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Etkinlikler
Hızlanıyor

S

onbahar mevsiminin en hareketli ayındayız. Etkinlikler çoğalmaya başladı. Bir arada olmayı özlemiştik. Küçük
gruplarla, kontrollü olarak, maske-mesafe-hijyen koşullarına uyarak, buluşuyoruz artık. Dostlarımızı canlı
canlı görmeye; konserlere, açılışlara, davetlere katılmaya başladık. Eşofmandan daha özenli kıyafetlere, spor
ayakkabılardan topuklu ayakkabılara geçiyoruz. Coşku her yanı sarıyor...

Sanırım bu ayın en ışıltılı ve şık davetine de biz imza attık... Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. MAG PR
Solutions olarak; Kısmet By Milka’nın Ankara’daki açılışı gerçekten çok hoş oldu. Ünü dünyayı saran mücevher
markasının yaratıcısı Milka Karaağaçlı’nın ev sahipliğinde Panora AVM’de, DJ eşliğinde ‘‘Black’’ konseptli bir parti gerçekleşti.
Renkli kareleri ilerleyen sayfalarımızda bulacaksınız...
Hadi kapağımıza geçelim... ‘‘Zalim İstanbul’’ dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin; Grandpera’da yaptığımız enfes çekimdeki
keyifli ve içten sohbetiyle MAG Özel’de... Yakında yepyeni bir diziyle karşımıza çıkacak olan genç ve başarılı oyuncuyu
yakından tanıma fırsatı bulacaksınız...
Dansçı ve bir koreograf olarak Flamenko’ya kattığı yeni konseptleri, olağanüstü bir estetikle izleyicilere sunan Rafael Amargo
ile tutku dolu yeni gösterisi Flamenco de Salón’u ve dansı konuştuğumuz söyleşimiz sayesinde sanat dünyasında hoş bir
yolculuğa çıkacaksınız…
Konu sanattan açılmışken Contemporary İstanbul’dan bahsetmeden geçemeyeceğiz... Çağdaş sanatçıların yer aldığı
Contemporary İstanbul, her sene olduğu gibi yine müthiş bir organizasyon ile açıldı... Biz de yılın bu unutulmaz sanat olayını
sizlerle paylaşıyoruz...
Tüm bunların yanı sıra ünlü modaevlerinin defilelerinden ve davetlerinden şık görüntülere, ünlü modacıların yeni
koleksiyonlarına ve ses getiren işbirliklerine yer verdik. Nefes kesen koleksiyonlar bu sezon da herkese ilham verecek...
Daha düğün sezonu sona ermemişken; Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı gibi çok konuşulan isimlerin düğünlerini bu sayıda
görebileceksiniz...
MAG Dekorasyon bölümümüze gelince... Birbirinden iddialı ve trend projelere imza atan mimarları, iç mimarları ve
tasarımcıları yine sizlerle buluşturuyoruz...
Artık dergimizin olmazsa olmazı olan MAG Sağlık-Güzellik’te ise kadın sağlığından estetiğe, psikolojiden hayatınızı
güzelleştirecek tavsiyelere kadar uzman isimlerin bilgi ve tavsiyelerini paylaştıkları yazıları bir araya getirdik...
Önümüzdeki günlerde; renklenen sosyal hayat ile yeni organizasyonları ve göz alıcı davetleri daha sık görmek için
sabırsızlanıyoruz...
Son olarak MAG Ailesi adına Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyor ve herkese
mutlu bir ay diliyorum...
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YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!
Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katkıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG
Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerinde de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor.
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style
LAUREN RUBINSKI
Kolye £2.016

FURLA
Çanta 3.450

Seda Çavușoğlu

STELLA MCCARTNEY
Elbise

seda@magmedya.com.tr

Renk Terapisi

SPORTMAX
Mont 6.659

QEN ALYANS
Yüzük

VERSACE KIŞ/2021

Gardırobunuzda bulunan renkli
ve gösterișli parçaları bir araya
getirerek çarpıcı ve ıșıltılı bir stile
sahip olabilirsiniz...

BOTTEGA VENETA
Küpe £345
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BEYMEN-BALENCIAGA
Gömlek 11.750

BEYMEN-GANNI
Ayakkabı 2.949

RAF SIMONS
Kazak £447

STELLA MCCARTNEY
Pantolon £598

style
MAISON MARGIELA
Çanta £1.190

Yeri
Doldurulamaz
Rahatlık

WEEKEND MAXMARA
Mont 7.569
MAXMARA
Mont 7.169
BOGNER
Mont £1.408

GIVENCHY
Mont £3.093
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4 MONCLER HYKE
Bot £570

YUME YUME
Bot £154

HOLDEN
Pantolon £183

MIU MIU SONBAHAR

/2021

Yeni sezonda ezber bozan puff
montlar ve aksesuarlar ile eforsuz
bir șıklık yaratabilirsiniz...

davet

BERRİN ZORLU

MURAT ÖZYEĞİN, AYȘECAN ÖZYEĞİN OKTAY

NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFÇİ, MELİS ÇİFÇİ

Sanat Dünyası
Contemporary
İstanbul’da Buluştu
Pandemi sonrasında bu yıl 16.’sı gerçekleşen
Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul’da
kapılarını açtı.
16. Contemporary İstanbul, elli yedi galeri ve kurumu, sanatçıları,
koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri ağırladı. Etkinliğe
geçtiğimiz yıllardan daha fazla davetlinin katıldığı gözlemlenirken; iş, sanat
ve cemiyet dünyası tarafından da yoğun ilgi gördü. Yurtdışında bulunan
pek çok galerinin de katılım gösterdiği fuarda ilk defa; yeni sanat platformu
olan“SanatBurada”düzenlediği sergi ön plana çıktı. SanatBurada platformu
üzerinden gezilebilen ve sergide, on dört kadın sanatçının eserleri yer aldı.
Bu sergiden elde edilen gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak olması;
davetlilerin takdirini kazandı. 

48

ALİ GÜRELİ

davet

ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

50

BURCU ȘENDİR

DEMET MÜFTÜOĞLU EȘELİ

Yurtdıșında
bulunan pek çok
galerinin de katılım
gösterdiği fuarda
ilk defa; yeni sanat
platformu olan
“SanatBurada”
düzenlediği sergi
ön plana çıktı.
HAKAN-ARZU SABANCI

BEGÜM BALLI

REVNA DEMİRÖREN, NESRİN SARIOĞLU

davet

GÖZDE DENİZAȘAN-BATU AKSOY

HAMDİ
GÖZDE
AKIN,
DENİZAȘAN-BATU
AYȘE JABERİ, OĞUZ
AKSOYSATICI

16. Contemporary
İstanbul, elli yedi
galeri ve kurumu,
sanatçıları,
koleksiyonerleri,
uluslararası basını
ve de sanatseverleri
ağırladı.
52

AYLİN TAHİNCİOĞLU

BURCU ESMERSOY

ELİF DÜRÜST

HACI-NAZLI KAYI SABANCI

davet

KARDELEN, AHMET, EZGİ GÜNEȘTEKİN

54

SİNAN EKȘİOĞLU

TANSA MERMERCİ EKȘİOĞLU

NERGİS PEKUYSAL

EMİN, KERİM HİTAY

DENİZ MARȘAN, BAȘAK DİZER TATLITUĞ

davet

AYTEN DANIȘMAN, TOLGA SEZGİN

56

MERVE ÇAĞLAR, VUSLAT DOĞAN SABANCI

LEYLA ALATON

SEDEF GALİ

AYKUT- MEHTAP FERAH

SELCAN ATILGAN, JEAN DAVİD MALAT

röportaj

Argos in Cappadocia
Eşsiz Anlara
Tanıklık Ediyor
Eșsiz manzarası, benzersiz peyzajı ve otantik havasıyla hafızalara kazınan
Argos in Cappadocia, nefes kesici atmosferiyle kıș mevsiminde de
büyülemeye devam ediyor...
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Kıș tatilinin büyülü adresi Argos in
Cappadocia, eșsiz manzarasıyla karlar
altındaki Kapadokya’yı gözler önüne seriyor.

V

olkanik tüflerin ortaya çıkardığı, rüzgâr, kar ve
yağmurun binlerce yılda nakış gibi işlediği benzersiz
coğrafyada, Hititlerin yurdu, yüzyıllar boyunca
yeryüzünün en büyük manastır yerleşkesi, üzüm ve
şarabın anavatanı, Hristiyanlığın beşiği, Selçuklu’nun
kalbi, Anadolu bozkırının vahası ya da Persler’in ona
verdiği isimle “Güzel Atlar Ülkesi”; Kapadokya’nın
güzelliklerini ortaya koyan Argos in Cappadocia; konuklarını
güvenilir, korunaklı ve büyülü bir yolculuğa davet ediyor.
Kış tatilinin büyülü adresi Argos in Cappadocia, dünyanın en
ilginç ve en güzel doğal güzelliklerine sahip Kapadokya’nın
en yüksek yerleşimlerinden biri olan Uçhisar’da, Güvercinlik
Vadisi ve Erciyes Dağı’na bakan manzarasıyla karlar altındaki
Kapadokya’yı gözler önüne seriyor.
Katman katman etkileyici tarihi barındıran; mistik bir
atmosfere sahip Kapadokya’da bulunan, aşkla yoğrulmuş otel:
Argos in Cappadocia., binlerce yıl önce yeraltı şehirlerinin
oyulduğu, milyonlarca güvercinin en güvenli yuva bildiği,
keşişlerin yüzyıllar boyu inzivaya çekildiği toprakların en özel
oteli... Dünyada bir eşi daha olmayan odalarından hikâyesine,
çalışanlarından yemeklerine, konumundan manzarasına,
dekorasyonundan mimarisine, çevre duyarlılığı, doğa ve hayvan
sevgisinden bölgeye katkısına kadar pek çok özelliği ile her
mevsim misafirlerine bambaşka bir otel deneyimi sunuyor.
Kışın keyfini ve romantizmini Kapadokya’nın büyülü
atmosferinde yaşarken; güne nefes egzersizi ve sabah yogası ile
başlayabilir, Kavak Konak’ın terasında bulunan sıcak havuz
için randevunuzu oluşturarak, Güvercinlik Vadisi ve Erciyes
manzarasına karşı benzersiz bir havuz deneyimi yaşayabilirsiniz.
Daha sonra Kapadokya otel turuna katılabilir, doğa yürüyüşü ile
Kapadokya’nın gizemli vadilerini keşfedebilirsiniz. Türkiye’deki
en büyük doğal yer altı mahzenlerinden biri olan Seki
Lounge’da mahzen turuna çıkabilir, tarih ile yoğrulmuş size özel
mekânlarda, modern yorumların katıldığı yöresel lezzetlerin
keyfini çıkarabilirsiniz. Argos şarapları eşliğinde; Güvercinlik
Vadisi manzarasında size özel hazırlanan bir köşede kış pikniğini
yapmanın tadına varabilirsiniz. Günün yorgunluğunu atmak için
terapi odasında masajınızı ayırarak; Kapadokya’nın huzurunu,
dinginliğini ve keyfini yaşayabilir ya da damak ziyafeti eşliğinde
zamanın tadını çıkartmak için kış köşesini deneyimleyebilirsiniz.
Bu eşsiz deneyimleri yaşamak ve anın tadını çıkarmak için Argos
in Cappadocia’da yerinizi şimdiden ayırtabilir, detaylı bilgiler için
iletişime geçebilirsiniz. 

Effect’te Yaşam

Cem Emir Güldoğan
Yoğun Tempoya Kuzu Molası
Liv Hospital Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr Cem Emir Güldoğan, alışveriş yapmak için Kuzu Effect
AVM’ye geldi. Yoğun iş temposunun ardından; Kuzu Foodland’de
keyifli bir akşam yemeği yiyen Güldoğan, daha sonra
Vakkorama’dan alışveriş yaptı.

