl etkiliyor? 
Sosyal medyada paylaşılan sonuçlar, çoğu zaman bizim natürel 
estetik bakış açımızın dışında kalıyor. Hastalarımız; bu örnekleri 
gördükleri zaman estetik uygulamalara karşı negatif bir tutum 
sergiliyorlar. Biz sosyal medyada hastalarımıza; hem kendi 
isteklerini gerçekleştirdiğimizi, hem de onlara uygun olan işleme 
ortak karar verdiğimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Her daim natürel 
estetikten yana olduğumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Herkesin 
ihtiyacı farklıdır. Sosyal medyada bizim göstermek istediğimiz 
de tam olarak bu. Asıl amacımız samimiyetimizi dijital 
pazarlamaya yansıtmak.  Bu anlamda; yola çıktığımız iş ortağımız 
StrategyCube Dijital Pazarlama Ajans’ı yaptığımız işi en iyi şekilde 
yansıtarak; bizim sadece hekimlik yapmamızı sağlayabilen güçlü 
ekipleri ile bize destek olmaktadır. Estetik sektörü deneyimleri ile 
kliniğimizin vermek istediği mesajları belli pazarlama stratejileri 
dahilinde çok başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. 

Dijital pazarlama çalışmalarınızda hedefleriniz 
nelerdir?
Dijital pazarlama, her geçen gün kendini yenileyen ve günümüzde 
hem kişisel, hem de kurumsal olarak; bütün insanların varlık 
göstermesinin gereklilik halini geldiği bir mecra. Bu sebeple; 

biz de dijital pazarlama kolumuzdan ciddi şekilde yararlanıyoruz. 
Estetik ve sağlık alanında isimlerinden sıkça söz ettiren 
“StrategyCube” firması ile çalışıyoruz.  Bu konuda onlara hem 
çok güveniyoruz, hem de destek oluyoruz. Yapmak ve yansıtmak 
istediğimiz tüm klinik süreçlerimizi, dijital pazarlama alanında en 
iyi şekilde yansıtıyorlar. Kısacası; biz işlemlerimize odaklanırken; 
güçlü bir ekip bizim samimi pazarlamamızı, çok profesyonel 
bir şekilde yapmaya devam ediyor. Aykut Büyükyılmaz ve 
StrategyCube Dijital Pazarlama Ajans’ına işimize yaptıkları olumlu 
katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Burcu Kısa, kadınların estetik 
açıdan kaygı duyduğu vücut bölgelerinden biri olan; genital bölge estetiği 

uygulamaları ve bu uygulamaların faydaları hakkında bilgi veriyor... 
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Labioplasti Nedir?
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Kadının estetik olarak kaygı 
duyduğu vücut bölgelerinden biri de 

genital organlarıdır.

ize kendinizden ve kariyerinizden 
bahsedebilir misiniz? 
Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitimimi Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptıktan sonra 
uzun yıllar, Türkiye’nin en büyük kadın doğum 
hastanelerinden biri olan Zekai Tahir Burak 
Hastanesi’nde görev yaparak; 2019’da doçentlik 

unvanını aldım. Şu an Ankara Medical Park Batıkent Hastanesi’nde 
görev yapmaktayım. 

Genital estetik uygulamalarından ve en sık yapılan 
işlemlerden bahsedebilir misiniz? 
Kadınlar kendini her anlamda güzel hissetmek ister. Kadınların 
estetik açıdan kaygı duyduğu vücut bölgelerinden biri de 
genital organlarıdır. Günümüzde, genital estetik uygulamaları 
ameliyat ile yapılabildiği gibi gelişen teknoloji ile lazer ve PRP gibi 
ameliyatsız uygulamalar da yapılabilmektedir. Genital estetik 
uygulamalar; hastanın yaşı ve şikâyeti göz önünde bulundurularak 
yapılır. En sık uygulanan cerrahi işlemler; ameliyatla vajina 
daraltma (vajinopilasti) ve iç-dış dudak küçültme (labioplasti) 
uygulamalarıdır. 

Genital estetik uygulamaları arasında yer alan cerrahi 
dışı uygulamalardan da söz edebilir misiniz? 
Cerrahi dışı uygulamalar ise lazer, PRP ve dolgu uygulamalarıdır. 
Lazer ile genital bölgede renk açma, sıkılaştırma ve idrar kaçırma 
tedavileri yapılabilmektedir. 
PRP ile vajinal gençleştirme yapılarak kronik akıntılar ve menopoz 
sonrası oluşan vajinal kuruluk giderilebilir. Genital bölgeye 
hiyaluronik asit ve yağ enjeksiyonu uygulamaları ile de cinsel haz ve 
genital fonksiyonlar artırılır. 

Yaş gruplarına göre değişen uygulamalardan 
bahsedebilir misiniz?
Ergenlik ve gençlikte dış dudaklardaki şekil bozuklukları ön 
planda iken; evli ve doğum yapmış kadınlarda genital bölge renk 
açma, klitoris şekillendirme, vajen daraltma, doğum dikişlerinin 
düzeltilmesi ve dış dudak küçültme operasyonlarını daha sık 
yapmaktayız. 

Genital estetiğin faydalarından bahsedebilir misiniz?
Genital estetik, sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda 
hijyenik açıdan konfor da sağlar. Bikini, tayt, mayo giydiğinizde; 
labiyoplasti ile daha rahat hissedersiniz. Özgüveniniz artar, cinsel 
birliktelikten keyif alırsınız. Vajinadan ses gelmesi gibi şikâyetleriniz 
bu işlem sayesinde son bulur. Vajinal PRP ile menapoz sonrası 
kuruluklarınızdan da kurtulabilirsiniz. Sonuç olarak; genital estetik 
uygulamaları kolay ve memnuniyet veren işlemlerdir. Operasyon 
sonrası çok kısa sürede iş ve sosyal hayatınıza dönüş sağlayabilirsiniz. 
Genital estetik uygulamaları ile bedeninizi ve ruhunuzu 
güzelleştirebilir, hayatınızı renklendirebilirsiniz. Sağlıkla kalın… 

B



COSMED 
12. Yaşını Kutladı
Osmanlı’nın güzellik sırrı olan 
Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş 
bir dermokozmetik markası 
olan COSMED, 12. yaşını ve 
yenilenen marka yüzünü büyük bir 
organizasyon ile kutladı.
Her bir ürününü güçlü ve uzun araştırmalar sonucunda, dünya 
standartlarında üreterek eczacı ve dermatologların tavsiyeleriyle son 
kullanıcıya ulaştıran COSMED Cosmeceuticals’ın 12.yaşını ve yeni 
marka yüzünü kutladığı Momo Bebeköy’de düzenlenen partiye  iş, 
sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Yenilenme stratejileri ile dünyaya açılmayı hedefleyen COSMED 
Cosmeceuticals, Topkapı Sarayı Harem’inden ilham aldıkları 
yeni marka kimlikleri ve yeni logo tasarımları sayesinde hem 
Türkiye’den, hem de yabancı iş ortaklarından büyük ilgi gördü. 

davet

DEREN ÖZTÜRK MATARACI

HANDE CAN

PELİN KARAHAN

DİLA TARKAN
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Aysel Yıldırım 
Next Level’da
Next Level Loft Ofis’te merkezinin 
açılışını yapan Aysel Yıldırım, 
konuklarına yeni mekanını 
gezdirirken estetik ve güzellik 
işlemleri konusunda da bilgi verdi.

Estetik ve güzellik merkezinin Next Level Loft Ofis’te gerçekleşen 
açılış davetine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katılım 
gösterdi. Konuklar gün boyu canlı müzik eşliğinde sohbet 
edip, estetik ve güzellik alanındaki son trendleri ve teknolojik 
gelişmeleri öğrenme fırsatı buldular. Keyifli bir günün ardından 
misafirler için hazırlanan özel hediyeler de büyük ilgi gördü. 

davet

AYSEL YILDIRIM

ÜLKÜ TUYUN, PINAR ÜLKER SARA KHALAF

SELİN GÖMLEKSİZ ATA-AYFER TAÇ
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giz_honey

endinizi kısaca tanıtır mısınız?
Yaşam ve öğrenci koçluğunu 
tercih etmenizin nedeni nedir?
Ben Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
Bölümü mezunuyum fakat bu sektörde hiçbir zaman 
ilerlemek istemedim. Koçluk mesleğine başlamaktaki 
asıl amacım öğrenci koçu olmaktı. Kendi hayatımdan 

da yola çıkarak, gençlerin hayattan beklentilerine ve kendi 
mizaçlarına uygun bir meslek edinebilmelerine yardımcı 
olmak adına öğrenci koçu olmak istedim. Yaşam koçluğunda 
uzmanlaşmayı tercih etmemin sebebi ise herkesin bir kere dünyaya 
geldiğine ve hayatta en çok odaklanmamız gereken kısmın 
yaşamlarımız olduğunu  ve herkesin tek bir yaşamı olduğunu 
düşünürsek en çok odaklanmamız ve farkındalığımızı arttırmamız 
gereken kısım yaşamlarımız olduğunu düşünmemdir.

Sizce kimler yaşam koçundan destek almalı?
İnsanların farkındalığa ulaşma isteği önceden de vardı ama 
pandemi sürecinde birçok kişide yeni arayışlar başladı. Pandemi bu 
süreci çok hızlandırdı. Hepimizi farkında olarak ya da olmayarak 
düşünmeye sevk etti. En çok da hayatın anlamı üzerine düşünmeye 
başladık. Geçirdiğimiz bu zor dönem “anlam” kavramını tekrar 
sorgulamamıza zemin hazırladı. Zaten her daim hayatın anlamını 
bulmaya çalışıyoruz. Ona göre yaşamaya ve hareket etmeye özen 
gösteriyoruz. Oysa anlam yaşadıklarımız değil, yaşadıklarımızı 
yorumlama biçimimizde gizlidir. Yorumlamak, içselleştirmeye izin 

verir; insanın kendi içine dönmesini, kendisi üzerinde düşünmesini 
ve kendisiyle konuşmasını sağlar. İşte bu noktada bizim asıl 
görevimiz düşüncelerimize farklı bir boyut kazandırmaya 
çalışmak. Kendinizi gördükten sonra değişip değişmeme kısmı 
yine sizin seçiminiz oluyor. Önemli olan görebilmek, yaptıklarını 
fark edebilmek sonrasında anlam zaten kendiliğinden geliyor. 
Anlam arayışında olan, kendini tanımak isteyen, potansiyelini 
keşfetmek isteyen, cevaplarını bulamadığı soruları olan, iletişim 
problemleri, aitlik problemleri olan herkes koçluk desteği alabilir. 

Bir koç olarak okurlarımıza vermek istediğiniz bir 
tavsiye var mı?
Ailenizden, arkadaşlarınızdan, partnerlerinizden alamadığınız 
ilgiyi, sevgiyi ve saygıyı kendimize gösterebilirseniz birçok 
sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu duygulardan kendinizi 
mahrum bırakmayın ve sevginin en güzel halini kendinize sunun. 
Ruhunuzla flört edin, bedeninizi beğenin, kendinize iltifat edin, 
onu yoklayın hatırını sorun. Olmak istediğiniz gibi olmanız için 
cesaretiniz olsun. Bazen insanlar bu cesarete sahip olsalar bile 
çevreleri buna izin vermiyor. Eğer böyle bir özgürlüğünüz varsa 
lütfen bunun kıymetini bilin ve harekete geçin. Ruhunuza ve 
bedeninize ağır gelen ne varsa yere düştüğünüzde kaybetmiş 
olmazsınız. Düştüğünüzde kalkmazsanız kaybedersiniz. Sinan 
Canan Hoca’mın çok güzel bir lafı vardır: “Geçici hayat kalıcı hasar 
bırakmaz”. Hayallerinizden ve umutlarınızdan hiçbir zaman 
vazgeçmemeniz dileği ile… 

K

Hayatlarımızın anlamının yorumlama 
biçimimizde gizli olduğuna inanan 

Yașam Koçu Gizem Gürakan, 
yașam koçluğu ve kimlerin yașam 
koçluğuna bașvurması gerektiği 

konusunda ipuçları veriyor...
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Size 
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ncelikle bize kendinizden ve voleybola 
başlama serüveninizden bahsedebilir 
misiniz? Çocukluğunuzda ilginizi çeken 
başka sporlar var mıydı yoksa direkt olarak 
voleybolla mı başladınız?
Aslında spora masa tenisiyle başladım, iyi de 
oynuyordum. Spora olan yeteneğim beden eğitimi 

öğretmenimin gözünden kaçmamış olsa gerek; yaşıtlarımdan da 
uzun olunca, sevgili Özlem Hocam “Voleybol oynamak ister misin?” 
dedi. Ben de spor yapmak için hevesliydim. Bu şekilde benim için 
güzel bir yolculuk başlamış oldu.

Ö

röportaj

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok takımda forma 
giymek size profesyonel anlamda ne gibi katkılar 
sağladı?
Farklı takımlarda forma giymek, öncelikle büyük bir deneyim ve 
tecrübe kazandırdı diyebilirim. Farklı spor kültürleri içerisinde 
bulunmam, ayrıca farklı kulüp formalarını, farklı şehirlerde 
giymem, oyunumun gelişmesine de büyük katkı sağladı. Birçok 
antrenörden oyun yapıları hakkında bilgiler alırken, branşımda 
önemli isimlerle takım arkadaşı olma fırsatı yakaladım. 
Bunların hepsi tecrübelerimi artırdı. Aynı zamanda da sahadaki 
performansıma olumlu yansıdı. 

Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanan ve Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta 
Elemeleri’nde “En Değerli Oyuncu” unvanını alan, Türk Milli Voleybol Takımı’nın 
bașarılı oyuncusu Meryem Boz ile kariyeri, sporcu kimliği, olimpiyat serüveni ve 

hobilerine dair keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. 

Filenin Sultanları’ndan

MERYEM BOZ  
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Ülkemizi temsil etmenin ve Türk 
voleybolunun gelișimine katkı sunuyor 

olmanın bilinci, olimpiyatlar boyunca 
yakaladığımız sinerjiyi üst seviyede 

tutmamıza yardımcı oldu.

Bu güne kadar çok sayıda başarıya imza attınız. 
Bunların içinde sizi en çok hangisi etkiledi? 
Milli takımımızla yakaladığımız başarıların bende yeri ayrı 
diyebilirim. Yaptığım spor bir takım oyunu ve takım olarak 
başardıklarımız benim için her zaman unutulmaz oluyor. Tabii 
ki Tokyo Olimpiyat Oyunları’na aldığımız vize, unutulmazların 
en başında geliyor; çünkü profesyonel bir sporcu olarak, 
en büyük hayallerimden biri dünyanın en üst düzey spor 
organizasyonu olan olimpiyatlarda ülkemin milli takımında yer 
almaktı. Bunu başardığım için de çok mutluyum.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nde en 
değerli oyuncu seçildiniz. İlk öğrendiğinizde ne 
hissettiniz?
Yıllardır voleybol oynuyorum, takım olarak ya da bireysel olarak 
birçok başarı elde ettim. Tabii böylesine önemli, uluslararası bir 
yarışma içerisinde “En Değerli Oyuncu” seçilmek beni çok mutlu 
etti. O elemelerde tüm takım olarak başarıyı çok istedik. Herkes 
sahaya elinden gelenin en iyisini ve en fazlasını verdi. Bunun 
kendi açımdan da görülmesi ve bu ödül ile taçlandırılması 
heyecan vericiydi.

Müsabakalardan önce kendinizi mental olarak 
nasıl hazırlıyorsunuz? Rahatlatmak için neler 
yapıyorsunuz? 
Gerçekten uzun bir süredir çok yoğun bir takvimin içindeyiz. 
Son bir senedir, kulüp maçları ve milli maçlar nedeniyle çok 
hızlı akan bir süreçte çok kısa aralıklarla müsabakalara çıktım. 
Bu yoğun takvim içerisinde psikolojik olarak kendimi hazır 
tutmak için dinlenme ve beslenmeme çok dikkat etmeye 
çalışıyorum. Rahatlamak için arkadaşlarımla sohbet ediyorum, 
onlarla bir araya gelmek için zaman yaratıyorum. Ayrıca müzik 
dinliyorum ve kendime vakit ayırmaya çalışıyorum.

Türk sporunda kadın voleybolu tarih yazan 
başarılara imza attı ve Türkiye’nin adını dünyaya 
duyurdu. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tokyo’da dünya devleriyle aynı platformda mücadele etmek, 
bizim için başlı başına bir motivasyon kaynağı oldu. Ülkemizi 
temsil etmenin ve Türk voleybolunun gelişimine katkı sunuyor 
olmanın bilinci, olimpiyatlar boyunca yakaladığımız sinerjiyi 
üst seviyede tutmamıza yardımcı oldu. Turnuva süresince 
ülkemizin desteğini her zaman arkamızda hissettik. Saha 
içerisinde de müthiş bir birliktelik yakaladık. Bu birlikteliği 
de Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak taçlandırdığımızı 
düşünüyorum. Elde ettiğimiz başarıların, ülkemizde voleybolun 
geldiği nokta ve gelişimi açısından da çok değerli olduğunu 
düşünüyorum.

Aktif yaşam tarzı dendiğinde ilk akla gelen 
isimlerdensiniz…
Evet. Bu konuda akla gelen isimler arasında gösterilmek beni 
mutlu ediyor. Aktif yaşam çok önemli; çünkü hem sağlığımıza 
hem de hayat kalitemize doğrudan etki ediyor. Hareketli ve 
aktif yaşamın değerini bilmek ve günün bir kısmını buna 
ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Aktif yaşamı tamamlayan 
unsurlardan biri de gün içinde egzersiz yapmak ve dengeli 
beslenmek. Amacım, bu konuda daha fazla kadına ulaşmak 
ve onlara aktif yaşam konusunda ilham vermek. NESFIT’in, 
kadınları fiziksel aktiviteye teşvik eden “Senin Nesfit’inde” 
isimli kampanyasının Türkiye’deki elçiliğini üstleniyorum. 
Kampanya, kadınları kendileri için en iyisini yapmaları 

doğrultusunda motive ederken, onlara fiziksel aktiviteden keyif 
almaları ve aktif yaşamdan vazgeçmemeleri mesajını veriyor. 
NESFIT ile ortak değer ve hedeflerde buluşuyoruz. Bu açıdan iş 
birliğimiz bende heyecan uyandırıyor. Aktif yaşam konusunda daha 
fazla kadına ulaşıp, ilham verme yolunda böylesine bir marka ile 
birlikte yürüdüğüm için çok mutluyum.  

Voleybol haricinde aktif yaşam için neler 
yapıyorsunuz?
Spor hayatımın değişilmez bir parçası, benim için adeta bir tutku… 
Bu nedenle antrenmanlar ve maçlar haricinde de sporla iç içeyim, 
günlük hayatta sürekli aktifim. Yaşam içerisinde aktif olmak sizi 
daha enerjik, daha dinamik yapıyor. Fiziksel aktivite ve sporla dolu 
bir yaşam tarzı için profesyonel sporcu olmaya gerek yok. İsteyen 
herkes kendisi için zaman ayırarak hareket edebilir ve aktif bir 
yaşam sürebilir. Ben de sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kıymetini 
bilerek, profesyonel spor hayatımın yanı sıra günlük hayatta da aktif 
olmaya çalışıyorum. 



6. TAV Passport 
Golf Cup 
Bodrum’da
Bu yıl altıncısı düzenlenen,  TAV 
Passport Golf Cup 2021, Bodrum 
Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde 
golf camiasını bir araya getirdi. 

Altı yıldır gerçekleştirilen geleneksel turnuva, keyifli bir 
organizasyonla iş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış 
isimlerini bir araya getirdi. Ödüllerin TAV İşletme Hizmetleri 
A.Ş. CEO’su Güçlü Batkın başta olmak üzere TAV’ın üst 
düzey yöneticileri tarafından dağıtıldığı etkinlik  meraklıları 
tarafından büyük ilgi gördü. 

davet

FUNDA ELGÜN, TEMUR URAKOV, HÜLYA DİKEN, AYLA TOPRAK ZENGİN
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tarafından 
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İCLAL KAYAOĞLU, SERMET SEVERÖZ

ÖMER ZENGİN, AYFER TOPRAK, KADİR ÇANKIRI, NUH ELGÜN
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andemi süreci hayatınızda nasıl ilerliyor?
Bu sorunun cevabı, sürece nasıl baktığımızla bağlantılı 
olarak değişkenlik gösteriyor. Kendi adıma konuşmam 
gerekirse; mesleki olarak çok yıpratıcı bir dönemden 
geçtik ve geçmeye de devam ediyoruz. Dişhekimliği, en 
büyük risk grubu içinde ve tempo hiç bitmiyor. Ancak 
gerekli profesyonel önlemler alındığı takdirde bu süreci 

çok büyük bir stres olarak algılamıyorum. Genel olarak, hayat karşı 
pozitif bir yaklaşımım olduğu için karşıma çıkan her durumu 
avantaja çevirmeye çalışıyorum. Bu süreçte de öyle yaptım. Gerek 

mental gerekse mesleki olarak kendimi beslemeye ve geliştirmeye 
fırsat bulduğum, çok ilerleme kaydettiğim bir dönemden 
geçiyorum. Sanırım bu akış girişimci ruhumdan besleniyor.

Bir çok girişimcilik kurulu ve STK’da görev aldığınızı 
biliyoruz, bu ruhu anlatar mısınız biraz bizlere?
Literatürde girişimcilik; kâr amacı güderek, risk alınan atılımlar 
olarak tanımlanır. Ben bu tanımlamanın sadece rasyonel değerlere 
bağlanmış ve yetersiz bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. 
Girişimcilik, bana göre her platformda fayda ve prestij odaklı tüm 

P
DentAdal’s Ağız ve Dıș Sağlığı Polikliniği’nin kurucusu Diș Hekimi Rukiye Göçer, 

görev aldığı STK’ların amaçlarını, girișimcilik ruhunu ve bu ruhun 
gelișim üzerindeki etkilerini anlattı. 

Hayata Karşı Pozitif Yaklaşım
Hayatın Anlamı: Pozitivizm

sağlık ve güzellik

RUKİYE GÖÇER
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Genel olarak, hayat karșı pozitif bir 
yaklașımım olduğu için karșıma çıkan 

her durumu avantaja çevirmeye 
çalıșıyorum.

eylemlerin kesiştiği bir nokta. Dolayısıyla bu ruhu; parkta oynayan bir 
çocukta da, evde vakit geçiren bir kadında da ya da periferde bir köylüde 
de görebiliriz. Girişimcilikte asıl amaç fayda sağlamaktır. Yönetimlerinde 
aktif rol aldığım birçok STK’da tam olarak bu ruhu ortaya çıkarmayı 
hedefliyorum. Tabii bizim esas yoğunluk verdiğimiz nokta kadınlar… Ben 
kadın girişimciliğini ve üretkenliğini çok önemsiyorum. Üretkenlikten 
kasıt sadece sanayi ya da ticari yaklaşımlar değil, kadınların kendi 
evlerinde de problemlere çözüm üretebiliyor olması da bir girişimcilik 
olarak değerlendirilebilir. Bu da bir katma değerdir. Sizi başarıya 
götürecek olan yol; karşınıza çıkan problemin ne denli aşılmaz olduğu 
değil, o probleme olan bakış açınızdır. Başarı, azim ve irade gerektirir. 
Bunları da pozitif bakış açısı besler. Bu dinamikleri sağlamak elbette çok 
kolay değil; ancak başarılı girişimcilerin hayatlarına göz gezdirdiğimiz 
zaman, ilk dikkatimizi çekecek ortak özellikler belirttiğim bu kriterler 
olacaktır. Girişimcilikte, yeni nesiller yetişirdiği için kadının rolü çok 
büyük önem taşıyor.  Kadın enerjisi de çok önemli. Kadın değişirse 
toplum değişir, kadın gelişirse toplum gelişir. Kollektif bir sonuç ortaya 
çıkar. 

Sizin girişimciliğiniz bu temellere dayanıyor o halde?
Farkına varmam epey zaman alsa da benim ruhumu besleyen, 
büyümeye başladığım an, kızım Ada’yı kucağıma aldığım andı. Annelik 
büyümeyi gerektiriyormuş ya… Aslında bende mekanizma biraz 
tersine işledi. Her bireyin kişisel gelişim parametreleri farklıdır. Ben 
kızımla çocuk olabilmeyi, ruhumu çocuk ruhuyla özdeşleştirebilmeyi 
hedefledim, büyümeyi değil. Dünya’ya onun masum gözleriyle 
bakabiliyor olmak; mesleki ve ruhsal gelişimimi çok destekledi. 
Kızımdan; kalıplardan çıkabilmeyi, masumiyeti, kaygısızlığı öğrendim. 
Bu durum beni doktor, girişimci, başkan, iş kadını, yönetim kurulu 
üyesi gibi sayabileceğim bir çok etikette başarıya götürdü. Bu bakış açısı 
en çok anne ve insan Rukiye Göçer’i besliyor. Dolayısıyla karşılaştığım 
başarısızlıklarda; Thomas Edison’nun vizyonuyla bir değerlendirme 
yaparak, “Bu başarısız seçim,  bana başarıya giden yolun bu olmadığını 
gösterdi, bu da bir kazaçtır.” diyerek yoluma devam ediyorum.  Benim 
için girişimcilik tam olarak bu. 

Olayları bu perspektiften değerlendirmek çok 
alışılagelmiş bir durum değil, bu size nereden geliyor?
Eğitimi çok önemsiyorum. Hekim olarak uzmanlaştığım bir branş 
var: Ortodonti. Ancak nitelikli eğitimin devam etmesi gerektiğine 
inanıyorum. Sufizm’e kalpten inanıyorum. Bu alanda İstanbul 
Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapıyorum. Çok yorucu ancak çok 
besleyici bir alan. Doğal olarak bu önce ruhuma sonra da mesleğime ve 
işlerime yansıyor. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tekrar Yüksek 
Öğrenim Eğitimi almaya başladım. Tempom dostlarıma çok yoğun ya 
da yorucu gelse de beni bu hiperaktivite durumu çok besliyor. Tabii 
bazen fiziksel olarak çöktüğüm oluyor; ancak toparlandığımda kendimi 
bu temponun içine tekrar atıyorum. Hiçbir işim yoksa kitaplarım 
oluyor. Gökkuşağı olmak lazım. Ruhumuzda, enerjimizde tüm renkleri 
yansıtabilmek lazım. Unutmayalım ki; gökkuşağının oluşumunda 
yağmur damlaları ışığın yansımasında ayna görevi görüyor ve aynayı ne 
yöne çevirirseniz renk skalanız da ona göre değişiyor. Hayatta da bazen 
aynayı hatalı yöne tutmak renksizliğe ve başarısızlığa sebep oluyor. Bu 
açıdan da bakmak lazım. Benim vizyonum bu.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bugün mesleki konulardan ziyade daha derin bir sohbete dalmış olduk;.
Size şunu söyleyebilirim ki; burada aktardığım her durum mesleğime 
olumlu bir biçimde yansıdı. Önemli olan ve bizi başarıya götüren, 
olumsuza kanalize olmak değil, olumsuzu avantaja çevirebilmek. Çok 
dinamik bir sistemin içindeyiz. Bence iş hayatında doğru bir frekansta 
kalmayı başarabilirsek zaten doğru bir kanala çekiliyoruz. 
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endinizden ve firmanızın kuruluş  
hikâyesinden bahsedebilir misiniz? 
Her zaman mutfağa karşı büyük bir ilgim vardı. 
Aslında her şey çocukluğumda başladı. Annesi ve 
babası çalış an bir çocuk olduğ um için mutfağa ilk 
kez on yaşımdayken girdim. Yaptığ ım ürünlerden 
aldığ ım sonuçlar ise iş ime aş ık olmamı sağ ladı. 

Küçük yaş ıma rağmen aldığ ım övgüler, bugün mesleğim haline 
gelen tatlıcılık alanının ilk temellerini atmamı sağ ladı. Bu alanda 
bir çok özel eğ itim ve sertifikalar aldım. Temel ve ileri seviye 
pastacılık eğ itimlerinin yanı sıra figür ve cupcake eğ itimlerini 
de başarıyla tamamladım. Daha sonra ben de birçok butik 
workshop düzenledim ve televizyon programlarında yer aldım 
. Firmamızdan bahsedecek olursam; aslında sürpriz bir ş ekilde 
kuruldu. Dostlarımın ve ailemin ısrarıyla, sıradan olmayan ve 

kaliteli bir iş  çıkarmak istiyordum. Öyle de oldu. Ürünlerimiz, 
instagram üzerinden yaptığımız ilk paylaş tığım inanılmaz ilgi 
gördü. Daha sonra da üzerinde çok düş ündüğüm, bir o kadar da 
hızlı kurduğum, her saniyesinde aynı heyecanı yaş adığ ım Petite 
Touche ortaya çıktı.  

Ürün çeş itliliğ iniz hakkında bilgi verir misiniz? 
Tek bir ürün ile baş layıp, kendimizi durduramayıp altını bir çok 
lezzetle doldurduğ umuz çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Bizim 
ilk göz bebeğimiz, Anneler gününde “Mutluluk Kutusu” adı altında 
çıkardığ ımız, her bölmesinde ayrı lezzetlerin olduğ u dokuz bölmeli 
çikolata kutumuzdur.  Oreolu, lotuslu, beyaz çikolatalı olmak 
üzere çok çeşitli brownie’lerimizin yanı sıra cheesecake’lerimizle 
de ön plandayız. Spesiyallerimizin arasında San Sebastian, oreolu, 
frambuazlı, lotuslu ve limonlu cheesecake’lerimiz var.

K
Çocukluk hayalini, kaliteli malzemeler ve titiz servis anlayıșıyla birleștiren 

Petite Touche’ın kurucusu Feride Bozkurt, görsellik ve lezzeti birleștirdikleri 
ürünlerinin çeșitliliğinden ve gelecek dönem projelerinden söz ediyor.

Yenilebilir Sanat 
Petite Touche 

röportaj

FERİDE BOZKURT



Standart ürünlerinizin haricinde kiş iye özel 
tasarımlar yapıyor musunuz? 
Kiş iye özel tasarım ş u an yapmıyoruz. İlerleyen zamanlarda 
bu alanda güzel çalış malar yapabimek adına yürüttüğümüz 
projelerimiz hala devam ediyor.