Pelin Akyüz
Toplantı Öncesi Saat Alışverişi
PM Group Enerji’nin sahibi Pelin Akyüz, toplantı öncesi saat
alışverişi yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Saat&Saat
mağazasından daha önce beğendiği saati satın alan Akyüz, daha
sonra Starbucks’tan kahve alarak; toplantıya yetişmek üzere
AVM’den ayrıldı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Özge-Vefa Kuzu
Abla Kardeş Buluşması
İş dünyasının genç temsilcisi Özge Kuzu, sahibi olduğu Kuzu Effect AVM’de kardeşi Vefa Kuzu ile birlikte objektiflere yansıdı.
Yoğun iş temposu ve yurt dışı ziyaretlerinin ardından; Ankara’ya dönen Vefa Kuzu, ablası Özge Kuzu’yu ziyaret ettikten sonra
Vakko’da gerçekleşen sonbahar-kış koleksiyonu defilesini izledi.

Effect’te Yaşam

Emel Uslu Atik
Keyifli Kutlama
Ankara cemiyet hayatının sevilen siması ve iş insanı Emel Uslu
Atik, yakın arkadaşının doğum gününü Kuzu Foodland’de
kutladı. Lou Cafe & Bistrot’un keyifli ortamında arkadaşıyla
buluşan Atik, AVM’de kısa bir alışveriş turu yapmayı da
ihmal etmedi.

Zafer Yıldırım
Kuzu Effect’te Özel Davet
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TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım,
Kuzu Effect AVM’nin sahibi ve TÜGİAD üyesi Özge Kuzu’nun
verdiği özel davet için AVM’deydi. Ev sahibi Özge Kuzu ile
sohbet ederken; alışveriş merkezindeki mağazaları inceleyen
BaşkanYıldırım, daha sonra öğle yemeği için
Seyfi Balık Restoran’a geçti.

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

Sema Dal
Kuzu’da Gecikmeli Kutlama
Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Sema Dal, yakın
arkadaşının daveti üzerine Kuzu Effect AVM’ye geldi. Geçtiğimiz
ay yeni yaşını kutlayan Sema Dal, yakın arkadaşının gecikmeli
doğum günü kutlaması için Lou Cafe & Bistrot’u tercih etti. Pasta
ve leziz yemekler eşliğinde, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren
Dal, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Ceyhan Bağcı
Çocuklarına Hediye Aldı
Onyx Doğaltaş’ın sahibi Ceyhan Bağcı, TÜGİAD üyeleriyle
buluşmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Buluşma öncesi AVM’de
gezerek; Toyzz Shop ve Panço mağazalarına giren Bağcı, çocukları
için hediye seçti. Alışverişinin ardından; yemeğe katılmak üzere
Seyfi Balık’a geçti.
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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

Hakan Metin
Seyfi Balık’ta Öğle Yemeği
Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Grup
Volvo’nun sahibi Hakan Metin, TÜGİAD üyeleriyle buluşmak
üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Yoğun iş temposuna kısa
bir mola veren Metin, Saat&Saat mağazasından alışveriş
yaptıktan sonra yemek için Seyfi Balık Restoran’a geçti.

Uğur Sucu
Tercihi ENNE Mobilya
Sucu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu,
TÜGİAD üyeleriyle öğle yemeği yemeden önce; kısa bir AVM
turu için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Sucu, ENNE mağazasında bir
süre vakit geçirerek; ev mobilyalarını inceledi. Daha sonra, öğle
yemeği için Seyfi Balık Restoran’a geçti.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Ersin Küçükparmak
Ceket Alışverişi
Ges Genel Elektrik’in sahibi Ersin Küçükparmak, TÜGİAD
üyeleriyle yiyeceği öğle yemeği öncesinde Kuzu Foodland’e geldi.
AVM içerisinde kısa bir tur atan Küçükparmak, W Collection’dan
ceket alışverişi yaptıktan sonra Seyfi Balık Restoran’a geçti.

Alev Tuna
Güzel Havanın Keyfini Çıkardı
Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Alev Tuna, yakın
arkadaşlarıyla Kuzu Foodland’de bir araya geldi. Havanın tadını
Timboo Cafe’de çıkaran Tuna, öğle yemeğini yedikten sonra
kahve içmek üzere Vakko Bistrot’a geçti.

Effect’te Yaşam

Filiz Erol
Önce Alışveriş Sonra Yemek
Hukuk dünyasının tanınan isimlerinden Filiz Erol, TÜGİAD
üyesi iş insanlarıyla gerçekleşecek olan öğle yemeği öncesinde;
Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. Önce; Effect Eczane’ye
uğrayan Erol, daha sonra Calvin Klein mağazasından
alışveriş yaptı.

Aﬁtap Akıncı
Dostlarla Akşam Yemeği
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Afitap Akıncı,
akşam yemeği için Quick China’daydı. Yakın arkadaşlarıyla
Kuzu Foodland’de keyifli bir vakit geçiren Akıncı, yemek sonrası
Beymen Club mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.
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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

Melih Aydın
Teknoloji Ürünlerini İnceledi
Lunapark ve eğlence sektörünün lider markası Funnivarium’un
sahibi iş dünyasının genç temsilcisi Melih Aydın, Kuzu Effect
AVM’yi ziyaret edenler arasındaydı. Gürgençler Apple Yetkili
Servisi’ne giderek teknoloji ürünleri inceleyen Aydın, TÜGİAD
üyeleriyle buluşacağı öğle yemeği için Seyfi Balık Restoran’a geçti.

Burcu Yörübulut
Kuzu’da Keyifli Bir Gün
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu
Yörübulut, sonbahar alışverişini Kuzu Effect AVM’de
gerçekleştirdi. Alışveriş öncesi; arkadaşlarıyla Timboo Cafe’de
buluşan Yörübulut, birkaç saat vakit geçirdikten sonra İpekyol ve
Beymen Club’a uğrayarak, alışveriş yaptı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

EV VE BAHÇELERİNİZ İÇİN HER ŞEY
Bahçe Bitki Mobilya
Yeni ürünlerimizi görmek için mağzalarımıza bekleriz.
Ateş Çukurları Bahçe Şömineleri Pelet Sobalar Yılbaşı Süsleri Ev Tekstil Ürünleri Ev Aksesuarları
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Effect’te Yaşam

Ercan Çelik
Öğle Yemeği İçin Kuzu’da
İnşaat ve enerji sektörünün önde gelen isimlerinden NesCe
Group’un sahibi Ercan Çelik, üyesi olduğu TÜGİAD’ın öğle
yemeği buluşması için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Çelik, TÜGİAD
üyeleri ile birlikte AVM içerisinde sohbet ettikten sonra Seyfi
Balık Restoran’da yemek yedi.

Şebnem Bursalı
Kışa Hazırlık
Ünlü gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Şebnem Bursalı,
yoğun iş temposuna Kuzu Effect AVM’de mola verdi. Yaklaşan
soğuk havalar için gardırobunu yenileyen Bursalı, İpekyol
mağazasından alışveriş yaptı.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Sibel Helvacıoğlu
Alışveriş Rutini Kuzu’da
Ankara cemiyet hayatının sevilen siması Sibel Helvacıoğlu, alışveriş
sezonunu açtı. Alışveriş yapmak için genellikle Kuzu Effect AVM’yi
tercih eden Helvacıoğlu, dünyaca ünlü markaların lüks koleksiyonlarını
inceledi. Vakko ve Beymen Club mağazalarından alışveriş yapan
Helvacıoğlu, daha sonra Starbucks’tan kahve alarak; AVM’den ayrıldı.

Beliz Büyükhanlı
Yeni Sezon İncelemesi
Cemiyet hayatının seçkin siması Beliz Büyükhanlı, sık sık ziyaret
ettiği Kuzu Effect AVM’ye geldi. Vakko’nun özel davetinde, yeni
sezon ürünlerini inceleyen Büyükhanlı, AVM’de bir süre vakit
geçirerek; mağazaları gezdi.

Effect’te Yaşam

Özge İçkale
Moda Alışverişi
Ankara cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Özge İçkale’de
Kuzu Effect AVM’nin ziyaretçileri arasındaydı. Kış sezonu için
alışveriş yapan İçkale, önce Vakko mağazasını ziyaret etti.
Kuzu Effect’e yakın arkadaşıyla birlikte gelen İçkale, daha sonra
arkadaşlarıyla beraber Vakko Bistrot’ta keyif yaptı.

Melis Ulusoy
Kuzu’da Keyifli Vakit Geçirdi
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Melis Ulusoy’da
Kuzu Effect AVM’deydi. AVM içerisinde kısa bir alışveriş turu
yapan Ulusoy, Beymen Club ve Network mağazalarına uğrayarak
alışveriş yaptı.
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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

Neslihan Üzel
Kuzu’da Kahve Molası
Ankara cemiyet hayatının tanınan simalarından Neslihan Üzel,
markaların koleksiyonlarını incelemek için Kuzu Effect AVM’deydi.
Alışveriş merkezinde kısa bir tur atan Neslihan Üzel, daha sonra
Beymen Club mağazasından alışveriş yaptı. Alışverişinin ardından;
kahve keyfi yapmak üzere Vakko Bistrot’a oturdu.

Aykut Çakmaklı
Kuzu’da TÜGİAD Buluşması
Çakmaklı Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Kuşak
Temsilcisi Aykut Çakmaklı, TÜGİAD üyeleriyle öğle yemeği
yemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. TÜGİAD üyesi iş
adamlarıyla bir süre AVM içerisinde sohbet eden Çakmaklı, daha
sonra öğle yemeği için Seyfi Balık Restoran’a geçti.
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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

Neslihan Aktepe
Mücevher Alışverişi Kuzu’dan
Diyetisyen Neslihan Aktepe, yakın arkadaşlarıyla buluşmak
için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Güneşli havanın keyfini;
arkadaşlarıyla Quick China’da çıkaran Aktepe, Atasay ve Minyon
mağazalarından takı alışverişi yaptı.

Damla Tüfekçi Perçiner
Kuzu’da Alışveriş Turu
Sosyal yaşamın sevilen isimlerinden Damla Tüfekçi Perçiner,
alışveriş yapmak için soluğu Kuzu Effect AVM’de aldı. Dünyaca
ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarını inceleyen Perçiner,
İpekyol ve Karaca mağazalarından alışveriş yaptıktan sonra
Timboo Cafe’de yemek yedi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Ayfer Aykaç
Vakko’dan Alışveriş Yaptı
Minas Houte Couture’nin sahibi Ayfer Aykaç, yeni sezon ürünlerini
incelemek için Kuzu Effect AVM’deydi. Öncelikle Vakko mağazasına uğrayan
Aykaç, sonbahar- kış koleksiyonu defilesini izledikten sonra dünyaca ünlü
lüks markaların yeni sezon ürünlerinden alışveriş yaptı. Aykaç, daha sonra
yorgunluk kahvesi içmek için Starbucks’a geçti.

Rezan Anık Yağız
Gardırobunu Yeniledi
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Rezan Anık
Yağız, gardırobunu yenilemek için Kuzu Effect AVM’ye geldi.
Önce Vakko mağazasına uğrayanYağız, ardından Beymen Club
ve Mac Cosmetics mağazalarından da alışveriş yaptı.

Effect’te Yaşam

Esin Cankılıç
Arkadaşı ile Buluştu
İç Mimar Esin Cankılıç, Kuzu Effect AVM’de alışveriş turundaydı.
Ünlü markaların lüks koleksiyonlarını inceleyen Cankılıç, adL
mağazasından alışveriş yaptı. Daha sonra Kuzu Foodland’e
çıkarak; arkadaşıyla Franco Burger’ da yemek yedi.

Pınar Özcan
Arkadaşlarıyla Öğle Yemeği
Başarılı İç Mimar Pınar Özcan, Kuzu Effect’in ziyaretçileri
arasındaydı. Özcan, arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu
Foodland’da bulunan Timboo Cafe’ye geldi. Yemeğin ardından;
Network ve İpekyol mağazalarının yeni sezon
koleksiyonlarını inceledi.
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Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet
gösteren Kuzu Effect AVM’de, fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf
çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Suna Yavuz
Kuzu Effect’in Müdavimi
SYK Turizm’in sahibi Suna Yavuz, müdavimi olduğu Kuzu Effect
AVM’de gün boyu alışveriş yaparak; gardırobunu yeniledi. Dünyaca
ünlü markaların; sonbahar/kış koleksiyonlarını inceleyen Yavuz,
İpekyol ve Vakkorama’dan alışveriş yaptı. Alışverişinin ardından,
Kuzu Foodland’de bulunan Double Zero Pizzeria’da yemek yedi.

Tuğba Koç Sarıçam
Güzel Havanın Keyfini Çıkardı
Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Tuğba Koç Sarıçam,
arkadaşlarıyla Kuzu Effect AVM’de buluştu. Quick China’da keyifli
bir öğle yemeği yiyen Sarıçam, uzun bir süre mekânda oturarak;
güzel havanın tadını çıkardı. Ardından AVM’de alışveriş turu yapan
Sarıçam, Calvin Klein’dan alışveriş yaptı.

Effect’in Tadı

Enfes Sokak Lezzetleri
Lola Street Food
Sokak lezzetlerini, dünya mutfağından özel tariflerle harmanlayarak; dikkat çekici
ve değișik sunumlara imza atan Lola Street Food, ayrıcalıklı ve zengin menüsü ile
Kuzu Effect AVM’de misafirlerini ağırlıyor...

L

ola Street Food’un hikâyesini anlatır
mısınız? Markanız nasıl kuruldu?

On yılı aşkın bir süredir; restoran konusunda
deneyimliyiz. Son dönemlerde, “Sokak Lezzetleri”
konseptinin sektörde yaygın bir hale gelmesiyle
beraber; bu konsept üzerine yoğunlaşmaya karar
verdik ve Lola Street Food’u hayata geçirdik.

Menünüzde ağırlıklı olarak hangi mutfaklar yer
alıyor?

Menümüzde dünya mutfağı ağırlıklı olmakla birlikte; dokuz
saat fırında pişirilen dana kaburga dürüm, kuzu dürüm,
kokoreç ve hamburger gibi sokak lezzetleri de bulunmaktadır.
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Menü planlamaları noktasında nasıl bir ArGe
gerçekleştiriyorsunuz?

Yeme-içme sektörüne giriş yaptıktan sonra bu konuda daha
profesyonel çalışmaya karar verdim. Bunun üzerine; Cordon Bleu’de
mutfak eğitimimi tamamlayarak; Aşçılık Diploması aldım. Bana göre;
bu sektörle ilgilenen kişilerin mutfak deneyimi ve menü bilgisine
sahip olması giderek önem kazanıyor. Ayrıca; menümüzü yenilerken
farklı danışmanlarla çalışıyor, onlarında fikirlerini alıyoruz.

Malzeme seçiminde en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

Biz butik bir restoranız. Kalite açısından; seçtiğimiz ürünlerin günlük
ve taze olması bizim için son derece önemli. Bu nedenle; ürünlerimizi

Kalite açısından; seçtiğimiz ürünlerin
günlük ve taze olması bizim için son
derece önemli.

her gün yeniliyoruz. Hamburger ekmeklerimiz ve diğer tüm
ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Soslarımızı da günlük olarak
yeniliyoruz. Malzeme seçiminde; kaliteli ürün ve tazelik her zaman
ön planda oluyor.

Sunumlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sunumlarımızda; tabağın renkli olması ve dikkat çekici olması
bizim için çok önemli. Malzeme kaliteli ve taze olmazsa yemeği de
gereken özenle sunamayız. Bu nedenle; sunulan tabağın önce göze
hitap etmesine çok dikkat ediyoruz.

Müşterileriniz tarafından en çok tercih edilen
ürünleriniz neler?

Müşterilerimiz en çok hamburger, pizza ve dana kaburga gibi
sokak lezzetlerini tercih ediyorlar. Bununla birlikte; değişik
kokteyllerimizde müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor.

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinizi ve
planlarınızı öğrenebilir miyiz?

İleriye dönük projelerimiz arasında Lola markasını büyütmek
ve geliştirmek var. Bu nedenle; Ankara dışında başka yerlerde de
hizmet vermeyi düşünüyoruz. 

BEYMEN CLUB
Zincir Kolye 499

Renkli Dünya
Renkleri trikolardan tulumlara,
gösterișli aksesuarlardan, dar
kotlara birçok zamansız parça ile
kusursuz bir sonbahar görünüme
kavușabilirsiniz.

VAKKORAMA-NORMAILLOT
Küpe 395

NETWORK
Çanta 899

VAKKO
Triko 3.395

ETRO FALL 2021

İPEKYOL
Tulum 990

VAKKO
Pantolon 3.995

NETWORK
Bot 1.899
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BEYMEN CLUB
Gömlek 549

TOMMY HILFIGER
Kasket 289

VAKKORAMA
Gömlek 695

VAKKO
Palto 16.990

VAKKORAMA
Kazak 995

Minimalist çizgiler, klasik
kazaklar ve abartısız
gömleklerle sade bir șıklığa
sahip olabilirsiniz.

FENDI FALL 2021

Özgür ve
Minimalist

LEVI’S
Kot 769

VAKKO-BURLINGTON
Çorap 139

LEVI’S
Kemer 169
NETWORK
Ayakkabı 1.499

davet

ARZU SAVGI

RACHEL ARAZ KİRESEPİ, AYTEN DANIȘMAN

BESTE YURTTAȘ

Aquazzura X
Beymen’in
Özel Novikov
Daveti
Beymen tarafından Aquazzura Resort
2022 Koleksiyonu onuruna;
Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul
içinde yer alan Novikov İstanbul Lounge
Bar’da özel bir davet düzenlendi.
Aquazzura, sezon koleksiyonu tasarımlarının yanı sıra; yeni
koleksiyonundan seçili parçaları da ilk kez Mandarin Oriental Bosphorus
İstanbul içinde yer alan Novikov Lounge Bar’da, Beymen’in düzenlediği
bu özel etkinlik aracılığıyla sergilendi. Koleksiyonun bu özel tanıtım
davetine; iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınan isimleri katılım gösterdi.
New York gece hayatının en renkli yılları 70’lerden ve Studio 54’un
görkemli dans partilerinden ilham alınarak tasarlanan; Aquazzura yeni
koleksiyonunun sergilendiği davette, Edgardo Osorio konuklarla tek tek
ilgilenerek; davetliler için eskizlerini imzaladı. 
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EDGARDO OSORIO, BETTINA MACHLER

davet

SERDAR GÜLGÜN, SERRA TÜRKER
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HANDE CAN YÜCE

SEDA KAȘIBEYAZ

YONCA ÇALLI

EMEL AYAYDIN

EZGİ APA

EBRU KUMOVA

ASLI EKȘİOĞLU

ESRA OFLAZ

BEYZA UYANOĞLU

BEGÜM GAZİOĞLU

Aquazzura yeni
koleksiyonunun
sergilendiği
davette,
Edgardo Osorio
konuklarla tek
tek ilgilenerek;
davetliler için
eskizlerini
imzaladı.

EMİNE TİMUR

AYȘEGÜL AFACAN

MELİS AĞAZAT

BURCU ESMERSOY

davet

ALMİLA KAFALI, ECE TAȘBAȘI

AFİTAP AKINCI

GONCA KARAKAȘ

Kısmet
By Milka’dan
Özel Davet
Yaratıcılığın olanaklarını keşfetmeye
odaklanan Kısmet by Milka, Ankara
Panora AVYM’de yer alan yeni
mağazasının açılışını çok özel bir
davet eşliğinde kutladı.
Alışılmış kalıpların dışına çıkmaktan korkmayan herkesin
kendinden bir parça bulabileceği Kısmet by Milka; yarattığı
koleksiyonlarla on seneyi aşkın süredir mücevher endüstrisine
yön veriyor. İlk kez Paris Fashion Week kapsamında St. Honoré’un
kalbinde bulunan tasarım müzesi olarak adlandırılan Mad Lords’ta
sergilenen Kısmet By Milka Monsters Koleksiyonu; bu davete özel
olarak mücevher tutkunlarının beğenisine sunuldu. Markanın
yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce; ev sahipliğinde gerçekleşen davete
Beril Çavuşoğlu, Fatma Ulusoy, Selin Neziroğlu, Zeynep Karakaya
gibi cemiyetin önde gelen isimleri katılım gösterdi. Kısmet By
Milka’nın tasarım ruhuyla özdeşleşen yeni mağaza içerisindeki
piercing atölyesi ise misafirler tarafından büyük bir ilgiyle
karşılandı. 
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MİLKA KARAAĞAÇLI İNCE

DİLȘEN KARA

AYÇA MUTLU

SELİN NEZİROĞLU

BAȘAK TURHANOĞLU

MAG PR
Solutions
tarafından;
markanın
yaratıcısı Milka
Karaağaçlı İnce
ev sahipliğinde
gerçekleșen
davete cemiyetin
önde gelen
isimleri katılım
gösterdi.

ZEYNEP KARAKAYA

YEȘİM TANDOĞAN

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ELİF ÖZKALELİ VARDAR

FERİDE ȘAHİN

davet

GÜLENNUR AYDIN
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ȘEBNEM ȘAKAR ȘEN

GÜL TÜRKGÜVEN, BURÇİN ÜLGENER

TUGÇE GÜREL

SERRA, FATMA ULUSOY

ELİF BEZCİ DAMGACI

MİLHAN- CEREN ÖZBEK

ALEYNA ÇAKIROĞLU, LARİN BOZBEYOĞLU
ALMİLA DOĞAN

BERNA YİĞİT

GÜLCE AYDIN

İlk kez Paris
Fashion Week
kapsamında
sergilenen
Kısmet By
Milka Monsters
Koleksiyonu ise
bu davete özel
olarak mücevher
tutkunlarının
beğenisine
sunuldu.

DİLEM KAYMAZ

DAMLA PERÇİNER

BÜȘRA HALİL

BUKET SUNGUR

davet

AYDAN ÖZDOĞAN
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BURCU GÜMÜȘ BAYDAR

Kısmet By
Milka’nın
tasarım ruhuyla
özdeșleșen
yeni mağaza
içerisindeki
piercing atölyesi
ise misafirler
tarafından
büyük bir ilgiyle
karșılandı.

CEREN CAN,, BURCU KUNAR, HÜLYA AKMAN

NEȘE İZGİ, ELİF ULUSOY

ASLIHAN BEZCİER

SEDA PİȘKİN EZER

AYȘEGÜL AYGÜN

PEREN ÜNLÜ

EBRU ZÜLFİKAROĞLU, SEHER NİGİZ

BESTE BİLGİN, DUYGU BİLGİN

FİGEN DOĞAN

AHU GÜNGÖR ACAR

davet

SERAP SARI

ARZU KUNT

MİNA KARAGÜLLE

TUĞÇE PEKSAYAR

Fendi’den
İtalyan Zarafeti
İtalyan Modaevi Fendi,
Sonbahar-Kış 2021 Koleksiyonu’nun
tanıtımını İstinyePark mağazasında
gerçekleştirdi.
Kim Jones’un Fendi için tasarladığı ilk hazır giyim koleksiyonu
olan yeni sonbahar kış koleksiyonu; İstinyePark’ta tanıtıldı.
Fendi’nin feminen duruşundan yararlanan Kim Jones’un; yeni bir
perspektiften, olağanüstü bir İtalyan zarafeti sunduğu koleksiyonun
tanıtım davetine iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınan isimleri
katılım gösterdi. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyon,
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 
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DİLA TARKAN

MÜGE SIRMABIYIK

BURCU ȘENDİR

BETÜL BURMALI

SİBEL KERİMOĞLU

Pastel tonların
hakim olduğu
koleksiyon,
katılımcılar
tarafından yoğun
ilgi gördü.
İLKEM ÖZTÜRK

PINAR HOTİÇ

NİL NİNAT

TUĞÇE EYİLİK VARDAR

röportaj

Rafael Amargo
Seyirciler
Evdeki Misaﬁr Gibi
Poet in New York, Amargo, El Amor Brujo, Enramblao ve Intimo isimli
gösterileriyle; hem İspanya’da hem de tüm dünyada büyük bașarılara imza atan;
dansçı ve bir koreograf olarak Flamenko’ya kattığı yeni konseptleri, olağanüstü bir
estetikle izleyicilere sunan Rafael Amargo ile tutku dolu yeni gösterisi
Flamenco de Salón’u ve dansı konuștuk…
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Y

eni gösteriniz “Flamenco de Salon” nasıl
bir gösteri? İzleyiciler Flamenco de
Salon’da ne bulacak?

Aslında; bir sanatçı olarak ne hissediyorsam,
bir insan olarak içimden ne geliyorsa; onu
ortaya çıkarıyorum. “Flamenco de Salón” önceki
gösterilerime göre izleyiciler ile daha iç içe olan
bir gösteri. İzleyiciler; bu gösteride daha özgür bir Rafael
Amargo görüyorlar. Sanatçının evinin oturma odasında
gerçekleşiyormuş hissi veren, samimi bir gösteri. Bu gösteride
izleyiciler; evin salonuna gelen misafirler gibi.