En çok hangi ürünleriniz tercih ediliyor? 
En çok bu tercih ediliyor dediğim bir ürünümüz yok çünkü 
birbirinden lezzetli olan ürünlerimizin hepsi çok revaçta. Oreolu 
cheesecake’imizi denemiş  olan müş terilerimiz daha sonra mutlaka 
San Sebastian’ımızı ya da brownie’lerimizi de denemek istiyor. 

Sektörde sizi farklı kılan özellikleriniz neler? 
Bizi farklı kılan en önemli özelliğ imizin; samimiyet ve sevgi ile 
kurduğ umuz iletiş imin yanında sunduğumuz birbirinden lezzetli 
ürünlerimiz olduğunu söyleyebilirim. 

Sizce günümüzde lezzete oranla görsellik daha 
önemli hale mi geldi? 
Bu sorunun cevabı kiş iden kiş iye göre değ iş iyor. Biz genellikle 
tadım aşamasına, üründen görsel olarak etkilendikten sonra 
geçiyoruz. Şu an pandemiden dolayı bütün işlerimizi online 
yürütüyoruz. Tanıtımlarımızın hepsini görsellerle yaptığ ımız için 
görselliğ in işimizde bizim çok önemli bir yere sahip olduğ unu 
söyleyebilirim. Görselliğimizin yanı sıra tercih edilmemizdeki en 
büyük etkenlerden biri de lezzetimiz. Bu anlamda parmaklarımın 
sihirli olduğunu düşünüyorum. 

Bana bahşedilen bu yeteneği müşterim ile paylaştığım için 
de çok şanslıyım. Ayrıca sizlere buradan iletmek istediğimiz 
bir sürprizimiz var. Kısa bir süre içinde müş terilerimiz bizi 
atölyemizde ziyaret edip, ürünlerimizi buradan alabilecekler. Her 
adımımızda giderek artan heyecan ve sevgi ile bildiğimiz yolda 
ilerlemeye devam ediyoruz. 
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eslenme alanında saygın bir bilimsel dergi olan 
Appetite’ın 2016 yılında yayınlanan sayısında bir 
besinden bahsediyordu. Şöyle diyordu; “Size mucize 
bir besinden bahsedeceğiz. Bu besin yüksek ateşe, 
çocukluk çağı ishaline, adet dönemi sancılarına, adet 
döneminde yaşanan kadınsal şikayetlere ve menapoza, 
anne sütü yetersizliğine, uykusuzluğa, insülin 

hassasiyetine, hipertansiyona, damar iç dokusu yani endotel doku 
harabiyetine, beyindeki kan akışı düzensizliğine iyi gelir. Bunlara 
ek olarak dikkati ve bilişsel fonksiyonu artırır.” Bilin bakalım bu 
besin nedir? Tahmin edebildiniz mi? Belki çok şaşıracaksınız ama 
bu besin: Çikolata!

Bugüne kadar takip ettiğim, binlerce danışanımın beslenme 
programlarına daima her gün bir parça çikolata eklerim. Bunun 
birinci nedeni insanların yasaklardan hoşlanmamasıdır; çünkü 
insanlar neyi yasaklarsanız onu tüketmek isterler. Biz, yasağı 
ruhen tolere edebilen canlılar olsaydık cennetten kovulmazdık. 
Yasak elmayı yemiş olmak; bir metafor olsa da, ilk günahımızı 
yasak bir besini tüketerek işlemiş olmamız da benim için dikkat 

çekici… İkinci sebebi, kilo sorunu olan birçok kişi, duygusal 
yeme ataklarının önüne geçemedikleri için yeme davranışlarını 
yönetemezler ve aldıkları ekstra kaloriler yeni yağ dokuları olarak 
vücutlarına yerleşir. Eksta alınan her yedi kalori; vücuda bir gram 
yağ dokusu sentezletir. Çikolata triptofan içeren bir besin olduğu 
için serotonin dediğimiz huzur hormonu seviyemizi yükseltir. 
Ayrıca daha dingin bir ruh haline kavuşmamızı sağlayarak, 
duygusal yeme ataklarınızı kontrol etmenize de yardımcı olur. 
Üçüncü nedeni ise; çikolatanın içeriğinde bulunan kakaonun 
bileşimindeki flavonoidler, epikateşin, metilksantin ve teobromin 
gibi yüksek antioksidant etkiye sahip bileşiklerdir. Antioksidant 
kapasitesi yüksek bir besin olan çikolata, hücre hasarı başta olmak 
üzere stresin getirdiği olumsuz yan etkilerden korunmamızı sağlar. 
Dolayısıyla çikolata; kakao bakımından ne kadar zenginse o kadar 
iyidir. Bütün avantajlarının yanı sıra çikolatanın kalorili bir besin 
olduğu da unutulmamalı ve kontrolsüz miktarda tüketilmemelidir. 
Günde dört küçük kare çikolata; ara öğünlerde şahane olur. 

Çikolata bu kadar muhteşem bir besin iken, çikolatalı günleriniz 
bol olsun demek istiyorum… 

B

sağlık ve güzellik

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Dr. Tuba Günebak, mucize besin 
olarak sayılan; birçok hastalığa ve 
rahatsızlığa iyi gelen çikolatanın 

içeriğindeki bileșenler ve çikolatanın 
sayısız faydalarına dikkat çekiyor…

Mucize Besin 
Çikolata

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
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Aynı anda anneliği tadan, alanlarında uzman üç yakın doktor arkadaș olan 
Sıla Çetik, Cansu Boztuğ ve İlkin Karaburun, kurdukları “El Ele Anneliğe” 

platformu ile anne adaylarının ve annelerin tüm sorularına ve problemlerine
ıșık tutuyor… 

El Ele Anneliğe

röportaj
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Sosyal medya platformumuzda gebelik 
ve anne sağlığı, çocuk sağlığı ve 

hastalıkları, emzirme, uyku, beslenme 
ve çocuk gelișimi olmak üzere altı ana 

konu ile ilgili paylașımlar yapıyoruz.

izi tanıyabilir miyiz? Kendinizden, 
kariyerinizden ve kariyer serüveninizden 
bahsedebilir misiniz?
Sıla Çetik: Biz üç yakın doktor arkadaşız. Dostluğumuz, 
2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
girdiğimiz gün başladı. Cansu ve İlkin liseden 
tanışıyorlardı ancak bizim dostluğumuz  üniversitenin 

ilk yılında başladı. Tüm üniversite hayatımız beraber geçti, altı yıl 
boyunca her gün sabah akşam beraberdik. 2015 yılında birlikte 
mezun olduk. Ben Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü’ne 
başladım. İlkin Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı 
Bölümü’ne, Cansu ise Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Bölümü’ne 
başladı. Dört yıllık uzmanlık sürecimizi de ayrı hastanelerde 
olmamıza rağmen beraber geçirdik. Bu sene ihtisaslarımızı 
tamamlayarak uzman doktor olarak çalışmaya başladık.

El Ele Anneliğe Online Destek Ekibi nasıl kuruldu? 
Kuruluş hikayesini öğrenebilir miyiz?
Cansu Boztuğ: On iki yıllık dostluğumuz tesadüfen aynı dönemlerde 
gebe kalmamız ve aynı gün doğum yapmamız ile bambaşka bir 
boyuta ulaştı. 21 Eylül 2020’de başlayan annelik serüvenimizde 
her anne gibi birçok problem yaşadık; çünkü deneyimsizdik. 
Bebek bakımı, emzirme problemleri, uyku, ek gıdaya geçiş ve daha 
birçok konuda yaşadığımız sorunları çözebilmek için doktor 
gruplarından, uyku eğitmenlerinden, emzirme danışmanlarından ve 
sayamadığımız birçok uzmandan bazen de sosyal medyadan doğru ve 
güvenilir bilgiler almaya çalıştık.  Daha sonra bir annenin bu en özel 
yolculuğunda aklına takılabilecek tüm sorularına yanıt bulabileceği, 
profesyonel ve bir o kadar da samimi olan bir topluluğun eksikliğini 
hissettiğimiz için ekip oluşturmaya ve annelere “Yanınızdayız!” 
demeye karar verdik. Bizimle aynı duyguları paylaşan muhteşem 
ekip arkadaşları edinerek “Birlikte el ele anneliğe...” mottosu ile 
yolculuğumuza başladık ve çok kısa zamanda çok büyük bir aile 
olduk.

Yedi kişilik bir ekipsiniz. Herkesin uzmanlaştığı bir 
alan var mı? Sizlerinki nelerdir?
İlkin Karaburun: Biz yedi kişiden oluşan kocaman bir ekibiz. 
Herkesin kendi uzmanlık alanı var. Ekibimiz, iki çocuk doktoru, bir 
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, iki iç hastalıkları uzmanı, bir 
çocuk gelişim uzmanı ve bir uzman diyetisyenden oluşmaktadır. 
Ben emzirme danışmanı ve pediatrist olarak grupta yer alıyorum. 
Yakın zamanda Cansu da emzirme danışmanlığı kursunu bitirdi 
ve dahiliye uzmanlığının yanında annelere emzirme konusunda 
da destek vermeye başladı. Sıla ise sertifikalı bir uyku danışmanı, 
çocukların uyku problemleri hakkında annelere yardım etmekte. Bu 
kadar kapsamlı bir ekip olmamız annelerin, özellikle anneliğin ilk 
yılında akıllarına takılabilecek tüm sorulara yanıt verebilmemizi ve 
yaşadıkları tüm problemlerde yanlarında olabilmemizi sağlıyor.

Platformunuzda verdiğiniz hizmetlerden söz edebilir 
misiniz?
Sıla Çetik: Sosyal medya platformumuzda gebelik ve anne sağlığı, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları, emzirme, uyku, beslenme ve çocuk 
gelişimi olmak üzere altı ana konu ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. 
Her beş günde bir farklı bir ana konuyu işliyoruz. Paylaştığımız 
bilgilerin tüm dünyada kabul gören uzman bilgileri ile uyumlu ve 
güncel kılavuzlara uygun olduğundan emin oluyoruz. Tartışmalı 
konular varsa mutlaka ekip olarak bunları tartışıyor ve farklı 
branşların görüşlerini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda sık sık çok 
soru aldığımız veya önemli olduğunu düşündüğümüz konularla 
ilgili uzman kişilerle bilgilendirici canlı yayınlar yapıyoruz. Özellikle 

S

mesaj yoluyla sorulan sorulara veya gönderilere yapılan 
yorumlara cevap vererek annelere tek tek ulaşmaya ve yardımcı 
olmaya çalışıyoruz.

Aileler en çok hangi alanlarda sizden destek 
istiyorlar?
Cansu Boztuğ: En çok destek istenen konuların başında emzirme 
ve uyku problemleri geliyor. Bunların yanında ek gıdaya geçiş ve 
ek gıda süreci, gebelikte yaşanan sorunlar, gelişim bozuklukları 
gibi konularda da sıkça soru alıyoruz.

Sizce aileler hangi noktada sizin platformunuza 
başvurmalılar?
İlkin Karaburun: Çocuğu olan tüm aileler platformumuzdan 
yararlanabilirler; çünkü her yaştaki çocuğa hitap eden 
paylaşımlarımız oluyor. Özellikle bir dönem belirtmemiz 
gerekirse gebelik sürecindeki ya da doğum sonrası ilk yılın içinde 
olan anne adayları için çok uygun ve yararlı bir platformuz. Bir 
çocuk doktoru olmama rağmen ben bile platformumuzdan çok 
faydalanıyorum.

Gelecek dönem plan ya da projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Sıla Çetik: Bu platformu kurarken en büyük amacımız daha 
çok kişinin çocuk yetiştirme ile ilgili doğru bilgiye ulaşmasını 
sağlamaktı. Her eklenen takipçi ile bu amacımıza biraz daha 
yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki 
bize ulaşan tüm annelere sosyal medya aracılığıyla istediğimiz 
ilgiyi gösteremeyebiliyoruz. Bu nedenle çok yakında başka bir 
platformda daha küçük gruplar halinde annelerle buluşmak, yüz 
yüze görüşmeler yapmak ve daha samimi bir ortamda kaliteli 
bir şekilde annelere destek olmayı planlıyoruz. Umarız daha 
çok annenin ve bebeğin hayatına dokunabilir, bir nebze de olsa 
anneliğin ağır yükünü hafifletebiliriz. 



İlk Doğum 
Günlerini 
Beraber 
Kutladılar
Üç yakın doktor arkadaş olan 
Sıla Çetik, Cansu Boztuğ ve 
İlkin Karaburun aynı gün doğan 
çocukları için büyük bir doğum 
günü partisi düzenledi. 

YELDA KEMİKSİZ

Çocukları Demir, Lara ve Ali’nin birinci yaşlarını şık 
bir doğum günü partisi ile kutlayan üç yakın doktor 
arkadaşın düzenlediği partiye, ailelerin yakın arkadaşları 
ve dostları katıldı. Çok sayıda konuğun yer aldığı davette, 
konuklar lezzetli ikramların tadına bakarken gün 
boyunca gönüllerince eğlendiler.  

davet

CANSU-DEMİR BOZTUĞ, SILA-LARA ÇETİK, İLKİN ALİ KARABURUN

SELAHATTİN-ȘEBNEM KUKNER

MÜFİT-NAZLIGÜL-ZEYNEP GÜNEL
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Çocukları Demir, 
Lara ve Ali’nin 
birinci yașlarını 
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günü partisi 
ile kutlayan üç 
yakın doktor 
arkadașın 
düzenlediği 
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ve dostları katıldı.

DERYA-ADEM COȘER İLKİN-ALİ-MURAT KARABURUN TUĞÇE-GÜL FATMA GÜRBÜZTÜRK

ERHAN-JALE AYAYDIN FİKRET-ECE MELİSE ÇETİK HİKMET-ȘEHRİBAN KÖKER



ize kendinizden ve firmanızdan 
bahsedebilir misiniz? Çikolata üzerine bir 
kariyere nasıl başladınız? 
Bursalıyım ama yedi yaşımdan beri Ankara’da 
yaşıyorum. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
üçüncü sınıf öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri 
yemek ve tatlı yapımına çok ilgiliydim. Özellikle 

özel soslu ve çikolatalı tatlar ilgimi çeken ürünler arasındaydı. 
Bir yurtdışı seyahatim sırasında beni etkileyen butik bir çikolata 
dükkanı, bu işte ilk adımlarımı atmama vesile oldu. Kendi 
sevdiğim ve başkaları tarafından sevilecek bir şeyler yapmak 
istedim. Pandemi sürecinin ilk safhasında, evlere kapandığımız 
dönemi bir avantaja dönüştürdüm. İnternet üzerinden online 
çikolata ve pasta yapımı derslerine katıldım. Günlerce, sayısız 
denemeler yaparak bu konuda kendimi geliştirdim. Açıkçası; 

eğitim konusunda da çok şanslıyım çünkü çevremde nitelikli 
olarak bu işi yapan birçok yakınım var.  Süreç boyunca her konuda 
yardımlarını aldım ve almaya da devam ediyorum. Tek başıma 
zor olacağı için hem çikolata yapımına, hem dağıtımına, hem de 
pazarlama sürecine yakın bir arkadaşımla devam etme kararı 
aldım. Anlaştığımız noktada yurtiçi ve yurtdışından kalıplar, 
malzemeler ve gerekli ekipmanları temin ederek profesyonel olarak 
işe başladık . İlk önce ürünlerimizi internet üzerinden insanlara 
sunduk ve hiç beklemediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. Daha sonra 
küçük bir stüdyo daireyi atölyeye dönüştürdük. Siparişler arttıkça 
yapım ve dağıtım kısmında zorlanmaya başladık ve belli bir 
sayıdan sonra daha fazla sipariş alamadığımız için ekibi büyüterek, 
daha profesyonel bir alana geçmeye ihtiyaç duyduk. İşimizi şu an 
bulunduğumuz Berry Affair lokasyonuna taşıdık. Şimdi çikolata 
atölyemiz, kafemiz ve ekibimizle daha güçlüyüz.