Şu ana kadar dünya çapında birçok gösteri
sergilediniz. Bu gösteriler hayat bulurken size ne
ilham veriyor?
Tutku ile okuduğum bir kitaptan ve hayata dair birçok şeyden
ilham alıyorum ama beni en çok etkileyen ve ilham veren şey;
küçük bir çocuğun enerjisini hala içimde hissediyor olmak.

Unutamadığınız projeler var mı?

Tabii ki kariyerimde birçok unutulmaz an yaşadım ama
seyircinin alkışını duymak benim en sevdiğim ödül. “Poet in
New York” performansı harikaydı. Madrid bulunan Teatro
Real’deki on büyük dansçının gecesi de bir harikaydı. Dansın
devlerini, dünyanın dört bir yanından yıldız dansçıları, Mexico
City Oditoryumu’nda on beş bin kişinin önünde bir araya
getiren gece de benim için unutulmazdı.

Sizi idol olarak gören ve dansa yeni başlayan
insanlara ne söylersiniz?

En iyi idol, hiçbir idole sahip olmamaktır derdim; çünkü idoller
sizi hayal kırıklığına uğratabilir ya da yanlış bir kariyere doğru
götürebilir. İdolün sahip olduğu şey; sizde yoksa hayal kırıklığı
yaşayabilirsiniz. Bence; idol daha metaforik ya da platonik bir
şey olmalıdır. Dansçı yaptığı, gördüğü, çalıştığı şeyler sonrasında
hissettiği duygularla ilerlemelidir.

Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Herhangi bir
özel diyet yapıyor musunuz?
Enerji içimde… Bu mesleği çok seviyorum ve seyirci önünde
performans sergileyeceğimi bilmek bana enerji veriyor.

Çocukluk hayaliniz neydi? Dans grubu kurmak mı
yada sadece dansçı olmak mı?

Hayalim; bugün olduğum şeydi… İlk önce çok önemli dans
topluluklarında dansçı olarak yer aldım. Daha sonra kendi dans
grubumu kurdum.

Yeni şovunuzla Türkiye’ye ilk kez geliyorsunuz.
Türk seyircisine ne söylemek istersiniz?

Türk seyircisi Akdeniz’in en sıcak seyircilerinden… Tıpkı
Flamenko gibi… Aynı yürekte, aynı duygularda… Çok etkileyici,
doğal ve samimi. Herkesi dansımın bir parçası olmaya davet
ediyorum. 

Aslında; bir sanatçı olarak
ne hissediyorsam,
bir insan olarak içimden ne geliyorsa;
onu ortaya çıkarıyorum.

davet

ALARA, FATOȘ MİNDON

GAMZE CİZRELİ

FERYAL GÜLMAN

Özel Alışveriş
Etkinliği
Koton Vadi İstanbul Mağazası’nda
gerçekleştirilen; Melis Ağazat X
Koton Koleksiyonu, Koton Yönetim
Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve
Moda Direktörü Melis Ağazat
ev sahipliğindeki özel alışveriş
etkinliğiyle tanıtıldı.
Özel alışveriş etkinliği davetine moda ve cemiyet dünyasının
önde gelen isimleri katıldı.Yakın dostlarının yanı sıra; moda
tutkunlarıyla da bir araya gelen Gülden Yılmaz ve Melis Ağazat,
konuklarıyla yakından ilgilendi. Davete katılan misafirler,
Melis Ağazat’ın yirmi dört saat yaşayan aktif şehir hayatının
modern silüetlerini belirlediği ve 70’ler ve retro ruhunu yansıtan
kombinleri ile özel bir alışveriş deneyimi yaşadı. 
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GÜLDEN YILMAZ, MELİS AĞAZAT

Keyfini sür...

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:93
İncek/Gölbaşı Ankara/TURKEY
boranplaza

boranplaza

davet

AYȘE KAYA

BESTE YURTTAȘ

CEYLAN CAPA

DİDEM BAĞRIAÇIK

Yakın dostlarının
yanı sıra; moda
tutkunlarıyla da
bir araya gelen
Gülden Yılmaz
ve Melis Ağazat,
konuklarıyla
yakından
ilgilendi.
BERRİN AK

BERRİN ZORLU

EBRU ȘALLI

ARZU SABANCI

DİLEK TÜRKER

NECLA AKSOY

MEHTAP ELAİDİ

SUZAN TOPLUSOY

Davete katılan
misafirler, Melis
Ağazat’ın yirmi
dört saat yașayan
aktif șehir hayatının
modern silüetlerini
belirlediği ve 70’ler
ve retro ruhunu
yansıtan kombinleri
ile özel bir alıșveriș
deneyimi yașadı.
FATMA NUR UYSAL, DOĞAN İPEK KÖSE

ZEYNEP ZOR, ROZA NEZİR

röportaj

EDA ALBANT

Lezzetin Estetikle Buluşması
Matilda Creations
Doğanın sunduğu aromaları görsel estetik ile harmanlayarak; gurme makaronlar
yaratan Matilda Creations’ın Kurucusu Eda Albant, markasının kuruluș serüveni,
ürün yelpazesi ve üretim sürecinden söz ediyor...
FOTOĞRAFLAR: ALİ AKGÜN-STUDIO CUCİNA-ÇAĞLA GEZENER

Ö

ncelikle bize kendinizden bahsedebilir
misiniz? Matilda Creations nasıl kuruldu?
Sizi bugünlere getiren süreçten söz
edebilir misiniz?

Yemek ve yemeğin sunumu benim en büyük hobim
oldu. Değişik tatlar denemeyi ve bu tatları; farklı
sunumlarla birleştirmeyi her zaman çok sevdim.
Bu lezzetleri tatmak için uzun kilometreler kat ettim. Bu süreçte
yemek üzerine yurtiçinde ve yurtdışında eğitimler alarak; kendi
bilgimi ve tat dağarcığımı geliştirdim. Bundan dört yıl önce;
üniversitedeyken Matilda’yı kurdum. İlk başlarda özel tasarım
pastalar yaparken; yaklaşık bir sene önce sadece makaron üzerine
çalışmaya başladım ve Matilda’yı geliştirdim. Yirmi iki yaşında,
genç bir kadın girişimci olarak; bu yolculukta, yeni ve farklı tatları
beraber sunmak, hikâyesi ve ruhu olan bir marka yaratmak beni
keyifli bir serüvenin içine çekmiş oldu.
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Makaron üzerine odaklanmamın en büyük sebeplerinden biri;
dilediğiniz tat kombinasyonlarını yaratabildiğiniz, uçsuz bucaksız
bir çeşitliliğe sahip olmasıdır. Hem tuzlu, hem de tatlı olarak servis
edilebilen ve alışık olmadığımız tatları; bizlere ahenk içinde sunan
bir lezzet. Biz de; bu lezzet uyumunu damakta hissettirirken, aynı
zamanda görsel estetik ile buluşturuyoruz. Kısacası; görsellik ve
lezzet açısından bir denge içerisinde olan tatlar yaratıp; mükemmel
deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Matilda; makaronlarımız,
orkidelerimiz ve mevsim çiçeklerimizle; lezzet, sanat ve estetiğin
hâkim olduğu bir yer.

Markanızın ürün yelpazesinde neler var?

Matilda bünyesinde sadece gurme makaronlar üretiliyor. Orijinal
içerikleriyle; matchalı, pancarlı, kumkatlı ve meyveli çeşitlerimizin
yanı sıra; markamızın imza ürünü olan çikolata kaplı makaron
çeşitlerimiz de farkı yaratan ürünlerimiz arasında.

Makaronlarımız, orkidelerimiz ve mevsim
çiçeklerimizle, lezzet, sanat ve estetiğin
hâkim olduğu bir yer Matilda.
En favori ürünlerimiz arasında tuzlu badem ve beyaz çikolata kaplı
vanilyalı makaron bulunuyor. Özellikle; hafif soğuk tüketildiğinde;
dondurmaya benzer kıvamıyla bambaşka bir deneyim sunuyor.
Makaronlarımızı farklı tarzlara hitap edecek şekilde; tepsi, kule
veya pasta şeklinde de sunabiliyoruz. Böylece hem eşsiz bir lezzet
arayanlar için, hem de farklı bir hediye vermek isteyenler için güzel
bir alternatif oluyor.

Üretim sürecinden bahsedebilir misiniz?

Butik bir şekilde üretim yapıyoruz. Bütün makaronlarımız, el
yapımı ve özen ile hazırlanıyor. Şeker ve bademin öğütülmesine
kadar tüm hazırlık sürecini kendimiz yapıyoruz. Gelen sipariş
yoğunluğuna göre; sürekli bir üretim sirkülasyonumuz var.
Burada en önem verdiğimiz nokta; her seferinde aynı lezzeti
yakalayabilmek. Bunun için de mevsim meyvelerini ve aroması
yoğun olan malzemeleri kullanıyoruz. Eğer mevsimsel sebeplerden
dolayı, o malzemeyi istediğimiz gibi tedarik edemiyorsak, ürünü
tüketicilerimize sunmuyoruz. Bunların yanı sıra; üretimlerimizde
bizim için olmazsa olmaz kurallarımız var. En önemli kurallardan
biri; serbest gezen tavuk yumurtası kullanıyor olmamız. Doğadan
esinlenerek hayata geçmiş bir marka olarak; doğayı ve hayvanları
da üretim süreçlerimizde her zaman göz önünde bulundurarak
hareket ediyoruz.

Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Matilda Creation’da kişiye özel üretim yapılmıyor ama hazır
kutu seçeneklerimiz olduğu gibi kişinin kendi seçtiği makaron
çeşitleriyle de paketleme yapıyoruz. Çiçekli olan bütün ürünlerimiz

ise; günlük taze çiçeklerle ve özgün tasarımlarla hazırlanıyor. Bu
sebeple; her aranjman her kutuda farklılık gösteriyor. Markamızı
özel kılan şeylerden biri de bu estetik anlayışını, eşsiz lezzetlerle
bir araya getiriyor olmamız. “Doğanın bize sunduğu aromalarla;
mükemmel harmoniyi yakalayarak insanlarla buluşturmak.
Lezzeti görsel estetikle harmanlayarak, müşterilerimizle
kurduğumuz sıcak ilişkilerimizi beslemek Matilda Creation’ın
yaratmak istediği dünya!”

Ürün kalitenizde dikkat ettiğiniz unsurlar hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Makaronlarımızın, insanları mutlu etmesi ve bu müşteri
memnuniyetinin sürdürülebilir olması bizim için çok önemli;
çünkü biz damağa ve göze hitap eden bir zevk ürünü satıyoruz.
Bütün aromaları ve tatları doğal içeriklerinden alıyoruz. Hiçbir
ürünümüzde aroma verici veya tatlandırıcı ürün kullanmıyoruz.
En gerçek ve yoğun tatlara ulaşmak için meyvenin kendisinden
yararlanmak gerektiğine inanıyorum. “En yoğun ve gerçek
lezzetler doğanın kendisinden gelen tatlardır” diye düşünüyorum.
Bunun için de malzeme seçerken oldukça seçici ve dikkatli
davranıyoruz.

Son olarak gelecek dönemde ürün çeşitliliğinize
katmak istediğiniz yeni tatlar olacak mı?

Elbette olacak; hatta çok yakında. Matilda; oldukça dinamik
bir yapıya sahip ve yenilikçi bir marka. Bu sebeple, sürekli
kendimizi geliştirmeye ve insanlara sürprizler yapmaya oldukça
açığız. Dönemsel olarak değişen bir makaron çeşitliliğimiz
olacak. 2021 Aralık başında ise kış menümüzü çıkarmayı
planlıyoruz. Kışa uygun tatlar yaratarak; soğuk günlerde içimizi
ısıtacak lezzetlerimiz geliyor. Bu ürünlerin yanında; favori
makaronlarımızı menümüz içerisinde tutmaya devam edeceğiz.