B
Kaliteli Belçika çikolatası kullanılarak yapılan çikolata kaplı çileklerden içi kek dolu 

çikolatalar birçok farklı ürün çeșiti ile müșterilerinin yüzünü güldüren 
Berry Affair’ın kurucusu Berna Türkyılmaz, tarifl erinden ve 

kișiye özel tasarımlarından söz ediyor... 

Gülümseten Tatlar
Berry Affair

röportaj

BERNA TÜRKYILMAZ

berryaffair

İnsanları böylesine mutlu eden bir şeyi yaratmak size nasıl 
hissettiriyor?
İnsanları mutlu etmek, onlara ulaşmak ve olumlu geri dönüşler almak 
kimi mutlu etmez ki... Elbette, ben de çok mutlu oluyorum ve bu benim 
enerjimi daha da yükseltiyor. Hayata daha sıkı tutunmamı ve umutla 
bakmamı sağlıyor.

Bize ürün çeşitliliğinizden söz eder misiniz? Kişiye özel 
tasarım yapıyor musunuz?
Yaptığımız işin bu noktaya gelmesinin asıl sebebi; kişiye özel paketler 
üretiyor olmamız. Bu sayede sınırsız bir çeşitliliğe sahip oluyoruz.  Temel 
ürünlerimiz arasında çikolata kaplı çilekler, içi yumuşacık kek dolu mini 
kalp ve dondurma şeklinde çikolatalar, oreo kar taneleri, içine hediye, 
fotoğraf, not veya ekstra ürün koyabileceğiniz kalp şeklinde kırılabilir 
çikolatalarımız bulunmaktadır. Müşterilerimizden gelen hiçbir isteği ne 
kadar ütopik olurlarsa olsun, asla reddetmiyoruz. Biraz detaylandırmak 
gerekirse; yeri geliyor çileklerden avokado tasarlıyoruz, yeri geliyor 
doktor çiziyoruz. Kendi sınırlarımızı zorlamayı, ürün çeşitliliğimizi ve 
yaratıcılığımızı giderek arttırmayı çok seviyoruz.

Çikolata tariflerinizi yaratırken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
İlk olarak kalite. Kaliteye inanılmaz dikkat ediyorum. Dünya’nın en 
iyi çikolata markalarından biri olan Callebaut Belçika Çikolatası’nı 
kullanıyorum. Sabah beşte erkenden kalkıp, kullanacağım çilekleri 
kendi ellerimle gidip seçiyorum. Bilinen, kaliteli markaların 
malzemelerini kullanıyorum. Çoğu ürünümün malzemesini yurtdışından 
temin ediyorum. Üretim sürecinde hiçbir masraftan kaçınmayıp, 
beğenmediğim hiçbir ürünü satışa sunmuyorum ve paketleyip müşteriye 
göndermiyorum. Her zaman en iyisini, en kusursuz şekilde yapmak 
için çabalıyorum. Özel tasarımlar ve planlamalar yaptığım zamanlar da 
uykusuz kaldığım ve sabahlara kadar paket hazırladığım da oluyor. İşe 
olan sevgim ve enerjim, çikolatalara katınca ortaya harika tatlar çıkıyor.

Sizin çikolataya en çok yakıştırdığınız tat nedir?
Benim en sevdiğim ürün çikolata kaplı çilekler. Açıkçası; ben hiçbir 
zaman çikolata bağımlısı olmadım. Çikolatayı tek başına tüketmeyi de 
sevmem, hep meyveli tatlılara yönelirim. Bu nedenle, çikolata ile çilek 
birleşince tam aradığım tat ortaya çıkıyor. Ayrıca görselliğine de aşık 
olmamak benim için imkansız.

Gelecekte dönemde bünyenize katmak 
istediğiniz ürünler var mı?
Her zaman yenilikten yana ve yenilikleri korumaya çalışan 
trendleri yakından takip eden bir marka olduğumuzu 
düşünüyorum. Bu yüzden aklımda yapmak istediğim, 
yapmak için çalışmalara başladığım ve yapacağım birçok 
ürün mevcut. Şimdilik bunları sürpriz olarak saklasak daha 
iyi olur. Yeni lezzetlerle, özel günlerde yanınızda olmaya ve 
günden güne sizi şaşırtmaya devam edeceğiz. 

220 magdergi.com.tr



berryaffair

İnsanları böylesine mutlu eden bir şeyi yaratmak size nasıl 
hissettiriyor?
İnsanları mutlu etmek, onlara ulaşmak ve olumlu geri dönüşler almak 
kimi mutlu etmez ki... Elbette, ben de çok mutlu oluyorum ve bu benim 
enerjimi daha da yükseltiyor. Hayata daha sıkı tutunmamı ve umutla 
bakmamı sağlıyor.

Bize ürün çeşitliliğinizden söz eder misiniz? Kişiye özel 
tasarım yapıyor musunuz?
Yaptığımız işin bu noktaya gelmesinin asıl sebebi; kişiye özel paketler 
üretiyor olmamız. Bu sayede sınırsız bir çeşitliliğe sahip oluyoruz.  Temel 
ürünlerimiz arasında çikolata kaplı çilekler, içi yumuşacık kek dolu mini 
kalp ve dondurma şeklinde çikolatalar, oreo kar taneleri, içine hediye, 
fotoğraf, not veya ekstra ürün koyabileceğiniz kalp şeklinde kırılabilir 
çikolatalarımız bulunmaktadır. Müşterilerimizden gelen hiçbir isteği ne 
kadar ütopik olurlarsa olsun, asla reddetmiyoruz. Biraz detaylandırmak 
gerekirse; yeri geliyor çileklerden avokado tasarlıyoruz, yeri geliyor 
doktor çiziyoruz. Kendi sınırlarımızı zorlamayı, ürün çeşitliliğimizi ve 
yaratıcılığımızı giderek arttırmayı çok seviyoruz.

Çikolata tariflerinizi yaratırken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
İlk olarak kalite. Kaliteye inanılmaz dikkat ediyorum. Dünya’nın en 
iyi çikolata markalarından biri olan Callebaut Belçika Çikolatası’nı 
kullanıyorum. Sabah beşte erkenden kalkıp, kullanacağım çilekleri 
kendi ellerimle gidip seçiyorum. Bilinen, kaliteli markaların 
malzemelerini kullanıyorum. Çoğu ürünümün malzemesini yurtdışından 
temin ediyorum. Üretim sürecinde hiçbir masraftan kaçınmayıp, 
beğenmediğim hiçbir ürünü satışa sunmuyorum ve paketleyip müşteriye 
göndermiyorum. Her zaman en iyisini, en kusursuz şekilde yapmak 
için çabalıyorum. Özel tasarımlar ve planlamalar yaptığım zamanlar da 
uykusuz kaldığım ve sabahlara kadar paket hazırladığım da oluyor. İşe 
olan sevgim ve enerjim, çikolatalara katınca ortaya harika tatlar çıkıyor.

Sizin çikolataya en çok yakıştırdığınız tat nedir?
Benim en sevdiğim ürün çikolata kaplı çilekler. Açıkçası; ben hiçbir 
zaman çikolata bağımlısı olmadım. Çikolatayı tek başına tüketmeyi de 
sevmem, hep meyveli tatlılara yönelirim. Bu nedenle, çikolata ile çilek 
birleşince tam aradığım tat ortaya çıkıyor. Ayrıca görselliğine de aşık 
olmamak benim için imkansız.

Gelecekte dönemde bünyenize katmak 
istediğiniz ürünler var mı?
Her zaman yenilikten yana ve yenilikleri korumaya çalışan 
trendleri yakından takip eden bir marka olduğumuzu 
düşünüyorum. Bu yüzden aklımda yapmak istediğim, 
yapmak için çalışmalara başladığım ve yapacağım birçok 
ürün mevcut. Şimdilik bunları sürpriz olarak saklasak daha 
iyi olur. Yeni lezzetlerle, özel günlerde yanınızda olmaya ve 
günden güne sizi şaşırtmaya devam edeceğiz. 



Yiğit Ali’ye 
Keyifli 
Kutlama 
Ankara sosyal yaşamının sevilen 
isimlerinden Ahu ve Suat 
Öztürk çifti oğulları Yiğit Ali 
için Bilkent Otel ve Konferans 
Merkezi’nde muhteşem bir 
sünnet töreni düzenledi 

Özel davete, Öztürk ailesinin yakın dostları, cemiyet 
hayatının tanıdık simaları ve çok sayıda davetli katıldı. 
Ahu Suat Öztürk çifti hazırladıkları davette konukları 
ile yakından ilgilendi. Keyifli görüntülere sahne 
olan sünnet düğününde, davetliler orkestra eşliğinde 
doyasıya eğlendi.  

davet

NİLSU-MEHMET-NİSAN-NİLAY SÖZEN

MURAT-ALYA-GÖRKEM ÇAMLIBEL

SUAT-YİĞİT ALİ-AHU ÖZTÜRK

HÜLYA-ALİ OSMAN RENKLİBAY

SEÇKİN-ELA RENKLİBAY ELİF KARADUMAN

TÜZÜN-GÜLDANE GELGEL YILDIZ-KAĞAN CEBECİ

Özel davete, 
Öztürk ailesinin 
yakın dostları, 
cemiyet 
hayatının tanıdık 
simaları ve çok 
sayıda davetli 
katıldı.

EMİRHAN-ONUR-ESRA SEVİNÇ
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endinizden bahseder misiniz?
1970 yılında Ankara’da doğdum. 1994 yılında Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden 
mezun oldum. Ülkemizde matematiğin zor hatta 
sıkıcı olduğuna dair bir tutum olduğunu ve bunun 
hatalı öğrenme yöntemlerinden kaynaklandığını 
düşünüyorum. Bu nedenle mezun olduktan 

sonra “öğrenmeyi öğretmek” ve matematiğin coşkulu doğasını, 
öğrencilere göstermek için eğitim sektöründe çalışmaya başladım. 
Öğrencilerime  matematiğin korkutucu olmadığını ve çok 
keyifli olduğunu gösterdim. Matematik yetkinliğinin doğuştan 
gelmediğini ve doğru bir eğitimle sonradan  da geliştirilebileceğini 
düşünüyorum. Temelde tüm seviyelerdeki kurumlarımızda 
matematik yetkinliğini geliştirmeye odaklanıyoruz. 2012 yılında 
öğretmen kimliğimin yanı sıra eğitim sektöründe girişimci 
olarak yer almaya karar verdim. Memnun bir öğretenin mutlu 
ve memnun öğrenciler anlamına geleceğini ve bunun da doğru 
bir liderlik ve yönetim metoduyla olacağını düşünerek, önce 
dershane, etüd merkezi sonrasında da orta ve lise öğretiminde 

Ankara’da markalaşma hikayemizi başlattık. Anne ve baba 
olarak birinci vazifemiz çocuklarımıza ders çalışmaları için baskı 
kurmak olmamalı diye düşünüyorum. Eğitim kurumlarımızda 
temel düsturumuz bu sorumluluğu bir nebzede olsun velinin 
omuzlarından almaktır. Öğrencilerimize; doğru soruları sorma, 
aynı zamanda doğru soruları ne zaman soracağını bilme ve doğru 
cevaplara sahip olma becerisini kazandırmaya çalışıyoruz. 

Anaokulu açmaya neden karar verdiniz?
Anaokulundan lisenin sonuna kadar K12 bütünlüğü içinde 
çocuklarımızı yetiştirmenin daha yararlı olacağını düşündük. 
Anaokulu çağında kurumumuza başlayan çocuklarımızı, 
Atatürk’ün izinde yetiştirerek üniversiteye yönlendiriyoruz.

Anaokullarınızın ayırt edici özellikleri nelerdir?
Son dönemlerde çocuklarımız, pandeminin de etkisiyle tablet, 
telefon ve televizyon üçgeninde ekranlara bağımlı hale gelmiş 
bulunmaktadır. Bu düşünceyle, teknolojinin ağırlıklı olarak 
kullanılmadığı; doğayla etkileşim içerisinde olan çocukların 

K
Reggio Emilia Yaklașımı’ndan esinlenen, ilk șubesi Ümitköy’de bulunan 

Artı Destek Anaokulu’nun kurucusu Özkan Çakır ile anaokulunun sinerjisinden, 
eğitim anlayıșından ve ayırt edici özelliklerinden söz ettiğimiz röportajımız sizlerle...

Doğa ile İç İçe Bir Anaokulu

röportaj

ÖZKAN ÇAKIR 
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yetiştirildiği anaokulları hazırlamak istedik. Bu nedenle İtalya’da 
Reggio Emilia Yaklaşımı’ndan ilham alarak oluşturduğumuz 
anaokullarımızın Ümitköy’de bulunan ilk şubesinde, çocuklarımızla 
permakültür etkinlikleri gerçekleştirdiğimiz geniş bir tarım alanı, 
hayvan sevgisi aşıladığımız ve birçok hayvanın bakımlarının 
sağlandığı kümesimiz, dallarında meyve topladığımız ve gölgesinde 
öykü kitapları okuduğumuz ağaçlarımız, çiçeklerin yetiştirildiği 
bir alan, sadece ahşap ve doğal materyallerden boyasız biçimde 
özel olarak inşa ettiğimiz büyük tırmanma ve denge aletlerimiz ve 
yuvarlanarak eğlenebilecekleri minik bir tepe bile bulunmaktadır.

Üç altı yaş aralığındaki tüm yaş gruplarındaki çocukların bir arada 
etkileşim içerisinde olabilecekleri, geniş tavanlı ve bol ışık alan 
ortak alanımızda öğrencilerimize, “Çocukların 100 Dili” olarak ifade 
edilen çok çeşitli yollar ile kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir 
ortamda güne başlama fırsatı sunuyoruz.

Son dönemlerde ülkemizdeki bazı anaokullarında uygulanmaya 
başlanan STEAM etkinlikleri yani fen, teknoloji, mühendislik, 
sanat, matematik ve ingilizce bilgilerinin bir arada kullanılarak 
oluşturulduğu etkinlikler; okullarımızdan gelen tecrübeli 
öğretmenlerle anaokulumuzun öğretmenlerinin güçlerini 
birleştirerek programlar oluşturmaları ve dersleri çift öğretmen 
olarak yürütmeleriyle gerçekleştirilmektedir. 

Hepimiz için ilk öğretmen çok önemlidir. Öğretmenler 
hayatımızı etkileyen yetişkinlerdir. Anaokullarındaki 
öğretmenlerinizi ne gibi özellikleri dikkate alarak 
seçiyorsunuz?
Hayata olumlu bakma ve mutlu olma, çocuk gelişimi hakkında bilgi 
sahibi olma, çocukları ve mesleğini sevme, yüksek sinerji yaratma 
gücü, çocukların gündemini takip etme ve derin düşündürme 
gücü gibi okul öncesi öğretmenlerinin yeterlik alanlarına sahip 
öğretmenler önceliğimizi teşkil etmektedir.

Anaokullarınızda ebeveyn, çocuk ve okul sinerjisinden 
biraz bahseder misiniz?
Çocukların gelişimlerinde ailenin çok önemli bir yeri olduğuna 
ve okul-aile işbirliğinin eğitim sürecinde vazgeçilmez olduğuna 
inanıyoruz. Eğitimin çocukların hakkı olduğu düşüncesiyle hareket 
eden eğitim kadromuz, çocukların kaliteli bir eğitim alabilmeleri 
için okul, aile ve hatta toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiğini 
düşünüyoruz. Benzer biçimde, aile bireyleri kendi hobileri ve ilgi 
alanları ile mesleki yeterliklerine yönelik olarak çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek sınıflarımıza konuk oluyorlar. Düzenli toplantılarla 
çocuklarının tüm gelişim alanlarındaki ilerlemeleri öğrenerek, 
dönem sonlarında çocuklarımızla hazırladığımız portfolyolar 
sayesinde gelişimleri yakından takip ediyorlar. 

Çocukların ilgi ve meraklarını nasıl 
yönlendiriyorsunuz? Yeteneklerini nasıl ortaya 
çıkarıyorsunuz?
Anaokullarımızda yaş gruplarından sorumlu öğretmenlerimiz ile 
branş öğretmenlerimizden oluşan geniş uzman kadromuz, aylık 
değişen proje konularını ve bu konular içerisinde gerçekleştirilecek 
olan etkinlikleri belirlemek amacıyla düzenli olarak oyun gözlem 
formları, anekdot kayıtları, gelişim gözlem formları aracılığıyla 
değerlendirmektedirler. Süreçte, çocuklara sorulan provokatif 
yani öğrenmeye keşfetmeye yönlendirici, teşvik edici sorular ile 
çocukların ilgi ve merakları konu üzerine yoğunlaştırılmakta, 
bilimsel olarak yapılan gözlemler yoluyla yetenekleri doğrultusunda 
çocukların kendi kendilerine öğrenmelerini desteklenmektedir. 

Ebeveynlerin pandemi sürecinde geliştirdikleri 
kaygıları nasıl gideriyorsunuz?
Bu konuda öncelikli olarak “Temiz Okul” unvanı almakla 
başladığımızı söyleyebilirim. Çocuklar her oyun odasından 
veya her atölyeden çıktıklarında odanın havalandırılması 
ve sterilizasyonu yapılmaktadır. Bu durum ilk bilgilendirme 
toplantısında velilerimize iletilmiştir. Çocuklarımız her 
kırk dakikada bir değiştirdikleri atölye geçişlerinde ellerini 
yıkamaktadır. Sık sık maskeler değiştirilmekte ve çocuklarımıza 
hijyen ve temizlik konularında oyunlarla hatırlatmalar 
yapılmaktadır.

Son olarak, Artı Destek Anaokulları dendiğinde 
akla ilk ne gelmeli?
Artı Destek Anaokulları’nın sloganı haline gelmiş “Doğa ile İç 
İçe Anaokulu” kavramı tam da bu nokta akla gelebilir. Doğanın 
sağaltıcı, öğretici ve huzur verici etkilerini anaokullarımızda ve 
çocuklarımızın üzerinde her zaman görmek bizim için büyük 
bir mutluluk. 



Alman 
Sparkassenstiftung 
Türkiye’de
Kurulduğu günden bu yana doksandan 
fazla ülkede faaliyet gösteren, 
German Sparkassenstiftung Türkiye 
Temsilciliği’nin açılış daveti Divan 
Çukurhan Ankara’da gerçekleşti.

İki yüz yıllık bilgi birikimine sahip Sparkassen(Birikim Bankaları)’nın 
gelişim kolu olan, finansal ve iş okuryazarlığını artırmak üzere 
dünyanın her yerinde eğitimler veren Sparkassenstiftung, Türkiye’de 
faaliyetlerine başlayacak olmanın mutluluğunu paydaş kurumları 
ile Ankara’da bulunan Divan Çukurhan’da kutladı. Ev sahipliğini 
German Sparkassenstiftung Genel Müdürü Niclaus Bergmann’ın 
yaptığı davete ulusal ve uluslararası kurumların üst düzey temsilcileri 
katıldı. Davette Almanya Büyükelçiliği,  Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, Birleşmiş Milletler, Milli Eğitim Bakanlığı, İç İşleri 
Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR, TGMP’de yer aldı. 

davet

SİNEM KARA, MERVE KARTAL, ZEYNEP SAYGIN SARBAY, EZGİ BAȘAK AYDIN 

DİCLE DOĞANCIOĞLU, ABİDİN İÇDEN, HANDE DEMİRTOLA MEYDAN, EFE KOCA

MARTIN VETTER, JORG TEUMER
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haber

Turizm Medya Grubu tarafından NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek ve üç gün sürecek programda, iletişim toplantıları, 
kırmızı hali seremonisi ve ödül töreni gibi çeşitli etkinlikler ile 
katılımcılara farklı deneyimler yaşatılacak. Etkinliğin finalinde ise 
yirmi üç farklı kategoride dağıtılan ödüller alanının en iyilerine 
takdim edilecek. Yurtiçinden ve yurtdışından değerli konukları 
ağırlayan organizasyon, Antalya markasının tanıtımına da büyük katkı 
sağlayacak.  

Etkinlik Sektörün 
Profesyonelleri 
Antalya’da
Etkinlik sektörünün en önemli 
organizasyonu Masters of Events 
by ACE of M.I.C.E, etkinlik, turizm ve 
kongre sektörünün önde gelen markalarını 
Antalya’da buluşturacak.

Düzenlenen galaya belgesele konu olan Türkiye’nin efsane 
isimleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, iş 
ve cemiyet hayatından birçok kişi katılım sağladı. AXA 
Sigorta’nın sanat alanında verdiği desteklerden biri olan 
belgesel, Türkiye’nin her biri kendi alanında yaşayan 
efsanelerini ve onların derin hayat tecrübelerinden süzülen 
bilgeliği konu alıyor.  

Efsaneler
Galası
Ödüllü belgeselci Tuluhan 
Tekelioğlu’nun AXA Sigorta’nın 
katkıları ile çekilen son ‘Efsaneler’ 
belgeselinin ilk gösterimi Feriye 
Sarayı’nda düzenlenen galada 
gerçekleştirildi.

VOLKAN ATAMAN

YILMAZ BÜYÜKERȘEN, NEVRA SEREZLİ, TULUHAN TEKELİOĞLU, 
CÜNEYT ARKIN, SÜLEYMAN SAİM TEKCAN, AYȘE KULİN, ÖMER ÖZKAN



The Cube’da 
Caz Eşliğinde 
 Brunch Keyfi
MAG PR tarafından organize edilen 
ve The Cube Performance Hall’da 
gerçekleşen brunch etkinliğine 
Ankara iş ve sosyal hayatının 
tanınan isimleri katıldı. 

İş ve cemiyet hayatından birçok seçkin isimin katılım gösterdiği 
brunch davetinde mekanın sahibi Uğur Emre Demirci konuklarla 
yakından ilgilendi. Kahvaltı keyfinin ardından uzun süre mekanda 
sohbet edip, vakit geçiren davetliler canlı caz performansı eşliğinde 
güzel dakikalar geçirdi. 

davet

EFE ÖZDEMİR, KUTAY GÜRDAL

ELNUR BAL

UĞUR EMRE DEMİRCİ

ANDAÇ BORA ERDOĞAN
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The Cube’da 
Caz Eşliğinde 
 Brunch Keyfi
MAG PR tarafından organize edilen 
ve The Cube Performance Hall’da 
gerçekleşen brunch etkinliğine 
Ankara iş ve sosyal hayatının 
tanınan isimleri katıldı. 

İş ve cemiyet hayatından birçok seçkin isimin katılım gösterdiği 
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davet

EFE ÖZDEMİR, KUTAY GÜRDAL

ELNUR BAL

UĞUR EMRE DEMİRCİ

ANDAÇ BORA ERDOĞAN

ECE-SERKAN GÜLEÇ FİLİZ SÜTÇÜGİL

YAĞMUR-UĞUR-ELİFȘAH BATUR NESLİHAN-SERKAN KIZILBAYIR

CAN ÇAVUȘOĞLU



ekonomi yorucusu

CEYHAN BAĞCI

TOGAY-ÖZGE CÖMERT İSMET DEMİRKOL YAMAN ZAİM

ÇİMEN YILDIRIM DOĞAN SEFA ÇOL ERCAN ÇELİK

davet

Ekonomi yorumcusu 
İsmet Demirkol’un 
da aralarında 
bulunduğu davetliler, 
her gün canlı 
performans olan 
mekanda caz müziği 
eșliğinde lezzet 
șölenine dönüșen bir 
brunch yaptılar.
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ZAFER YILDIRIM FATİH MERT FİLİZ EROL MELİH AYDIN

HAKAN SAYIN ELÇİM ÇOL FATİH ÖZTÜRK OSMAN ERTÜRK ÖZEL

TÜGİAD 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin 
katılım gösterdiği 
organizasyonda, 
üyeler kahvaltı 
eșliğinde keyifl i 
sohbet etme 
imkanı buldu.



GİZEM ARI

ȘERMİN ALDEMİR, BARAN YAZICI AYȘEGÜL AYGÜNSEVDA AKSUNGUR

ALP-SEDEN BEKİT GÜL PERİ ÖZEL

davet

NEYRAN REİS KALELİ TÜZÜN-GÜLDANE GELGEL BERİL ÇAVUȘOĞLU

ALİ FUAT-KERİMHAN BOZKAYA GÜLİN TURGUT MEHMET ÖZKAN, İNAN KÖKSAL

MAG PR tarafından 
organize edilen 
ve The Cube 
Performance 
Hall’da gerçekleșen 
brunch etkinliğine 
Ankara iș ve sosyal 
hayatının tanınan 
isimleri katıldı.
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organize edilen 
ve The Cube 
Performance 
Hall’da gerçekleșen 
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hayatının tanınan 
isimleri katıldı.



andemi’nin gölgesinde zor bir dönemden 
geçiyoruz. Bu kadar zor bir dönemde bu 
kadar geniş çaplı ve büyük bir etkinliğe 
imza atmayı nasıl başardınız? 
G20, Diplomasi Forum, ICCA Kongresi gibi birçok 
önemli organizasyona ev sahipliği yapan Antalya 
muhteşem doğası, denizi, lezzetleri ve en üst düzeyde 

hizmet sunan mükemmel tesisleri ile dünyanın en önemli MICE 
destinasyonlarının başında geliyor. İki yüz yirmi bin üzerinde 
koltuk kapasitesi, Türk Hava Yolları direk uçuş ağları, yüksek 
hizmet sunan Fraport TAV Havalimanı ile güçlü bir alt yapıya 

sahibiz. 2014 yılından beri ülkemizin içinden geçtiği birçok 
sıkıntılı süreç ile MICE alanında istediğimiz yere maalesef 
gelemedik.  Son  bir buçuk yıldır yaşadığımız pandemi dönemi ile 
birçok kongre iptal oldu ve sektörümüz de çok zor dönemlerden 
geçti. Pandemi yaralarının sarılmaya başladığı bu dönemlerde 
özellikle destinasyon pazarlama faaliyetlerine önem vermemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Masters of Events by ACE 
of M.I.C.E. Awards, Antalya için çok büyük önem teşkil ediyor. 
Bu etkinliği tanıtmak amacıyla; 14 Eylül’de Antalya Nirvana 
Cosmopolitan Hotel’de geniş bir katılımla “Basın ve Bilgilendirme 
Toplantısı’’ gerçekleştirdik. Toplantıya, Antalya Büyükşehir 

P

Turizm Medya Grubu Bașkanı Volkan Ataman, bu sene Antalya’da 
gerçekleșecek, etkinlik sektörünün en önemli organizasyonu olan 

ACE of M.I.C.E’ın içeriğinden, düzenlenecek ödül töreninden ve katılımcıları 
bekleyen sürprizlerden bahsetti.

2021 Masters of Events by
 ACE of M.I.C.E

röportaj

VOLKAN ATAMAN

B2B, Network, Red Carpet, Gala Dinner & Awards
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234 magdergi.com.tr



andemi’nin gölgesinde zor bir dönemden 
geçiyoruz. Bu kadar zor bir dönemde bu 
kadar geniş çaplı ve büyük bir etkinliğe 
imza atmayı nasıl başardınız? 
G20, Diplomasi Forum, ICCA Kongresi gibi birçok 
önemli organizasyona ev sahipliği yapan Antalya 
muhteşem doğası, denizi, lezzetleri ve en üst düzeyde 

hizmet sunan mükemmel tesisleri ile dünyanın en önemli MICE 
destinasyonlarının başında geliyor. İki yüz yirmi bin üzerinde 
koltuk kapasitesi, Türk Hava Yolları direk uçuş ağları, yüksek 
hizmet sunan Fraport TAV Havalimanı ile güçlü bir alt yapıya 

sahibiz. 2014 yılından beri ülkemizin içinden geçtiği birçok 
sıkıntılı süreç ile MICE alanında istediğimiz yere maalesef 
gelemedik.  Son  bir buçuk yıldır yaşadığımız pandemi dönemi ile 
birçok kongre iptal oldu ve sektörümüz de çok zor dönemlerden 
geçti. Pandemi yaralarının sarılmaya başladığı bu dönemlerde 
özellikle destinasyon pazarlama faaliyetlerine önem vermemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Masters of Events by ACE 
of M.I.C.E. Awards, Antalya için çok büyük önem teşkil ediyor. 
Bu etkinliği tanıtmak amacıyla; 14 Eylül’de Antalya Nirvana 
Cosmopolitan Hotel’de geniş bir katılımla “Basın ve Bilgilendirme 
Toplantısı’’ gerçekleştirdik. Toplantıya, Antalya Büyükşehir 

P

Turizm Medya Grubu Bașkanı Volkan Ataman, bu sene Antalya’da 
gerçekleșecek, etkinlik sektörünün en önemli organizasyonu olan 

ACE of M.I.C.E’ın içeriğinden, düzenlenecek ödül töreninden ve katılımcıları 
bekleyen sürprizlerden bahsetti.

2021 Masters of Events by
 ACE of M.I.C.E

röportaj

VOLKAN ATAMAN

B2B, Network, Red Carpet, Gala Dinner & Awards

of

Bu yıl Antalya’da ilk defa ulusal 
ve uluslararası çok  büyük 

kurumların satın alma heyetleri 
bir araya gelmiș olacak.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin, 
Antalya İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, Antalya 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Zorlu, Türk Hava Yolları MICE 
Müdürü Vildan Mataracı, Türk Hava Yolları Antalya Satış Müdürlüğü 
Pazarlama Şefi Özlem Çatalcalı, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu 
Başkanı Ferit Turgut, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül 
Ege’nin yanı sıra sektör temsilcileri ve basın mensupları da katıldı. 
Başkanlarımız ve sektör temsilcilerinin de ACE of M.I.C.E. markasının 
Antalya’da ilk kez bu kadar üst düzeyde gerçekleşecek olmasından 
büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu görmek bizi daha da motive 
ettiğini bildirmek isterim.