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Gelecek dönemlerde bir sürü sürpriz ve yenilik sizleri bekliyor
diyebiliriz. Yeni lezzetler, yeni sunumlar ve iş ortaklıkları da buna
dâhil. 

matildacreation

davet

SERNUR ÇİFÇİ

SEMA GÜRAL SÜRMELİ, GÜLSÜM GÜRAL,HEDİYE GÜRAL GÜR

Sofraların Teması
Bereket
Türkiye’de ilk kez yapılan ve hayal
gücünün sınırlarını zorlayan, çok yönlü
Reflection İstanbul-Zamansız Sofralar
Sergisi, The Marmara Grubu’nun ev
sahipliğinde; ünlü isimlerin hazırladığı
sofra tasarımlarıyla Esma Sultan
Yalısı’nda açıldı.
Reflections İstanbul’un, Bereket temasını kullandığı sergide;
yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir araya getirilerek
hazırlanan sofralar davetliler tarafından büyük beğeni topladı.
Sergide; kırka yakın katılımcı özel sofra sunumları hazırlarken,
yirmiye yakın katılımcı ise çiçek enstalasyonları ile çiçeklerin
mekânlara kattığı büyüleyici güzelliği gözler önüne serdi.
Reflections İstanbul-Zamansız Sofralar Sergisi’ni; cemiyet
hayatından da çok sayıda ünlü isim gezdi. 
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ERSİN KAYALAR , SİREN ERTAN

SAFFET EMRE TONGUÇ

YONCA EBUZZİYA

ARZU SABANCI

PELİN AKIN ÖZALP

Reflections
İstanbul’un,
Bereket temasıyla
hazırladığı
sergide; yaratıcılık,
ağırlama, sunum,
lezzet ve teknoloji
bir araya getirilerek
hazırlanan
sofralar davetliler
tarafından büyük
beğeni topladı.
BERRAK BARUT, ALPİN ALBAYRAK

NEVBAHAR KOÇ

OSMAN ÇARMIKLI

davet

MİNA KARAGÜLLE, BESTE YURTTAȘ

SERRA TOKAR

MERT ASLAN

Reflections
İstanbulZamansız Sofralar
Sergisi’ni; cemiyet
hayatından da çok
sayıda ünlü isim
gezdi.
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ASLI SARI

BARTUĞ SAYILI

GAMZE CİZRELİ

MELİS ÇİFTÇİ

özel

Genç, Doğal, Yetenekli

Bahar Şahin
“Zalim İstanbul” projesiyle tanıdığımız, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran
bırakan yetenekli, çalıșkan ve genç oyuncu Bahar Șahin ile keyifli bir röportaj
gerçekleștirdik. Dijital bir platformda yeni yayınlanacak olan “Duran” dizisinde;
bașrol olarak izleyici karșısına çıkacak yetenekli oyuncu, kariyer serüvenini ve
kendisine dair merak edilen her șeyi MAG Okurlarına özel anlattı.

RÖPORTAJ: PINAR AKALAN FOTOĞRAF: KADİR ÖZTOKSOY
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CROP: ZARA
PANTOLON: ZARA
KOLYE & KÜPE: MTOY JEWELS

özel

CEKET & ETEK TAKIM: GIZIA
KÜPE: VELOVIS & CO JEWELLERY

Oyunculuk beni buldu diyebilirim...
Ben de o dünyanın içine girdikçe
bağlandım ve kopamadım.

K

verdiniz?

endinizi hangi üç kelime ile
tanımlarsınız?

olumlu tepkileriyle gösterdi. “Zalim İstanbul” diğer tüm projelerim
gibi benim için çok kıymetli olan, severek yer aldığım işlerden biri.

Oyunculukta sizi çeken şey neydi? Hangi
noktada bu serüvene atılmaya karar

Şu an bir dijital platformda yayınlanan, başrolünde
yer aldığınız “Duran” dizisinde nasıl bir karakteri
canlandırıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız?

Çalışkan, inatçı ve kırılgan.

Oyunculuk beni buldu diyebilirim... Ben de o dünyanın içine
girdikçe bağlandım ve kopamadım.

Genç yaşta, çok izlenen “Zalim İstanbul”
dizisinde iddialı bir rol olan “Ceren” karakterini
canlandırdınız. Bu dizide, bu rolü oynamak size ne
hissettirdi?
Ceren; köşeleri olan, oynaması zevkli bir karakterdi. Ben de
oynarken çok keyif aldım. Zaten seyirci de bana olan sevgisini

Dijital platformların benim için en güzel tarafı; oyunculuk açısından
daha özgür olabilmem. Televizyonda bulunan kısıtlamalar, dijital
platformlarda yok. Dolayısıyla, bu da oyuncunun; karakteri daha
gerçekçi yansıtabilmemizi sağlıyor. “Duran” dizisi benim için çok
başka bir deneyim... Burada canlandırdığım karakter için çok kısa
zamanda, Almanca öğrenmem gerekti. Gerçekten çok zor bir dil. Bu
nedenle; bu dili bu kadar kısa bir süre içinde öğrenmek ve oynamak
benim için hem korkutucu, hem de zevkli bir deneyim. Dizide herkes
bambaşka bir Bahar izleyecek; şimdiye kadar ki tüm rollerimden
farklı serseri bir kız...

özel

CROP: ZARA
PANTOLON: ZARA
KOLYE & KÜPE: MTOY JEWELS
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Şu an gelecekle
ilgili öncelikli
hayalim sağlıklı
olmak. Mutlu
ve sağlıklı
bir dünyada
yaşamayı
diliyorum.

özel

Dijital platformların benim
için en güzel tarafı; oyunculuk
açısından daha özgür
olabilmem.

Bugüne kadar çalıştığınız, seti en eğlenceli olan proje
hangisiydi?

Genel olarak; setlerimin hepsinde eğlenmeye çalışıyorum; çünkü
sette çok fazla vakit geçiriyoruz. Yaptığımız iş; zaten gergin ve
yorucu… Bir şekilde enerjinizi yükseltmek ve pozitif kalmak
durumundasınız. Bir keresinde “Lise Devriyesi” diye bir iş çekmiştik.
Sanırım komedi türünde bir dizi olduğu için seti baya eğlenceli
geçmişti.

Rollerinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Bu konuda
gerçekleştirdiğiniz ritüelleriniz var mı?

Hayır bir ritüelim yok. Bana gelen bir rolü önce sevmem gerekiyor.
Bu konuda biraz seçiciyim; çünkü sevmediğim bir karakteri
oynamak istemem. Zaten sevdiğim bir karakteri oynayacağım
zaman; heyecanla ve çok çalışarak hazırlanıyorum.

Meslek hayatınızda karşılaştığınız en büyük zorluk
neydi?

Oyunculuğunda; diğer tüm meslekler gibi zorlu yanları var; çünkü
bizler sürekli kendimizi beğendirmeye ve inandırmaya çalışan
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insanlarız. Bu sektöre ilk girdiğiniz an, bir rolü yapabileceğinizi;
önce yönetmene, sonra yapımcıya ve daha sonra kanala inandırmak
zorundasınız. Yani; psikolojik olarak sürekli hazır olmanız ve azimli
olmanız gerekiyor. Her girdiğiniz görüşme olumlu geçmiyor. Günün
sonunda insan bazen kendini yetersiz hissedebiliyor. Bence en zor
yanı bu.

Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı istediğiniz bir
karakter var mı?
Tabii ki var. Şizofren bir kadını canlandırmayı isterdim.

Oyuncu olmasaydım şu mesleği seçerdim diye
düşündüğünüz bir meslek oldu mu?
Mimar, öğretmen veya aşçı olmak isterim.

Yoğun set programları arasında size kalan boş
zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genelde; set takvimlerimiz ve sürelerimiz çok uzun saatler aldığı
için boş zamanım olduğunda açıkcası; bu zamanı dinlenerek
değerlendiriyorum.

CEKET & PANTOLON: ZARA
AYAKKABI : DIVARESE
KÜPE & YÜZÜK: MTOY JEWELS
BİLEKLİK: VELOVIS & CO JEWELLERY

özel

ELBİSE: MERT ASLAN NIGHT ZOOM ADL
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Eleştirilmek;
işimizin bir
parçası...
Düzgün ve
ahlaklı şekilde
yapılan
eleştirilere tabii
ki açığımdır.

özel

TULUM: SISTER'S
KÜPE: MTOY JEWELS

Bana gelen bir rolü önce sevmem
gerekiyor. Bu konuda biraz
seçiciyim; çünkü sevmediğim bir
karakteri oynamak istemem.

Hobilerinizden söz edebilir misiniz?

Kitap okumak, bolca film izlemek, uzun süredir gidemesekte
tiyatro ve sinemaya gitmek, spor yapmak...

Kendinize sık sık hatırlattığınız bircümle varmı?
On yıl sonra her şey daha güzel olucak!

Moda ile aranız nasıl? Olmazsa olmaz parçalarınız
arasında neler var?

Modayı özellikle takip etmiyorum ama yaptığımız iş gereği zaten
trend olan parçaları, sürekli setlerde veya dergi çekimlerinde
görebiliyoruz. Normal hayatta daha spor ve rahat bir tarzım var. O
yüzden spor parçalar olmazsa olmazım.

Ekran önünde olmak kusursuz bir güzellik algısı
yaratıyor. Siz, kendi güzellik anlayışınızı nasıl
tanımlarsınız?

Güzellik algısı dediğimiz şey; bana biraz dayatma gibi geliyor
ama dünyada ekran önünde olan her oyuncunun yaşamına,
görüntüsüne ve fiziğine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sosyal medya kullanımının artmasının ve dijital
dünyanın gelişmesinin sizin mesleğiniz üzerindeki
etkilerini değerlendirir misiniz? Siz gelen yorumlara
veya eleştirilere nasıl tepki veriyorsunuz?
Şu an sosyal medya, dizilerle nerdeyse iç içe; hemen geri dönüş

alabiliyorsunuz. Diziniz yayınlandığı an; yorumlar gelmeye
başlıyor. Sosyal medya kullanımı, bir bakıma işimizin bir
parçası oldu. Takipçilerim; genellikle sevgi dolu, güzel mesajlar
atıyor ama eleştiri geldiğinde de kulak ardı etmiyorum.

Sizce eleştirilere açık mısınız? Zaman zaman
kendinizi eleştirir misiniz?

Eleştirilmek; işimizin bir parçası... Düzgün ve ahlaklı şekilde
yapılan eleştirilere tabii ki açığımdır.

Şu an hayatınızda olmak istediğiniz noktada
mısınız? Yoksa ulaşmak istediğiniz hedefe doğru
yolculuğunuz devam ediyor mu?
Bence yolculuk, öğrenme isteği ve başarı her zaman devam
eden şeylerdir. Dolayısıyla; hedefime doğru yolculuğum tabii
ki devam ediyor. Bugün olduğum nokta için ise mutluyum
diyebilirim.

Son olarak, gelecek ile ilgili hayalleriniz neler?

Şu an gelecekle ilgili öncelikli hayalim sağlıklı olmak. Dünya
çok kötü bir dönemden geçiyor. Aslında hepimiz bir film
senaryosunun içinde yaşıyor gibiyiz. Biliyorsunuz ki; son
zamanlarda birçok insan hayatını kaybetti veya sağlığından
oldu. Benim şu an için hayalim; bir daha böyle bir dönemden
geçmemek ve bir an önce insanların sağlığına kavuşması…
Mutlu ve sağlıklı bir dünyada yaşamayı diliyorum. 

davet

SEDEF-MEHMET ALİ KARAMEHMET

KARİN-HÜSEYİN FAZLIOĞLU

EVİN TÜMAY

Sonsuzluk
İçinde Çeşitlilik
Uluslararası lüks giyim markası
Punto Uomo, cemiyet hayatının
ünlü simalarından Emir Bahadır ile
özel bir işbirliğine imza attı. Emir
Bahadır ve Punto Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Fazlıoğlu ve eşi Karin
Fazlıoğlu’nun ev sahipliğinde tarihi
Pera Palace Hotel’de gerçekleşen
koleksiyonun tanıtımına iş, cemiyet ve
sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Emir Bahadır, Türkiye’nin
lüks giyim markası Punto Uomo için özel bir koleksiyon tasarladı.
İlhamını “Sonsuzluk içinde çeşitlilik” mottosundan alan; rafine erkek
koleksiyonunda, ağırlıklı olarak deri ve kaşmir kumaşlar kullanıldı.
Tüm Punto Uomo mağazalarında satışa sunulacak; yirmi farklı
tasarımın yer aldığı koleksiyon; konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. 
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EMİR BAHADIR

YASEMİN TACİROĞLU

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

MURAT TABANLIOĞLU

Tüm Punto
Uomo
mağazalarında
satıșa
sunulacak;
yirmi farklı
tasarımın yer
aldığı koleksiyon;
konuklar
tarafından yoğun
ilgi gördü.
MİNE KALPAKÇIOĞLU

BARAN SÜZER, VALENTINA PESCE

ECE SÜKAN

düğün

Gözde Çiftin
Mutlu Günü
Geçtiğimiz aralık ayında
nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını
atan, cemiyetin ünlü çifti Hacı
Sabancı ve Nazlı Kayı dünya evine
girdi.
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, yaşanan trajik olaylardan sonra;
üç yıllık birlikteliklerini Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin İstanbul
Kanlıca’da bulunan yalısında yaptıkları zarif ve sade nikah
töreni ile taçlandırdılar. Yakın dostlarının yanı sıra; iş, cemiyet
ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı davet, sosyal
medyada da büyük yankı uyandırdı. Balayına Meksika’ya giden
Sabancı çiftinin gerçek düğün tarihleri de belli oldu. 
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Yakın dostlarının
yanı sıra; iș,
cemiyet ve sanat
dünyasından
çok sayıda ismin
katıldığı davet,
sosyal medyada
da büyük yankı
uyandırdı.