ACE of M.I.C.E 2021 içeriği hakkında bilgi verir misiniz? 
Turizm Medya Grubu olarak bildiğiniz gibi sekiz yıldır 
gerçekleştirdiğimiz ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 
ve ACE of M.I.C.E. Awards ile elli beş ülkeden binlerce uluslararası 
alıcı  ve yüz binlerce profesyonel ziyaretçi ACE of M.I.C.E. ile bir araya 
geldi ve yeni iş birliklerini başlattı. Ayrıca nitelikli turizme ve ülke 
ekonomisine de büyük katkı sağlıyoruz. Uluslararası medya ve endüstri 
partnerlerimiz ile on yıldır dünya çapında MICE odaklı tanıtım 
çalışmaları yürütüyoruz. Sektörün başarılarını global MICE sektörünün 
en büyük ödül töreni organizasyonu olan ACE of M.I.C.E. Ödülleri ile 
taçlandırıyoruz. Sekiz yılda iki yüz yirmi bir ödül sahipleriyle buluştu. 
Beş yüz kırk jüri heyeti başarıyla çalıştı ve on binlerce profesyonel bir 
araya geldi. Konferans programlarımız ile sektörümüzü yeniliklerle 
buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Düzenlediğimiz 
farklı oturumlarda, çok sayıda farklı konuşmacı da ACE of M.I.C.E.’ın 
büyüleyici sahnesinde bir araya geldi.

Bu yıl katılımcıları neler bekliyor? Geçtiğimiz yıllardan 
farklı olarak neler yapıldı?
Bu yıl Antalya’da ilk defa ulusal ve uluslararası çok  büyük kurumların 
satın alma heyetleri bir araya gelmiş olacak. Ayrıca B2B katılımcılarımız 
gün içerisinde gerçekleştirdikleri toplantıları akşamları düzenlenecek 
network etkinlikler ile pekiştirip yeni iş birliklerini başlatabilecekler. 
Katılımcılara özel dolu dolu bir program hazırladık. ACE of Mice 
Awards bu sene sahnesi ve şovları ile katılımcıları büyüleyecek. 
Sektörün yerli ve yabancı temsilcileri, yedi binden fazla B2B toplantısı 
ve interaktif kaynaşma programları ile yeni iş olanaklarına imkân 
tanıyacak. Ulusal ve uluslararası satın alıcılardan oluşan yüz altmış 
marka temsilcisi Antalya Tanıtım Vakfı ve Antalya Convention Büro 
destekleri ile Antalya Kaleiçi gezisi ardından 7 Mehmet Restoranda 
Mehmet Akdağ özel sunumları ile akşam yemeğinde bir araya 
gelecekler. Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards, alanının 
önde gelen markalarını ve profesyonellerini Nirvana Cosmopolitan 
Hotel’de gerçekleştirilecek MOE Party’de ağırlayacak. Sonuncu gün 
B2B toplantıları ve jüri sunumları gerçekleştirilecek. Öğle yemeğinde 
ise son yıllarda yazdığı kitapları, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda 
gibi popüler dizilerin danışmanlığını da yapan Psikiyatrist, Yazar Dr. 
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayata dair sohbeti gerçekleştirilecek. Aynı 
günün akşamında Nest Kongre Merkezi’nde muhteşem kırmızı halı 
seremonisi, 3D video mapping şovları ve gala yemeği ile devam edecek 
ACE of M.I.C.E. Awards gecesi iş ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Bu yıl düzenlenecek Ödül Töreni için ne gibi hazırlıklar 
yapıldı? Katılımcıları bekleyen sürprizler var mı? 
Büyük bir heyecan ve gururla, ilk kez Antalya’a Nest Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz  Masters of Events by ACE of 
M.I.C.E. Awards ile yıl içerisinde hacimli bir şekilde etkinlik, teşvik ve 
lansmanlar düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerin 
satın alma heyetleri ile uluslararası DMC’leri üç gün boyunca bir 

araya getiriyoruz. Etkinliğimiz kapsamında B2B satın alan 
ve ödüllere başvuru yapan ülkemizin en önemli MICE 
acentalarıyla otellerimiz, B2B network toplantıları ve 
interaktif kaynaşma programlarına katılım gösterecekler. 
Toplamda yedi bin B2B toplantı gerçekleştireceğimiz etkinlik 
için bir iletişim kampanyası düzenlenecek. ACE of M.I.C.E. 
ile Antalya’ya MICE alanında marka değerini katmaya 
geliyoruz. 
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ize kendinizden bahseder misiniz? Şapka 
tasarımına yönelmeye nasıl karar verdiniz? Bu 
yolda sizin hikayeniz nedir?
İzmir’de doğdum ve büyüdüm. Üniversite eğitimimi 
Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Bölümü’nde tamamladım. İkinci üniversite eğitimim olan 
Halkla İlişkiler Bölümü’nü ikinci sınıfta bıraktım. Evlilik 

ve çocuklar nedeniyle kendi mesleğimi yapmadım. Onun yerine 
birçok farklı kursa katıldım. Şapkalara olan tutkum ise lise yıllarımda 
abimin Kanada’dan hediye getirdiği saks mavisi kadife bir şapka ile 
başladı. Bu şapka ile beraber yaz-kış şapka takar oldum. Şapkaların 
tarihi, geçmişte kimlerin ne çeşit şapkalar taktığı ilgimi çekmeye 
başladı. Yıllarla ünlü tasarımcıların şapkalarını almaya başladım.İçini 
dışını nasıl yapıldığını incelerdim.Aldığım bazı şapkalara kıyafetimi 
, mantomu tamamlasın diye broşlar, çiçekler ilave ettim. Daha sonra 
arkadaşlarımdan benim şapkama bir şey yapsan diye istekler gelince ; 
acaba şapka yapabilir miyim sorusu oluştu.

İlk önce şapka nasıl yapılır? Kimden ders alabilirim uzun uzun 
araştırdım. Çünkü şapka çok kısıtlı ve ülkemizde pek tercih edilmeyen 
bir aksesuar.Bu arada şapkada ipek çiçek kullanabilmem için çiçek 
dersleri aldım. Dikiş dersleri aldım. Gündelik birkaç şapka alıp kestim 
açtım, inceledim, tekrar diktim. Ve yurtdışından online ders buldum 
ve ders aldım. Daha sonra İstanbul da ders almaya başladım. 2 yıl 
kendi kendime yaptım bozdum. Ne zaman ki kendi yaptığım şapkalar 
yurtdışından aldığım şapkalar ayarına geldi o zaman kendi markamı 
kurdum.
 
Şapkaların tarihçesini düşündüğümüzde özellikle ilgi 
duyduğunuz  ve ilham aldığınız bir dönem var mı?
Benim ilgimi en çok on dokuzuncu yüzyılda yapılan şapkalar çekiyor; 
çünkü o dönemlerde her zaman kıyafetlere göre daha abartılı şapkalar 
tercih ediliyordu. Kadınlar, davet öncesi şapkalarını gizli tutuyorlardı. 
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Yaratıcı ve sıra dıșı șapkaların tasarımcısı Selcen Kuris, Selcen Kuris Hats’in 
kuruluș hikâyesinden, ilham kaynaklarından ve tasarım tarzından bahsediyor. 

Aksesuarın Ötesinde?????

Ben hep bu tür modeller üzerinde çalışmak istedim ama benim 
modellerim daha modern ve gündelik kullanıma uygun. Buna 
rağmen içinde mutlaka romantik esintiler taşıyorlar. 

Tasarımlarınızı nasıl tanımlarsınız? En çok 
hangi renkleri kullanmayı seviyorsunuz ve hangi 
materyallerle çalışmak sizi heyecanlandırıyor?
Genel olarak günümüz trendlerine uyum sağlayan ve gündelik 
kullanıma uygun parçalar tasarlıyorum. Tasarladığım bütün 
şapkalar romantik esintiler taşıyor. Materyal olarak ipek çiçekler, 
tüyler, renkli taşlar ve vualet olmazsa olmazlarımdandır. 
 
Tasarımlarınızda en çok önem verdiğiniz detaylar 
nelerdir?
Ben hem bir sanatçı, hem de bir anneyim. Bu nedenle büyük 
bir özenle elde yapılan ürünlerimde doğal kök boyaları 
kullanılmasına çok önem veriyorum. Aksesuarları el dikişi ile 
monte ediyorum ve hiçbir zaman yapıştırıcı kullanmıyorum. 
En sevilen ürünlerimden biri olan Vualet’in çiçeğini de kendim 
boyuyorum. 
 
Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz?
Gündelik şapkaların yanı sıra nişan, nikah, vaftiz töreni gibi özel 
günlerde de kullanabileceğiniz şapkalar ve taçlar üretiyorum. 

Kişiye özel tasarımlar yapıyor musunuz?
Aslında benim yaptığım her şapka kişiye özel. Fabrikasyon 
olmadığı ve elde yapıldığı için hiçbiri birbirinin aynısı olmuyor. 
Bu nedenle her şapka tek ve özel… Ayrıca kişinin istekleri 
doğrultusunda, seçtiği kıyafete göre şapkalar ve taçlar da 
yapıyorum. Bana göre yaptığım her ürün beni yansıtıyor. Bu 
nedenle beğenmediğim ve bana uygun olmayan hiçbir detayı, 
müşterilerim istese dâhi şapkaya ilave etmiyorum. 





Diyet ve Beslenme Uzmanı Tuba Günebak, kliniği hakkında merak edilenleri, 
beslenmeye olan bakıș açısını ve sporcu beslenmesi hakkındaki tüm detayları 

Radyo Vizyon Yayıncısı Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...
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LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

TUBA GÜNEBAK, SERKAN KIZILBAYIR

uba Günebak kimdir?
Diyet ve Beslenme uzmanıyım. Doktor titrim var ama 
tıp doktoru değilim, bilim doktoruyum ve öğretim 
görevlisiyim. Öğretim görevlisi olmakla kalmıyorum 
aynı zamanda da Ankara Çankaya’da bir kliniğim 
var. Kliniğimde bireysel ve kurumsal danışmanlıklar 
yürütüyorum. Şu an Nuh’un Ankara Makarnası, 

Neutec İlaç ve Antalya Belek’teki Gloria Hotel zincirinin beslenme 
danışmanlığını yapıyorum. Bunun yanı sıra binlerce bireysel 
danışanımı beslenme konusunda bilgilendirerek, onlara yardımcı 
olmaya çalışıyorum.

Beslenme yaşamamızda çok büyük bir yere sahip. 
İnsanların bu konuda hayatlarına dokunmak nasıl bir 
duygu? 
Çok güzel bir duygu.  Size bir tecrübemi aktarmak istiyorum. Bir 
gün kliniğime siyah ve bol kıyafetler giymiş, kilo sorunu olan bir 
hanımefendi geldi. Bana “Ben diyetisyenlere inanmıyorum, fayda 
sağlayacağını da düşünmüyorum. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine 
geldim.” dedi. Bunun üzerine biz sürece başladık ve yaklaşık altı 
ay çalıştık. Altı ayın sonunda bu hanımefendi otuz sekiz kilo verdi. 
Giyimi, saçları, takıları kısacası bütün hayatı değişti. Aile ilişkileri 
iyileşti, bambaşka bir kadın oldu. Ardından hanımefendinin eşi 
de geldi ve benden danışmanlık istedi.  Hanımefendinin eşi ile 
birbirimizi daha yakından tanıdıktan ve samimiyetimiz arttıktan 
sonra benden bir ricada bulundu.  “Eşim beni dinlemez ama kesin 
sizi dinler. Kendisi seansa geldiğinde ona söyleyin; lütfen daha 
fazla çizme almasın.” dedi. Bu ricayı hanımefendiye ilettiğimde 
ise hanımefendi bana “Ben hayatım boyunca kilolarımdan dolayı 
çizme giyemedim, ilk defa giyiyorum. Eskiden kilolarım yüzünden 
çizmelerimin fermuarı kapanmazdı, şimdi rahatça giyebiliyorum. 
Lütfen karışmasın.” dedi.  Bu hikâyede olduğu gibi danışanlarımın 
yaşam tarzları tamamen değişiyor, öyle güzel hikâyeler birikiyor ki 
size anlatamam... Bu yüzden mesleğimi çok seviyorum.

Ben yakından tanıdığım için biliyorum, diyete farklı 
bir bakış açınız var. Sıradan bir diyet düzeni yok, biraz 
açıklayabilir misiniz?
Diyet kelimesini sevmiyorum ve kullanmıyorum; çünkü 
araştırmalarında gösterdiği üzere iletişim kurarken karşılıklı 
olarak birbirimizin bilinçaltına mesaj verebiliyoruz. Bu subliminal 
mesajlar bir insanın fikrini hissettirmeden de olsa değiştirebiliyor. 
Diyet; Öz Türkçe karşılığına baktığımızda “bedel ödemek” anlamına 
geliyor. “Ben diyet yapmaya hazır değilim.” gibi söylemler çok 
duyarız. Bana göre bu bir diyet süreci değil ve sağlıklı beslenmek 
öğrenilebilen ve benimsenebilen bir davranış biçimi. O yüzden 
beslenme programlarını hazırlarken danışanlarıma asla yasak 
koymuyorum. Onlara hep şunu söylerim; “Biz nefsine hakim olabilen 
varlıklar olsaydık, cennetten kovulmazdık.” Nefse hakim olmak 
zor. Ben de danışanlarıma yasak koymak yerine beslenmelerini 
dengeli hale getirmeyi öğretmeye çalışıyorum. Eğer bir insanı doğru 
eğitirseniz, kendi beslenme düzenini oluşturabilir ve bunu ömür 
boyu uygulayabilir. Neye ihtiyacı olduğunu tespit edip, kişinin 
farkındalığını arttırıp, ona gerekli eğitimi verirseniz konu kökünden 
çözülmüş olur. 

Sporcu beslemesi nasıl olmalıdır?
Araştırmalar, bir kişi haftada üç günden az, düşük tempolu 
antrenman yapıyorsa sporcu beslenmesi programı uygulamasına 
gerek olmadığını fakat haftada üç günden fazla, en az yirmi 
dakikalık yüksek kardiyo antrenmanı yapıyor ise bunu spor yapıyor 
ya da düzenli egzersiz yapıyor statüsünde değerlendirebileceğimizi 
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gösteriyor. Sporcular genellikle ikiye ayrılıyor. Birinci grupta 
düzenli ve sağlıklı yaşam için egzersizi hayatına entegre 
etmiş olanlar, diğer grupta ise bunu profesyonel olarak 
yapanlar yer alıyor. Profesyonel sporcunun beslenme düzeni 
spor dalına göre değişiklik gösterdiği gibi aynı zamanda da 
oldukça detaylı bir konu fakat birinci gruba birkaç öneri 
sunabilirim. Hayatına düzenli beslenmeyi ve sporu entegre 
etmiş insanlar antrenmana gitmeden bir saat önce kaliteli 
karbonhidrat yanında kaliteli bir protein tüketebilir. Örneğin; 
vakit bulabilenler karabuğdayı haşlayarak ve zeytinyağı 
ekleyerek pilav yapabilirler, vakit bulamayanlar ise ton balığı 
veya peynir tüketebilirler. Bu sayede antrenman için gerekli 
enerjiyi depolayabilirler. Antrenman sırasında ise daha kaliteli 
bir kas dokusu oluşturabilmek için kas iplikleri ince ince 
yırtıldığından, antrenmandan çıktıktan sonra ilk yarım 
saat içinde dallı zincirli aminoasitlerle bedeni beslemeleri 
gerekir. Bu nedenle kaliteli kas oluşumu sağlanmak için süt, 
kefir veya ayran tüketebilirler. Ayrıca antrenman sırasında 
vücudun enerji sağlayan karbonhidrat depoları boşaldığı için 
bu depoları tekrar doldurabilmek adına içinde basit şeker 
içeren bir öğün tüketilmelerini de öneriyoruz. Antrenman 
bittikten bir veya bir buçuk saat içerisinde tekrar kompleks 
karbonhidrat ve protein barındıran bir öğün tüketmelerini 
öneriyoruz.  Araştırmalarında gösterdiği gibi doğru beslenme 
kişinin istediği vücuda kavuşmasında çok önemli bir rol 
oynuyor. Doğru beslenmeyen insan içinde yakıt olmayan, süper 
bir araba gibidir. Arabaya yakıt koymazsanız o araba gitmez 
ama koyduğunuz yakıtın kalitesinin arabanın performansında 
büyük bir paya sahip olduğunu da unutmamak gerekir.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz, 
okuyuculara buradan söylemek istediğin bir şey 
var mı?
Kilo problemi yaşayan, beslenme düzenini değiştirmek ve 
iyileştirmek isteyen, sağlıklı kalmak isteyen herkesi kliniğime 
bekliyorum. Okuyucularım da kendi websitemden bana 
ulaşabilir. Çok güzel bir sohbetti, teşekkür ediyorum. 
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Meksika 
Gastronomi 
Haftası
Fairmont Quasar Istanbul’da ve 
İstanbul Meksika Konsolosluğu 
işbirliği düzenlenen Meksika 
Gastronomi Haftası’nın gala 
yemeğinde, misafirler Latin 
esintileriyle dolu keyifli bir lezzet 
yolculuğuna çıktı.

İstanbul Meksika Başkonsolosu Maria Isabel Arvide Limon ve 
Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye iş, sanat ve moda 
hayatından isimlerin de aralarında bulunduğu seçkin davetliler 
katıldı. Meksika gastronomisinin kalbi Oaxaca’nın üzerinde 
uzmanlaşmış misafir şef Arcadio Alcazar Fuentes’in hazırladığı 
benzersiz lezzetlerin misafirlere sunulduğu davet, kokteyl ile 
başladı. Ardından Aila Restaurant’a geçen konuklar, Arcadio 
Alcazar Fuentes’in hazırladığı lezzetleri Mariachi Trio eşliğinde 
tattılar. 

ERDAL GÜVENÇ

NICOLAS KIPPER, MARIA ISABEL ARVIDE LİMON
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Sindirella Kompleksinden 
Kurtulun

asal derdi ya; Güzel kız babasız kalınca, üvey 
annesinin hain planlarıyla hiç beklemediği bir 
hayatı yaşamaya başlar. Bu durumdan kurtulmasını 
sağlayan sihirli güçleri olan bir peridir ve bir anda 
bütün hayatını değiştirir. Kıssadan hisse, bu hikâye 

bize içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için hiçbir çaba 
göstermeyip mucizevi bir kurtarıcı sayesinde hayallerine kavuşan 
bir kızı anlatıyor. 
 
Aslında şöyle bir etrafınıza baktığınızda iş hayatında hem kadın, 
hem de erkeklerde yaşanan bir durum bu. Bizim kültürümüzde 
diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha çok karşımıza çıkıyor. Sebebi 
belli biz hep böyle masallar ve hikayelerle büyüdük. Korumacı aile 
yapımız nedeniyle neredeyse kırk yaşına kadar ailesi ile yaşayan 
insanların sayısı her geçen gün daha çok artmaktadır. Bu durumun 
benzeri bir tek İtalya’nın doğu bölgelerinde görülüyor. Prens ve 
prenses olarak yetiştirilen çocuklar gerçekten hayatın öyle olduğu 
algısına kapılıp bu girdaptan maalesef çok zor kurtuluyorlar. 
 
Uzmanların ‘Sindirella Sendromu’ olarak adlandırdıkları 
bu davranış şekli, kişileri risk almamaya, zor karar vermeye, 
başarmaktan korkmaya ve sadece beklemeye itiyor. Kararları hep 
birilerinin almasını bekliyorlar, beklentilerini hayata geçirmek için 
yollar açmasını umut ediyorlar. 

Sindirella Sendromunun Nedenleri; 
Kişinin kendi potansiyelini ve yetkinliklerini görememesi ve  
gerçekçi olarak değerlendirememesi temel sebep olarak ele alınırsa 
sonrasında kendisi ile ilgili negatif düşünceler kurması, özgüven 
eksikliği, risk korkusu, stresle yaşamayı becerememesi, başarısız 
olma korkusu, duygularını yönetememesi gibi nedenler bu 
sendromun başlıca sebepleri arasında sayılabilir.
 
Sindirella Sendromu zararlı mıdır?
Sindirella Sendromu, hayal kırıklıklarının çok olması sebebiyle 
kişilerde öfke yaratabilir. Pasifize olmaya ve atalete neden olur. 

M

Keșke her șey masallardaki kadar kolay olsa... Masallar ve 
hikâyelerle büyüyen bizler, içinde bulunduğumuz zor durumlardan 

kurutulmak için her daim sihirli bir değnek arıyoruz. Uzmanların 
“Sindirella Sendromu” diye adlandırdığı bu davranıș șekli, bizi risk 
almamaya ve sadece beklemeye itiyor. Özgürleșmek istiyorsak 
beklemeyi değil hareket etmeyi seçmeliyiz. Çocuklarımıza da 
beklemeyi değil savașmayı öğretmeliyiz. Bence çocuklarımıza 

verebileceğiniz en güzel hediye de bu... 

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

İnsanın kendini yönetme becerisi zayıflar, depresyona yakın yaşar. 
Kendini sürekli mağdur olarak gördüğü için hep bir korku ve 
endişe hakimdir.

Sindirella Sendromu nasıl yönetilir?
Kişiler hedeflerini küçük parçalara bölerek, alınacak kararlar için 
yol haritası hazırlayarak, kendilerine yeni yetkinlikler yaratarak, 
yapılan eleştirileri olumlu ve yapıcı olarak ele alarak Sindirella 
Sendromu ile başa çıkabilir. 

Özgürleşmek istiyorsak beklemeyi değil hareket etmeyi seçmeliyiz. 
Kurban rolü oynamak bize hiçbir şey kazandırmaz. Suçu başkasına 
atmak çözüm olmayacaktır. Hayatınızın sorumluluğunu alın ve 
sonuçlarını kabullenin göreceksiniz özgürleşmeye başlayacaksınız. 

Psikoloji literatüründe Andromeda; içinde bulunduğu zor 
koşullardan ve kendisini bağlayan sorumluluklardan uzaklaşmak 
için, karşısına çıkan ilk erkeğin etkileyici sözlerine inanarak 
hayatlarını mutlu geçirme hayalleri kuran kadınları tanımlamak 
için kullanmaktadır. Neredeyse tüm kadınların bilinçli ya da 
bilinçsiz bir şekilde “Andromeda Kompleksi” yaşadıklarını ileri 
sürmek mümkündür. Bu kompleks; kadınların tüm yaşamlarını 
kısıtlamakta, yaşamdan aldıkları doyumu azaltmakta, ilişkilerinin 
sınırlarını belirlemekte ve evlenmiş olmak için evlenmeleri 
sonucunu doğurmaktadır. Kadını, aklını ve yaratıcılığını tam 
olarak kullanmaktan alıkoyan ve büyük ölçüde bastırılmış 
tutum ve korkulardan oluşan olgu, “Sindrella Kompleksi” olarak 
tanımlanabilmektedir. 

Özellikle kız çocuklarınıza onların geleceğini şekillendirecek 
güçlü ve güzel masallar anlatmak istiyorsanız prenslerin ve 
kralların cesaret öykülerini değil cesurluğuyla her şeyin 
üstesinden gelen kızların hikayelerini anlatın. Bu sayede bir 
erkeğin himayesi altında olmak algısını oldukça fazla işleyen 
sistemin içinde kaybolmalarını engeller, kendi güçlerini 
keşfetmelerini sağlarsınız. 
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“Fado’nun Divası” olarak anılan, Unesco’nun “Kültürel Miras” listesine aldığı 
Fado geleneğine çağdaș bir yorum katan Mozambik asıllı sanatçı Mariza; müzik 
kariyeri, yeni çıkardığı “Mariza sings Amelia” adlı albümü ve kendisine ait merak 

edilen her șeyi MAG Okurlarına özel anlattı.

Fado Benim Kaderimdi

röportaj

Mariza

Bence dünya müziği içerisinde 
bu kadar sağlam ve köklü bir 

yeri olmasının en önemli sebebi 
Fado’nun ayrılığı ve acıyı en içten 

anlatan müzik türü olmasıdır.

malia Rodrigues’in adını taşıyan Vakıf 
tarafından “Fado’nun Sesi” unvanını 
almıştınız. Şimdi “Mariza sings 
Amelia” albümünü Fado severler ile 
paylaşıyorsunuz. Siz bu albümü hazırlamaya 
nasıl karar verdiniz?
Amelia, müziğe başladığım ilk zamanlardan beri 

hayranlık duyduğum, Fado’yu dünyaya duyuran bir isim. Bence 
Fado’nun kraliçesi. Bu albüm müzik kariyerimin yirminci yılını 
geride bırakmamın şerefine Amelia’ya bir saygı duruşudur. Jaques 
Morelenbaum’un ses olarak katkı sağladığı, dinleyicilerden çok 
güzel tepkiler alan bir albüm oldu. 

‘Fadonun Diva’sı olarak anılıyorsunuz. Siz bu yirmi yıl 
içerisinde müzikal anlamda nasıl bir yol katettiniz? 
Geleneksel Fado’ları bulup yorumlamaya ve üzerime düşen 
görevi yapmaya çalışıyorum. Yıllardır turnelerdeyim. Bu sayede 
birbirinden farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
Müzikal olarak ise  olgunlaştığımı düşünüyorum.  

Fado’nun dünya müziği içerisinde böylesine özel 
kılan tarafı nedir? Fado evrensel hikayeler mi 
anlatıyor? 
Fado, Portekiz’e özgü, dünyada iyi bilinen bir folk müzik türü. 
Lizbon sahillerindeki öyküleri anlatıyor. Gidip de geri dönmeyen 
denizcilerin arkasından yakılan ağıtlar, ayrılık ve acıyı anlatan 
aşk hikâyelerini anlatan bir müzik. Bence dünya müziği içerisinde 
bu kadar sağlam ve köklü bir yeri olmasının en önemli sebebi 
Fado’nun ayrılığı ve acıyı en içten anlatan müzik türü olmasıdır. 
Portekiz gitarı, şarkıcının sesiyle harmanlanıp güçlenirken, hüzün 
ayrılık gibi duygular Fado şarkıcısının sesinde hayat buluyor ve 
dinleyiciler tarafından çok daha derinden hissediliyor.

Size ilham veren isimler kimler? 
Amalia Rodrigues ve Carlos do Carmo iki büyük efsane. İkisi de 
bana ilham veriyor.

Siz birçok isimle aynı sahneyi de paylaştınız. Bu 
müzikal iş birlikleri devam edecek mi? 
Lenny Kravitz Miguel Poveda, Tito Paris, Peter Gabriel, Youssou 
N’Dour gibi isimlerle birlikte müzik yapma şansım oldu. Aslında 
bunların hiçbiri önceden planlanmamış ama sonucunda inanılmaz 
keyif aldığım ve beni her anlamda besleyen projeler oldu. Şu an 
yoğun bir turne içerisindeyim ama gelecekte bu tarz iş birliklerine 
her zaman sıcak bakıyorum.

“Mundo” albümünde pop ve elektroniğe kayan 
altyapılara da yer vermiştiniz. Siz günlük hayatınızda 
bir dinleyici olarak ne tarz müzikler dinlemekten 
keyif alıyorsunuz? 
Eskilerden hayran olduğum isimler arasında tabii ki Amalia 
Rodrigues ve Carlos do Carmo var. Günümüz müziğinde de 
John Mayer gibi etkileyici işler çıkaran isimleri takip ediyorum. 
Geleneksel müzikler içerisinde beni çok etkileyen şarkıcılar var. 
Brezilya’nın ve Afrika’nın geleneksel şarkılarını dinliyorum. 

Ülkemizde Fado’ya olan ilgiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Türk dinleyicisi de Akdeniz coğrafyasındaki diğer insanlar gibi 
tutkulu. Duygularını coşkuyla ifade ediyor. Sahnede şarkılarımı 
söylerken, sözlerini anlamasalar bile hüzünlerini derin 
yaşadıklarını hissedebiliyorum.  

A

242 magdergi.com.tr



Bence dünya müziği içerisinde 
bu kadar sağlam ve köklü bir 

yeri olmasının en önemli sebebi 
Fado’nun ayrılığı ve acıyı en içten 

anlatan müzik türü olmasıdır.

malia Rodrigues’in adını taşıyan Vakıf 
tarafından “Fado’nun Sesi” unvanını 
almıştınız. Şimdi “Mariza sings 
Amelia” albümünü Fado severler ile 
paylaşıyorsunuz. Siz bu albümü hazırlamaya 
nasıl karar verdiniz?
Amelia, müziğe başladığım ilk zamanlardan beri 

hayranlık duyduğum, Fado’yu dünyaya duyuran bir isim. Bence 
Fado’nun kraliçesi. Bu albüm müzik kariyerimin yirminci yılını 
geride bırakmamın şerefine Amelia’ya bir saygı duruşudur. Jaques 
Morelenbaum’un ses olarak katkı sağladığı, dinleyicilerden çok 
güzel tepkiler alan bir albüm oldu. 

‘Fadonun Diva’sı olarak anılıyorsunuz. Siz bu yirmi yıl 
içerisinde müzikal anlamda nasıl bir yol katettiniz? 
Geleneksel Fado’ları bulup yorumlamaya ve üzerime düşen 
görevi yapmaya çalışıyorum. Yıllardır turnelerdeyim. Bu sayede 
birbirinden farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı buldum. 
Müzikal olarak ise  olgunlaştığımı düşünüyorum.  