KERİM SABANCI, HAKAN SABANCI, ÖMER SABANCI, ARZU SABANCI, HACI SABANCI,
ZEYNEP NAZLI KAYI,GÜNEȘ DİMİLİ, HAZAL KAYI, ÖMER DİMİLİ

düğün

Çırağan’da
Görkemli Düğün
Başkent Organize Sanayi Bölgesive
Şa-Ra Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk
ve eşi Güneş Melek Türk’ün oğlu
Şa-Ra’nın ikinci nesil yöneticisi
R. Mertay Türk, Ankasim ve BüyükAras
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hikmet
ve Nurten Büyükkırcalı’nın kızı Özenç
Büyükkırcalı ile dünya evine girdi.
Yıllar önce ortak arkadaşları sayesinde tanışan, 2019 yılında sevgili olan ve
geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanan genç çift, iki yıllık birlikteliklerini
Çırağan Palace Kempinski’de yaptıkları görkemli düğün ile taçlandırdı.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı göz alıcı düğünde;
davetliler gece boyunca eğlendi. Özenç ve Mertay çifti düğünden sonra
balayı adresi olarak Maldivler ve Dubai’yi tercih etti. 
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İș ve cemiyet
hayatının
tanınmıș
isimlerinin
katıldığı göz
alıcı düğünde;
davetliler gece
boyunca eğlendi.

AYDIN KOÇABAȘ, ZEYNEP-ELİZ KOÇABAȘ, MİRAY KOÇABAȘ, ȘADİ TÜRK, GÜNEȘ MELEK TÜRK, R. MERTAY TÜRK, ÖZENÇ TÜRK,
HALİL HİKMET BÜYÜKKIRCALI, NURTEN BÜYÜKKIRCALI, İNANÇ BÜYÜKKIRCALI

düğün

SİNEM TEKİN, BADE İVEGEN, R. MERTAY TÜRK, ÖZENÇ TÜRK, EYLÜL CATAL

Özenç ve Mertay çifti düğünden sonra
balayı adresi olarak Maldivler ve
Dubai’yi tercih etti.

GÖZDE PERKTAȘ EYÜBOĞLU, CEREN TANIK, ÖZENÇ TÜRK, ELİF ÖZDEMİR
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GÖKÇE PERKTAȘ YOĞURTÇU, ÖZENÇ TÜRK, İPEK YAKUPOĞLU ALUÇ

REMZİ ÖNTAȘ, GÖKÇE KAYALAR, R. MERTAY TÜRK, ÖZENÇ TÜRK ,
SERENAY UÇMAZ, SERHAN KAYALAR

Geçtiğimiz Haziran ayında nișanlanan genç çift, iki
yıllık birlikteliklerini Çırağan Palace Kempinski’de
yaptıkları görkemli düğün ile taçlandırdı.

Görkemli ve șık sofra düzeni,
davetliler tarafından çok beğenildi.

davet

ARZU SOLEYMANİ ONAT, ÖZDE FİLİZ, ECE YEMİȘCİ, SERENAY UÇMAZ,
ÖZENÇ TÜRK, ALARA DİNÇER, ELİF ÖZDEMİR, GÖZDE PERKTAȘ EYÜBOĞLU,
CEREN TANIK, GÖKÇE PERKTAȘ YOĞURTÇU

Göz Alıcı
Bekarlığa
Veda Partisi
Çırağan Palace Kempinski’de
gelin Özenç Türk için sürpriz bir
bekarlığa veda partisi düzenlendi.
Özenç Türk’ün arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz
bekarlığa veda partisinde; yakın dostları gelini yalnız
bırakmadı. Keyifli ve eğlenceli anların yaşandığı bu özel
günden çok özel kareler sosyal medyada paylaşıldı. 
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Dekorasyon
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...
136

dekorasyon

Barıș Küpçü

baris@movemimarlik.com.tr

Ruha Dokunan Bir Klinik
Diş Polikliniği
Mimarlık sektörünün markası Move Mimarlık A.Ș’nın sahibi Barıș Küpçü, Mahall
Ankara’da, Dr. Fatma Tekin için tasarladığı diș polikliniği projesinde; detaycı bir
yaklașım ile sıcak ve konforlu bir mekân yaratıyor...
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M

ove Mimarlık A.Ş olarak Mahall Ankara
projesinde yapmış olduğumuz diş kliniğinden
size bahsedeceğim. Başarılı Dr.Fatma Tekin için
tasarladığımız bu çalışmamızda en önemsediğimiz
unsur; sektöründe rüştülüğünü ispat etmiş
bir doktorun hayaline dokunacak bir proje
tasarlayacak olmamızdı. Diş kliniği dediğimizde; insanlarda bazı
fobiler canlanır… Bu ürkütücülüğü, hastalar bekleme alanındayken
yok etmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda da diş hekimliğinin
estetik dokunuşları olduğunu hatırlatacak dokunuşlar yapmamız
şarttı.
Renk tonlamalarını sıcak tutarak, başlattığımız hareketi iç bahçede
kullandığımız ağaçlandırma ile destekledik. Bu dokunuşlar,
ürkütücülük anlamındaki kaygımızı gidermeye yetti. Estetik bir
hatırlatma yapabilmek adına; kullandığımız ışık havuzlarının
yumuşak geçişli ve özgür olmasına özen gösterdik. Kullandığımız
şık ve özel tasarım hareketli mobilyalar ve mekânın sıcaklığını
birleştirerek; tam olarak istediğimiz şeyi elde ettik. Ruha dokunan
bir diş polikliniği… Dr.Fatma Tekini ziyaret ettiğinizde bu müthiş
tasarımı detaylıca incelemenizi tavsiye ederim. 

dekorasyon

Mimar Tuncay Durgut

Derinada Mimarlık
Orda Bir Köy Var Uzakta
Sıradıșı ve İskandinav tarzı dıș cephe tasarımıyla dikkat çeken, Bursa Atlas
Köy’de dağ evi konseptine uygun olarak dekore edilen evin mimarı
Mimar Tuncay Durgut, fonsiyonelliği ve estetiği bir arada kullandığı projesinin tüm
detaylarını MAG Okurları ile paylașıyor…
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B

Bursa Çalı Atlasköy’de bulunan; sıradışı ve
İskandinav tarzı dış cephe tasarımıyla dikkat
çeken evin iç mimarisi, dağ köyü tarzına uygun
olarak Mimar Tuncay Durgut tarafından dekore
edilmiştir. Evin en önemli özelliklerinden biri;
Uludağ manzaralı, yüksek tavanlı ana salonudur.
Doğal taş kaplamalı, odunlu şömine merkezli
salon; masif kaplama kirişler, siyah metal taşıyıcılarla
güçlendirilmiş olup, evin ana temasını yansıtmaktadır.
Aydınlatmalar ve chester oturma grupları evin ambiansına
uygun olarak; özel üretilmiştir. Doğal dokunun yanında,
modern aksesuarlar dengeli biçimde kullanılmıştır. Ev;
eğimli arazinin avantajlarını, fonksiyonel çözümlemelerle en
iyi şekilde yansıtmaktadır. Her kat; kendi kendine yetebilen
ayrı bir yaşam alanını barındırmaktadır.
Evdeki yüksek tavanların vermiş olduğu avantaj ile evin oda
kapıları da standardın üstünde bir farklılık katmaktadır.

dekorasyon

Evin giriş katında bulunan “country lake” tarzı mutfak; ilk başta
ana mutfak gibi görünse de; esas mutfak alt bahçe katındaki
büyük ada tezgahlı yine “country” tarzında yapılan beyaz lake
mutfaktır. Her iki mutfakta da; özel imalat masif torna detaylar
göze çarpmaktadır.
Evin giriş holündeki dresuar ve devamında yer alan misafir
tuvaleti de koyu antrasit tonlu ve benzer torna ayaklı özel imalat
mobilyalar kullanılmıştır.
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Galeri boşluğundaki pencerelerden algılanan, yüksek tavanlı
salondan süzen ışık merdivenin doğal olarak aydınlatılmasına
yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda merdivendeki masif torna ve
ferforje detayları tasarımcının en çok önem verdiği ve evin genel
havasını en iyi yansıtan obje olarak kendini yansıtmaktadır.

dekorasyon

Büyük bir aileye sıcak bir yuva olması manifestosuyla yola çıkan
tasarımcı; bu İskandinav tarzı evin yatak odası tavanlarında
benzer ahşap detayları kullanmıştır. Yatak odalarındaki şeffaf
camlı, trend giyinme dolapları hem fonksiyonellik hem de
modern bir şıklık katmaktadır.
Aynı zamanda bodrum katta planlanan Türk Hamamı evin genel
kurgusu içinde harmanlanmıştır. 
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www.embapeyzaj.com

35 yıllık
tecrübemizle
yaşam alanlarınızı
tasarlıyoruz.

Merkez:
Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C
Çayyolu-Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36
Şube:
Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

dekorasyon

DİLAN KARAARSLAN

Göz Alıcı Koleksiyon
Sanat ve iç mimarinin iç içe geçtiği Yoi Studio’nun kurucusu İç Mimar
Dilan Karaarslan, ürün yelpazesinde bulunan özel tasarım dekoratif objelerle;
birbirinden șık, özgün ve stil sahibi mekânlara imza atıyor...

Y

oi Studio’nun hikayesini sizden
dinleyebilir miyiz?

Yoi Studio’nun hikâyesi okuduğum bölüm ile başladı.
TOBB Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum.
Yurt dışında katıldığım eğitimlerde edindiğim
tecrübelerle; bir iç mimarlık ve dekorasyon stüdyosu
kurma hayali kuruyordum. Özellikle yurt dışında
gördüğüm yerlerden esinlenerek; workshoplar yapabileceğim,
aynı zamanda heykellerin de olduğu; sanat ve iç mimarinin
iç içe geçtiği bir stüdyo kurmayı hayal ettim ve bu hayalimi
gerçekleştirdim. Kısacası; Yoi Studio hem öğrencilik yıllarında
oluşan hayalimin, hem de kendi özel ilgi alanlarımın birleşmesi
ile oluştu.

146 magdergi.com.tr

Kendi mesleğinizin yanı sıra bu işi yapmaya
karar vermenize neden olan etkenleri anlatır
mısınız?
Bahsettiğim gibi buradaki en önemli etken; bu işin aynı
zamanda kendi mesleğim olması. İç mimarlık eğitimim
sırasında her zaman bu öğelerle iç içe oldum. Resim ve
heykelden tutun; kumaş ve dekorasyon öğelerine kadar
her şeyi öğrenebileceğiniz bir eğitim aldım. Aslında; iç
mimarlığa yönelme nedenim; bu işi yapmak istemem ile
ortaya çıktı diyebiliriz. Hayatım boyunca güzel alanlar
yaratmayı, dekoratif dokunuşlar yapmayı sevdim. Yani
mesleğimi hobime, hobimi de mesleğime dönüştürdüm
diyebiliriz.