Fado’nun dünya müziği içerisinde böylesine özel 
kılan tarafı nedir? Fado evrensel hikayeler mi 
anlatıyor? 
Fado, Portekiz’e özgü, dünyada iyi bilinen bir folk müzik türü. 
Lizbon sahillerindeki öyküleri anlatıyor. Gidip de geri dönmeyen 
denizcilerin arkasından yakılan ağıtlar, ayrılık ve acıyı anlatan 
aşk hikâyelerini anlatan bir müzik. Bence dünya müziği içerisinde 
bu kadar sağlam ve köklü bir yeri olmasının en önemli sebebi 
Fado’nun ayrılığı ve acıyı en içten anlatan müzik türü olmasıdır. 
Portekiz gitarı, şarkıcının sesiyle harmanlanıp güçlenirken, hüzün 
ayrılık gibi duygular Fado şarkıcısının sesinde hayat buluyor ve 
dinleyiciler tarafından çok daha derinden hissediliyor.

Size ilham veren isimler kimler? 
Amalia Rodrigues ve Carlos do Carmo iki büyük efsane. İkisi de 
bana ilham veriyor.

Siz birçok isimle aynı sahneyi de paylaştınız. Bu 
müzikal iş birlikleri devam edecek mi? 
Lenny Kravitz Miguel Poveda, Tito Paris, Peter Gabriel, Youssou 
N’Dour gibi isimlerle birlikte müzik yapma şansım oldu. Aslında 
bunların hiçbiri önceden planlanmamış ama sonucunda inanılmaz 
keyif aldığım ve beni her anlamda besleyen projeler oldu. Şu an 
yoğun bir turne içerisindeyim ama gelecekte bu tarz iş birliklerine 
her zaman sıcak bakıyorum.

“Mundo” albümünde pop ve elektroniğe kayan 
altyapılara da yer vermiştiniz. Siz günlük hayatınızda 
bir dinleyici olarak ne tarz müzikler dinlemekten 
keyif alıyorsunuz? 
Eskilerden hayran olduğum isimler arasında tabii ki Amalia 
Rodrigues ve Carlos do Carmo var. Günümüz müziğinde de 
John Mayer gibi etkileyici işler çıkaran isimleri takip ediyorum. 
Geleneksel müzikler içerisinde beni çok etkileyen şarkıcılar var. 
Brezilya’nın ve Afrika’nın geleneksel şarkılarını dinliyorum. 

Ülkemizde Fado’ya olan ilgiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Türk dinleyicisi de Akdeniz coğrafyasındaki diğer insanlar gibi 
tutkulu. Duygularını coşkuyla ifade ediyor. Sahnede şarkılarımı 
söylerken, sözlerini anlamasalar bile hüzünlerini derin 
yaşadıklarını hissedebiliyorum.  

A



244 magdergi.com.tr

Nefes Kesen
Turnuva
Dünyanın en büyük amatör golf 
turnuvası BMW Golf Cup’ın 2021 
Türkiye Elemeleri, BMW’nin Türkiye 
distribütörü Borusan Otomotiv’in 
ev sahipliğinde Silivri Marmara Golf 
Sahası’nda gerçekleştirildi.

Dünya genelinde elli farklı ülkede, bine yakın yerel turnuvada yaklaşık 
yüz bin amatör golfçünün katıldığı BMW Golf Cup 2021’in Türkiye 
Elemeleri,  Borusan Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Can Mete 
Paker’in ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Golf Kulübü’nün Sportif 
Direktörlüğü’nde düzenlenen turnuvada Erkekler A kategorisini Bülent 
Ciritçi, Erkekler B kategorisini Salih Kartal, Kadınlar kategorisini ise 
Elif Kırçuval Sancar ilk sırada tamamlayarak ülkemizi Aralık 2021’de 
Dubai’de düzenlenecek BMW Golf Cup 2021 Finali’nde temsil etmeye 
hak kazandı.   

davet

CAN METE PAKER
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izi yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
İstanbul’da doğdum. Aslında yaşam serüvenim biraz 
maceralı başlamış. Altı ay on beş günlük bir bebek 
olarak dünyaya gözlerimi açmışım. Etnik kökeni 
karışık bir ailenin mensubuyum. Ben ailenin en 
büyüğüyüm. Bir kız, bir de erkek kardeşim var. İlk, orta 

ve lise öğrenimimi örgün öğretimle tamamlayıp, son sınıfta staja 
girdiğim firmada kısa bir süre çalıştıktan sonra sekiz farklı birimin 
yöneticiliğini yaptım. Birkaç yıl özel sektörde yönetici olarak 
çalıştıktan sonra, çocukluğumdan beri ilgi duyduğum astroloji 

S

Seda Turan

röportaj

Astrolog Seda Turan, astrolog olma serüveninden danıșanlarına sunduğu 
hizmetlere 2021’in son çeyreğinde Dünya’yı ve insanlığı bekleyen 

gelișmelerden 2022 yılı öngörülerine kadar merak edilen pek çok konuyu 
tüm detayları ile ele aldı…

Tasavvuf’dan Astroloji’ye 
Yolculuk 

alanına yöneldim. Astrolojiye profesyonel olarak ilk adımı 2011 
yılında attım. Hala bu sektörde danışmanlıklar, eğitimler, makaleler, 
seminerler, organizasyon konuşmaları ile hizmet vermekteyim.

Astroloji ile yolunuz nasıl kesişti? Astroloji 
yolculuğunuz nasıl ilerliyor, danışanlarınız ile nasıl 
buluşuyorsunuz?
Kur-An’da da ilk emrin oku olduğu gibi… Her şey okumakla başladı, 
bu benim çıkış noktam oldu diyebilirim. Özellikle bilimsel olarak 
bakarsak, astroloji ile ilgilenmek için farklılıklara sahip olmak 
veya özel bir insan olmak gerekmiyor. Ancak ben küçüklüğümden 
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Astroloji ile yolunuz nasıl kesişti? Astroloji 
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Kur-An’da da ilk emrin oku olduğu gibi… Her şey okumakla başladı, 
bu benim çıkış noktam oldu diyebilirim. Özellikle bilimsel olarak 
bakarsak, astroloji ile ilgilenmek için farklılıklara sahip olmak 
veya özel bir insan olmak gerekmiyor. Ancak ben küçüklüğümden 

beri hep farklıydım, girdiğim her ortamda bir şekilde farklılığım 
ile ön plana çıkardım. Bir süre sonra bunun farklılık değil, 
farkındalık olduğunu kavradım. Kitaplara, edabiyata, felsefeye, 
psikolojiye yöneldim. Çok küçük yaşlarda başlayan dünyayı 
sorgulama isteğim beni tasavvufla tanıştırdı. Bu vesileyle dört 
büyük kitabı okudum. Tasavvufla ilgilenirken dinleri, insanları, 
ve yaratıcıyı anlamaya çalıştım. Bu süreçte Sufizm’e yöneldim. Bu 
felsefe ile çıktığım yolda kendimi nasıl geliştirebileceğime, nasıl 
bulacağıma, özüme nasıl ulaşacağıma ve insanlığa nasıl katkıda 
bulunacağıma o kadar yoğunlaştım ki kendimi astroloji’ye 
adamaya karar verdim. Gökyüzünü fiziksel olarak hep çok merak 
etmiş ve çekici bulmuşumdur. Bu nedenle yıldızları araştırmaya 
ve tanımaya çalıştım. Daha sonrasında bunun bir alan olduğunu, 
analizler yapılabildiğini keşfettim. Doğum haritaları ile 
insanlara hayatlarını kolaylaştırabilmeleri adına danışmanlıklar 
yapılabildiğini keşfettim. Bu alana çok fazla zaman ayırdım, 
emek harcadım. Son on yıldır da profesyonel olarak bireylere, 
ailelere, çiftlere, şirketlere ve kurumlara danışmanlık hizmetler 
veriyorum. Pandemi öncesine kadar danışanlarımla İstanbul 
Nişantaşı’ndaki ofisimde buluşurken, pandemi ile beraber 
Türkiye ve yurtdışında bulunan danışanlarımla tamamen online 
buluşmaya başladım. Bunun dışında günlük, haftalık ve aylık 
burç yorumlarını, haftanın ve ayın astroloji analizlerini, gezegen 
geçişlerini ve bunların bireysel hayatlarımıza, ülkemize, dünyaya, 
ekonomiye, sağlığa, kollektife yansımalarını paylaştığım bir 
websitem ve instagram hesabım var. 

Astroloji hayatınıza ve kişisel gelişiminize nasıl bir 
katkı sağlıyor? Bu alana ilgi duyanlara Astroloji 
eğitimi almalarını önerir misiniz?
Astroloji benim için yaşam rehberi ve yol haritası, doğru tercihleri 
yapabilmen adına bir ışık, bir öğretici… Halk arasında astrolojinin 
sadece burçlardan ibaret olduğunu zanneden ya da basit 
sorulara cevap veren kısıtlı ve zayıf bir alan olduğunu düşünen 
birçok insan var. Aslında astroloji çok zengin bir alan ve sonsuz 
bir matematiktir. İnsana kendini anlatan, kendi iç dünyasını 
anlamasını sağlayan bir ayna. Aynı zamanda astroloji eğitmeni 
olduğum için heyecanla başlayıp, zorluğu görünce kısa bir süre 
sonra bu alandan vazgeçen öğrencilerle çok karşılaşıyorum.Bu 
alana ilgi duyan herkese ilk tavsiyem disiplinli ve irade sahibi 
olmalarıdır. Bu sebeple bu alanda hem eğitmen, hem de öğrenci 
olmak için bu misyonlara sahip olmak gerekiyor. Astroloji ile 
hobi olarak ilgilenenlere tavsiyem; bence astroloji bilimsel olduğu 
kadar renkli ve keyifli de bir alan. Hayatı keşfederken ince 
nüansları yakalamak, o farkındalığı yaşamak müthiş bir zevk ve 
deneyim. Profesyonel olarak bu alana girmek isteyenlere tavsiyem 
ise işinde  profesyonel olan astrologlardan eğitim almaları, çok 
çalışmaları ve disiplinli olmaları. 

Yeni nesil Astroloji’ye giderek daha fazla ilgi 
duymaya başladı. Sizce bunun nedeni nedir?
Artık astroloji de gündelik yaşantımızın bir parçası haline 
geldi. Ana medya akımları, basın-yayın organları, sosyal 
medya kuruluşları da astrolojiyi geçmişe göre daha çok tanır ve 
kullanır hale geldiler. Astrolojinin ne kadar sağlıklı saptamalar 
ve öngörüler yaptığını daha çok insan fark etti, yaşadı ve 
deneyimledi. Astrolojinin popülerliği arttıkça bu alanı finansal 
bir araç olarak görenlerin sayısı da artmaya başladı. Astroloji 
ile ilgilenmek, astrolog olmak kolay para kazanma aracı olarak 
lanse edilmeye başladı. Ancak sanıldığının aksine astroloji, 
disiplinli ve yoğun bir çalışma temposu gerektiren, zihninizle 

birlikte kalbinizi ve ruhunuzu da verdiğiniz, çalışırken özel 
yaşamınızdan ödünler vermenize neden olan, öz saygı, öz 
disiplin, prensip, istikrar ve aynı zaman da vizyon gerektiren bir 
alandır.

2021 yılının sonuna yaklaşmaytayız. Son çeyrekte 
bizi neler bekliyor?
Şu an yaşadığımız süreç aslında 2019 yılının yaz aylarında 
meydana gelen Satürn-Plüton kavuşumun etkilerini taşıyor. 
Dünya ve sistemler değişiyor, insanlık frekans atlıyor. 2019 
yılının son ayında Oğlak burcunda meydana gelen Halkalı 
Güneş Tutulması ile birlikte dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı 
olduğu, eskimiş etik değerlerin ve ilahi sistemi hiçe sayan 
tüm unsurların ifşa olacağı ortaya çıktı. Dünya, politikalar ve 
insanlığa dair her alan yeni bir sürece giriyor diye belirtmiştim, 
şu an o sürecinin devamını yaşıyoruz. Tüm insanlığın sınavı 
olan 26 Aralık 2019 Oğlak Halkalı Güneş Tutulması etkileri ile 
hayatlarımıza dahil olan pandemi süreci, umarım insanlığın 
başına gelen son felaket olur. Ancak gökyüzü bunun bir 
başlangıç olduğunu söylüyor. Gökyüzü öyle bir alana akıyor 
ki; 2022 yılı itibari ile hayatlarımıza yeni virüsler ve salgınlar 
dahil olabilir. Covid-19,  2022 yılında da hayatlarımızı yüksek 
oranda tehdit edecek. Covid-19 ile vedalaşmamız Mart 2023’ü 
bulacak. Buzulların erimesi, iklim değişiklikleri ve sıcaklıklarda 
yaşanacak ani değişimler eski çağlardan kalma virüsleri de 
gündeme getirebilir. Öte yandan radyoaktif, manyetik tehditler 
ile ilgili önemli tehditler oluşabilir.

2021 yılı Kasım ayı itibari ile yaklaşık iki yıllık bir süreçte 
Türkiye, dünya arenasına çıkacak. Türk siyasetinde çok önemli 
yönetimsel değişimler meydana gelecek. 2021 yılı son çeyreği 
itibari ile Dünya, doğa ve ekonomi mücadelesi verirken, siyaset 
de yeni bir boyuta evrilebilir. Ayrıca 2021 yılının son çeyreği 
illegal grupların, suç örgütlerinin ve radikal din örgütlerinin 
gündemden düşmeyeceğine işaret ederken, bu gruplar arasında 
güç savaşlarının da çıkabileceğini gösteriyor.

Son olarak kısaca 2022 yılı için öngörülerinizi 
alabilir miyiz?
Şimdiden 2022 yılının bireysel hayatlarımıza, ülkemize, 
kainata, biricik gezegenimize  sağlık, sevgi, huzur, hoşgörü, 
mutluluk, başarı  getirmesini temenni ediyorum. 2022 
yılı Ortadoğu, Akdeniz ülkeleri, İngiltere, Amerika, Çin 
Cumhuriyeti ve ülkemizin ön planda olacağı bir yıl olacak. 
Dünya doğal afetlerle mücadele ederken, her ülke ekonomik 
anlamda da önemli sınavlar verebilir. Başta ülkemiz olmak 
üzere uluslararası ilişkiler ve siyaset dünyanın gündeminden 
düşmeyecek. Dünya’da bulunan doğal kaynaklar tükenirken, 
su ve gıda ile ilgili kıtlık 2022 yılında sinyal verebilir. Dünya 
tarıma yönelmek durumunda kalabilir. Türkiye için dış 
borçlar, vergiler, uluslararası hukuk, sınır güvenliği, komşu 
ülkeler ve mülteci konusu ana gündem maddeleri olacak. 
Anayasa değişikliği ve yeni yasa paketleri ile birlikte yeni 
yasal düzenlemeler meydana gelebilir. Dünya’da lüks tüketimi 
azalırken, kapitalizm yavaş yavaş çöküşe geçecek ve bu süreç 
2025’te tamamlanacak. 2022 yılı itibari ile eğitim, hukuk ve 
turizm gibi sistemlerde güncellemeler yapılacak. Astroloji, 
astronomi, uzay bilimi, genetik ve gen bilimi konuları itibar 
kazanırken, bu alanlarda çok önemli buluşlar ve gelişmeler 
ortaya çıkacak. Altın 2022 yılının kazananı olurken, Bitcoin’in 
değer kaybedecek ve yeni birimler öne çıkacak. Doların ise artış 
ivmesini sürdürecek.  



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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