Oldukça geniş bir ürün yelpazeniz var. Yoi Studio
çatısı altında yer alacak markaları hangi kriterlere
göre belirliyorsunuz?

Evet, oldukça geniş bir ürün yelpazem var. Bu süreç içerisinde
bu yelpazeyi elimden geldiği kadar genişletmeye çalışacağım.
Ürünlerimi belirlerken dikkat ettiğim en önemli nokta; her
yaşam alanına dokunabilmek. Özellikle, tüm dünya olarak
yaşadığımız pandemi sürecinin bunda çok etkisi oldu. Çok uzun
bir süre evlerimize kapandık ve mecburen de olsa evlerimizde
geçirdiğimiz zaman arttı. Bu noktada; evlerde sihirli dokunuşlar
yapmak zorunlu hale geldi. Bu dokunuşları küçük bir aksesuarla;
bir çiçekle belki de bir sandalyeyle yapmak mümkün. İşte
Yoi Studio’da bulunan ürünleri; bu dokunuşu yapacak, yaşam
alanında huzuru ve konforu sağlayacak şekilde seçmeye özen
gösteriyorum. Markalar için belirlediğim özel bir kriterim yok
ama herkesin evinde Yoi Studio’dan bir parça olsun istiyorum.
İnsanlara kendilerini mutlu, huzurlu ve değerli hissettirecek
parçalar... Sanırım en önemli kriterlerimin bunlar olduğunu
söyleyebilirim.

Hayatım boyunca güzel alanlar yaratmayı,
dekoratif dokunușlar yapmayı sevdim. Yani
mesleğimi hobime, hobimi de mesleğime
dönüștürdüm diyebiliriz.

Dekorasyon ve iç mimarlığa dair dünyadaki yeni
trendleri takip etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Elbette bu konuda; çağımızın bir getirisi olan interneti takip
ediyorum. Özellikle, iç mimarlık ve dekorasyon ile ilgili sayfaları,
tarzını beğendiğim iç mimarları sık sık takip ediyorum. Benim
buradaki felsefem; bu trendleri takip ederken aynısını uygulamak
yerine, bu trendleri kendi yaşam alanlarımıza uydurmayı
çalışmak. Bana göre; bir şeyi sadece trend olduğu için kendi yaşam
alanımıza taşımak doğru değil. Bu trendleri kendi ruhumuza; iç
enerjimize uygun bir hale getirmeliyiz. Her insanın evi kendi iç
dünyasını yansıtan bir aynadır. Bu nedenle; trendleri mesleğim
gereği elbette takip ediyorum ama uygulama aşamasında
mutlaka kendi iç enerjimi ya da müşterilerimin enerjilerini
değerlendirip buna göre çözümler sunuyorum.

Bir iç mimar olarak yaşam alanlarını tasarlarken en
çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Benim için en önemli nokta; yaşam alanlarında trend olanı
uygulamak değil, kişiye özel dokunuşları yaparak, kişiye
özel çözümler sunmaktır. Her trendi yaşam alanlarımızda
uygulamaktansa; kendi iç enerjimizi ve kişiliğimizi yansıtan
öğelere yönelmek ve bu şekilde bir yaşam alanı oluşturmak
gerekiyor. Tüm projelerimde bunu öncelik olarak alıyorum. Başka
bir önemli bir nokta da şu; dekorasyon süreci kesinlikle acele
edilecek bir süreç değildir. Yaşam alanınızın gerçek bir stile sahip
olabilmesi için belirli bir zaman gerekir. Evler ve ofisler; orada
yaşayan insanların kişiliklerini, ruhunu ve iç enerjisini yansıtır.
Bu nedenle; dekorasyonun tamamlanması bir süreçtir ve herkesin
bu sürecin keyfini çıkartması gerekir. Yoi Studio’dan çıkan her
proje ya da her ürün de bu sürecin bir parçasını oluşturuyor.

Ev dekorasyonunda ve aksesuar seçiminde en çok
nelere önem veriyorsunuz? Tasarım çizginizi nasıl
tanımlarsınız?

En önem verdiğim şey ve bu yoldaki temel amacım; stil sahibi
yaşam alanları yaratmak. Aksesuar seçimlerinde de bu amaç
doğrultusunda; ışıltılı öneriler sunmaya çalışıyorum. Yine
bununla bir bütün olarak; tasarım çizgimi de şık ve stil sahibi
olarak tanımlayabilirim. Bir tasarımı oluştururken; birçok öğenin
uyum içinde bir araya gelmesi gerekiyor. Renkler, kullanılan
malzemeler, doku, ışıklandırma, döşeme zemini, kullanılacak
aksesuarlar gibi tüm etkenler uyum içinde olmalı.

Tüm bunlar ile birlikte asıl amacım; sanatla mimariyi iç içe
yansıtmak ve yaşatmak. Benim için sanat ve mimari ayrılmaz bir
bütün ve bu nedenle mottom: “Yoi Studio ile her yaşam alanında
bir sanat eseri olacak!”

Son olarak, yeni sezonda ev dekorasyonu ve
aksesuarlarda öne çıkacak trendleri sizden
dinleyebilir miyiz?

Yeni sezonda da; pandeminin etkilerini ev dekorasyonlarında
görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Artık evlerimiz sadece
akşamları televizyon izlediğimiz alanlardan çok daha fazlası
oldu. Bu nedenle; yaşam alanlarımızı daha sıcak ve konforlu
hale getirmemiz gerekiyor. Haliyle; klasik iç mekân tasarımları
yerini, modern, pratik ve kullanışlı çizgilere bırakacak. Yeni
sezonda toprak renkleriyle canlı renklerin uyumunu sıkça
göreceğiz. Sanat: yeni sezonda iç mekânların vazgeçilmez öğesi
haline gelecek. Bu nedenle; aksesuarlara çok önem vereceğiz
gibi gözüküyor. Kullandığım ürün yelpazesi de bu trendleri
destekliyor. Yoi Studio’da bulunan her parça yaşam alanlarınıza;
bahsettiğim o sihirli dokunuşu yapacak şekilde seçildi. Bu
dokunuşlar, ilk bakışta maliyetli olarak değerlendirilebilir; ancak
kıyafet trendlerini takip edip, bunlara uyum sağladığımız gibi
yaşam alanlarımızda da iç enerjimizi yükseltecek ve bize nefes
aldıracak dokunuşlara ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. 
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ESER DOĞAN

Yenilikçi ve Özgün Tasarımlar
Bezeme Home
Bezeme Home’un Kurucusu Eser Doğan, kullanıcı isteklerini ön planda tuttuğu
sürdürülebilir ve ișlevsel projelerinde, farklı tarzları bir araya getirerek mekânlara
șık ve modern bir hava katıyor...
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B

ize son dönemde gerçekleştirdiğiniz favori
projenizin detaylarından söz edebilir
misiniz?

Tüm süreç boyunca özen ve sevgiyle çalıştığımız
Çekmeköy Sadıkoğlu Villaları, konumu ve yapısı
itibari ile bizim için ayrı bir heyecan oluşturmuştur.
Kendi tarzımızı yansıtabildiğimiz yaşam alanları
sayesinde; günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilen ve oldukça
dinamik bir proje ortaya çıkardık.
Projemizde; doğal ve masif malzemeleri, sürdürülebilir
tarzdaki mimari anlayışımız ile birleştirdik. Projemizin çıkış
noktası, çevre ve doğal dokunun önüne geçmeden kullanıcı
ihtiyaçlarını karşılamaktı. Hikâyemizi, olgu ve düşüncelerimizi
yansıtabildiğimiz proje içeriğimiz; müşterilerimizin günlük
yaşamını kendi akışında keyifli bir hale getirdi.

Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını; hem şehirli hem de insanların
özlem duyduğu bahçeli orman havası eşliğinde sunduk. Mimari,
iç mimari tasarım ve uygulama tarafımıza aitti. Kendi çizdiğimiz
tasarımları kendimiz yaptığımız için istediğimiz başarıya ve proje
gerçekçiliğine ulaşmış olduk. Bu nedenle; Çekmeköy Sadıkoğlu
Villaları projemiz, son dönemdeki favori projemizdir.

dekorasyon

Proje ve uygulama aşamasında öncelikleriniz ne
oluyor? Bu aşamalarınız nasıl ilerliyor?

Proje uygulama aşamasına; kağıt üzerinde biten tasarımlar
için keşif, metraj, marka listeleri ve muadilleriyle piyasa
araştırması yaparak başlıyoruz. Daha sonra müşterilerimizin
bütçeleri doğrultusunda sınırlarımızı belirleyip, önceden
tespit ediyoruz. Saha uygulamalarında ise kendi içimizde
çalışan taşeron ekiplerimizle ile beraber; iş programı
çerçevesinde hareket ederek teslim noktasına ulaşıyoruz.

Mekân tasarımlarınızda nelerden veya
kimlerden ilham alıyorsunuz?

Mekân tasarımlarımızda; proje yeri, konumu, geçmişi,
işverenin kimliği, projenin neye ve kime hizmet ettiği, hangi
proje sınıfında olduğu bizim için bir başlangıç noktası oluyor.
Müşteri istekleri ve beklentileri de tasarım kurgusunun
etkileyici bileşenleri arasında yer alıyor. Bu istekler;
kimi zaman bizi özgür kılarken kimi zaman da sınırlar
koyuyor. Tam da bu noktada; işimiz gereği fonksiyonelliği,
ergonomiyi ve doğru plan yapmayı hedefliyoruz. İkinci
etapta ise renklendirme, biçim ve form ilişkisini kullanarak,
kullanacağımız malzemelere yorum katıyoruz. Bu kısımda;
mevcut şartlar altında yapabileceğimizin en mükemmelini
yapmaya çalışıyoruz. Aslında, ilham noktamız; bakmakla
görebilmek arasındaki farktan ortaya çıkıyor. Bazen
dinlediğimiz bir müzik, bazen içinde olduğumuz psikoloji,
bazen de doğada bulunan karakterler ilham kaynağımız
oluyor. Kurgu konusunda bizi; hayal kurabilmek, bu hayalin
içine girebilmek ve onu yaşamak başarılı kılıyor.
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Trend olanı yaparsınız beğeni alırsınız,
özgün olan kendi projenizi yaparsınız;
siz trend olursunuz.
Sizce mevcut trendlere uymak ne kadar önemli?
Hizmet ettiğiniz konuya bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Bazen keskin kararlar başarınızın önüne geçebilir. Trend
olanı yaparsınız beğeni alırsınız, özgün olan kendi projenizi
yaparsınız; siz trend olursunuz...

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi
tarzınızla nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşteri istekleri doğru veya yanlışta olsa, kendi yorum
ve biçimimiz her zaman geçerlidir; fakat her isteğimizi
müşterimize diretmiyoruz veya olmazlarla devam
etmiyoruz. Birlikte ortak bir fikir ortaya çıkardıktan sonra;
müşterilerimizin kombin çalışmalarına veya bütçelerine uyum
sağlıyoruz.
Kendi çalışma tarzımız ile müşteri isteklerini harmanlıyoruz.
Aldığımız eğitim, ilham, beceri, tasarım kurgusunu ve malzeme
bileşenlerini ve ekip çalışmasını birçok farklı kalemde
birleşmeye çalışıyoruz. Çıkış noktası ve hikâyesi olan bir olgu ve
düşünceyi; sanat ve zanaatkarlar ile birleştiğimizde tüm süreç
olumlu geçiyor.

Son olarak, sizi diğer firmalardan ayıran
özelliklerinizden bahsedebilir misiniz?
“Hayal olanı gerçekleştiriyoruz...” 
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YASEMİN YILDIRIM ÇAĞLAR

Yasemin Yıldırım Mimarlık
Estetik Mekânların Mimari
Estetik ve fonksiyonelliği özgün tasarımlar ile birleștirerek mekân tasarımı
anlayıșına yeni bir boyut getiren Yasemin Yıldırım Mimarlık’ın Kurucusu
Yasemin Yıldırım Çağlar, gerçekleștirdiği tasarımlar ile
benzersiz projelere imza atıyor…

M

imarlık kariyerine nasıl başladınız?
Kariyer sürecinizden bahseder misiniz?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden
mezun oldum. Kariyerime, beş yaşında odamı
çizerek ve evimizi yapan mimara bunu istiyorum
diyerek başladım. Babam inşaat mühendisi olduğu
için bizim evimizde şantiye hiç eksik olmazdı;
aslında bu sektörün içine doğdum diyebilirim.
Mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra; hobim olan
pastacılığı ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Le Cordon Bleu
London’da altı aylık bir eğitime gittim. Londra’da yaşamamın
İngiliz Mimarisi’ni tanımama ve projelerimde bakış açımı
genişletmek adına çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
Aslında; mimarlığın sadece mekânları tasarlamaktan ibaret
olmadığını, bir tabağın bile mimari bakış açısı ile sanata
dönüşebileceğini birebir deneyimlemiş oldum.
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Yasemin Yıldırım Mimarlık’ı kurmaya nasıl karar
verdiniz?

Popüler kültürün getirdiği “Her evin birbirine benzemesi’
anlayışından sonra kendi şirketimi kurma sürecini biraz
hızlandırdım diyebilirim. Mimarlık çok özgün bir meslek,
bu nedenle ortaya konan işlerinde özgün olması gerektiğini
düşünüyorum. İhtiyaçlar ile estetiği; kendi tasarım anlayışımla
birleştirmek istediğim için Yasemin Yıldırım Mimarlık’ı hayata
geçirdim.

Bir mimarlık şirketi olarak danışanlarınıza en temel
adımdan son dokunuşlara kadar yardım ediyorsunuz.
Bu süreçte danışanlarınız ne gibi hizmetlerden
faydalanıyor?
Danışanlarım, bana yaşamlarını emanet ediyorlar. Benim de
birinci önceliğim onlara mutlu, huzurlu, rahat ve güvende

hissedecekleri bir mekân tasarlamak ve en önemlisi bu mekânın uzun
vadede kullanılabilir olması sağlamak. Öncelikle; danışanlarımın benden
ne istediklerini bilmek adına bir toplantı gerçekleştiriyorum. Daha sonra,
tasarımlarımla müşterilerimin isteklerini bir araya getiriyorum. Görsel ve
detay çizimlerini onlara sunuyorum. Bu süreçte benim için en önemli şey;
müşterilerimle kolektif bir çalışma yürütebilmek. Uygulama aşamasında
da projenin ihtiyacına göre şantiye kontrolleri ve müşterilerime sunacağım
raporlarım oluyor. Aynı zamanda; özel imalat mobilya tasarlayarak,
müşterilerimin evlerini özgün hale getiriyorum. Proje bitiminde ise
aksesuarlandırmadan temizliğine kadar her detayı ile uğraşmak istiyorum;
çünkü her projeyi kendi evim gibi görüyorum.

Projelerinizin hayata geçme sürecinden bahseder misiniz?
Sizce bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan kıstaslar
nelerdir?
“Az çoktur.” anlayışıyla ilerlemeyi seviyorum. Her boşluğu doldurmaya
çalışmıyorum. Öncelikle, ihtiyaçları belirliyorum ve tasarımlarımı ona
göre yapıyorum. Bence estetik ile fonksiyonelliği bir araya getirerek;
müştelerimin yaşamına dahil etmek bir projeyi mimari açıdan başarılı
kılan kıstaslardan sadece biridir.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve tasarım
çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Benim tasarım anlayışımı; kullanıcının ve mekanın gereklilikleri
belirliyor. Her mekânın bir hikâyesi olması gerektiğine inanıyorum ve o
hikâyeyi danışanlarımla beraber yazmayı önemsiyorum. Aynı zamanda;
tasarımlarımda birçok farklı renk kullanarak, mekânı zenginleştirmeyi
seviyorum. Tarzımı; detayların ön planda olduğu, uzun vadede
kullanılabilen zamansız, özgün ve eşsiz tasarımlar yansıtıyor.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım anlayışınız ile
nasıl harmanlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti en önemli kıstaslarımdan bir tanesi. Öncelikle,
onların isteklerini içselleştirerek tasarım sürecime başlıyorum. Bu süreç
zorlu bir süreç, bu nedenle müşterilerim ile şeffaf olmayı tercih ediyorum.
Her tasarım, her mekana olmuyor; bu yüzden müşterilerimi kırmadan
isteklerine alternatifler sunmaya çalışıyorum. Kendi bakış açımla,
mekanın ihtiyaçlarını ve müşterilerimin beklentilerini birleştiriyorum.
Fonksiyonelliği temel alıp, estetikle harmanlıyorum. 

dekorasyon

TANSEL DALGALI

Yaratıcılığın Ötesinde
Tansel Dalgalı Mimarlık
Doğanın form ve biçimlerinden aldığı ilhamı; teknolojik yenilikler ile
birleștirerek yaratıcı projelere imza atan Tansel Dalgalı Mimarlık’ın Kurucusu
Tansel Dalgalı, mimari kimliğinin yanı sıra projelerindeki tasarım anlayıșı ve
önceliklerinden bahsediyor...

B

iraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tansel Dalgalı Mimarlık’ı kurmaya nasıl
karar verdiniz?

1977 yılında İzmir’de doğdum. Lisans ve yüksek
lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nde tamamladım. Yirmi iki senelik mimarlık
tecrübemde; Türkiye’nin en önemli mimarlık
ofislerinde tasarımcı, proje yöneticisi, ofis yöneticisi ve ortak olarak
görev aldım. Mimarlık mesleği; okuldaki teorik eğitimlerden sonra
usta çırak ilişkisi ile öğrenilen bir meslek. Bu anlamda, Türkiye’nin
en iyi mimarlarının yanında mimarlık pratiğini icra edebilmem;
bana mesleki hayatımda çok önemli eşikler atlattı. 2019’dan beri
tüm bu tecrübemi ve tasarım pratiğimi; Tansel Dalgalı Mimarlık
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(TDM) bünyesinde sürdürüyorum. Bu da hem mimari tecrübemi
kendi yorumumla ortaya koymamı sağlıyor, hem de bu yorumlarla
bir mimari temayül yaratma konusunda bana heyecanlı olanaklar
sağlıyor.

Geçmiş projelerinizden hareketle tasarım ve mimari
kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?

Aslında, tasarım kimliği kalıbı; bazı form ve estetik kabuller içine
sıkışmış tekdüze bir dile hapsolma tehlikesini de içinde barındırıyor.
Ben bunun yerine; sabitlikleri ve kalıpları olmayan, kendini
yenileyebilen, gelişen ve dinamik bir kimliği savunuyorum.
Burada tabii ki her şey değişken değil. Ana prensip, duruş ya
da eğilimler; bu dinamik yapının ana omurgasını oluşturuyor.

Bunları da; tasarımda yalınlık, yer, çevre ve insan ile azami ilişki
kurma, fonksiyonların netliği, birbirleriyle olan ilişkileri ve tüm
bu prensiplerle uyumlu malzeme ve detayların kompozisyonu
şeklinde sıralayabilirim. Tüm bu prensipler üç boyutlu bir mekân
kompozisyonuyla birleştiğinde; tasarım kimliği de kendiliğinden
ortaya çıkmış oluyor.

Projelerinizin tasarım sürecinde en çok nelere dikkat
ediyorsunuz?

Aslında, tasarım süreci; oldukça kompleks bir süreç. Çok boyutlu
düşünmeyi ve tüm girdileri kompoze etmeyi gerektiriyor.
Bu yüzden önceliğim; tasarımı yapacağımız yerin ruhunu
anlayabilmek. Oraya ait olabilen, çevresiyle etkileşim içerisinde
olabilen bir mekân yaratmak. Buna o mekânın kullanıcısı
olacak insanların yani müşterilerin ruhunu, yaşam tarzını,
ihtiyaçlarını anlama kısmı ekleniyor. Bu iki ana veri; tasarıma
başlarken en önemsediğim iki bilgi kümesidir. Daha sonra bu
verilerle, net bir fonksiyon ve yalın bir dille ortaya çıkarabilecek
bir kompozisyon yaratmayı hedefliyorum. Bunları yaparken tüm
bu veriler; kafamda üç boyutlu olarak gelişiyor. İçime sinen, beni
heyecanlandıran bir sonuca ulaşana dek, süreci eskizler üzerinden
tekrar tekrar irdeleyip, çeşitli açılardan sorgulayarak yürütüyorum.
O sonuca ulaştığımda ise müşterilerimin de aynı heyecanı
paylaştıklarını gözlemliyorum. Bu da benim için çok keyifli oluyor.

Mevcut trendleri takip ediyor musunuz? Nelerden
ilham alıyorsunuz?

Mimarlık çok geniş kapsamlı bir meslek. Statikten felsefeye kadar
geniş bir alana dokunuyor; çünkü merkezinde insan ve çevre var.
Bu anlamda; sadece mevcut mimari ve tasarım trendlerini değil,
sanat, kültür, bilim alanlarındaki her gelişmeyi de takip etmek
gerektiğine inanıyorum. Bunlardan beslenememiş bir mimarlık ya
da tasarım; bir yönüyle eksik kalacaktır ve kendisini zamanının
ötesine taşıyamayacaktır. Dolayısıyla, yeni her trend ve gelişmeleri
yakından takip ediyorum. 3D baskı ile yapılabilen ev teknolojileri
ve CLT teknolojileri ile üretilen ahşap gökdelenler, nano teknolojiler
kullanılarak üretilmiş kendini tamir edebilen ve yenileyebilen
yeni nesil malzemeler, kendi enerjisini kendi üretebilen ve
atıklarını dönüştürebilen yeşil bina teknolojileri, yapay zekâ
sistemleri(Yüksek lisans tez konum; yapay zekânın tasarım
ile ilişkisi üzerinedir.) ve bunların tasarımda kullanılmasına
yönelik olan tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum. Sadece
takip etmekle kalmayıp, tüm bu yeni sistem ve malzemelerden;
projeye uygulanabilir olanları müşterilerime sunup, fikir alışverişi
yapıyoruz.

Güncel projelerinizden bahseder misiniz?

Uzun seneler beş yıldızlı oteller, havalimanları ve A+ ofis projeleri
üzerine çalıştım. TDM’yi kurduktan sonra; pandeminin de
etkisiyle Kuzey Ege’de villa, konut ve butik otel projeleri üzerine
yoğunlaştım. Pandeminin kötü etkilerinin dışında belki de tek
fayda sağlayan kısmı; toprağa, havaya ve suya erişimin ne kadar
önemli olduğunu yeniden anlamamıza yardımcı olması oldu. Bu
anlamda; konutlar da dönüşmeye başladı. Artık doğaya erişmeye,
onu içimize almaya, birlikte tekrardan tasarlanmaya; yani aslında
olması gereken ilkelere geri dönebildik. Şu an; Assos ve komşu
köylerinde proje ve inşaatları devam eden villa projelerim ve proje
safhasında olan butik otel projelerim bulunuyor. Kuzey Ege; doğal
güzellikleri, medeniyeti, modernizm ve felsefeyi bir arada var
edebilen nadir yerlerden biridir. Orada tüm bu değerleri içinde
barındırabilen tasarımları gerçeğe dönüştürmek; benim için
müthiş bir keyif... 

info@tanseldalgalimimarlik.com / @tanseldalgali
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İLAYDA BÖLÜKBAȘI

Marlow Home
Fark Yaratan Sofralar
Enerji dolu, samimi sofraların mimarı Marlow Home’un Kurucusu İlayda
Bölükbașı, firmasının ürün çeșitliliğinden ve yeni sezon trendlerinden söz ediyor…
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Herkesin zevkine hitap edecek tasarımlar
yaratmak için düzenli olarak yeni sunumlar
ve tasarımlar olușturuyoruz.

Ö

ncelikle bize kendinizden ve firmanızdan
bahsedebilir misiniz?

Küçük yaşlardan beri tasarıma karşı hep ilgiliydim. Bu
ilgimden dolayı sürekli olarak kafamda tasarımlar ve
yaratıcı fikirler oluşturuyordum. Kendi zevkime göre
yaptığım tasarımlarımı hayata geçirmek en büyük
hayalimdi. Ülkemizde, arayıpta istediğim formatlarda
bulamadığım tasarımları hayata geçirmek adına bu işe başladım.

Markanızın ürün yelpazesinde neler var?

Başlangıçta belli başlı tasarımlar yapıp, internet üzerinde satarız diye
yola çıkmıştık. İşin beklediğimden de hızlı gelişmesi sonucunda; ürün
yelpazemizi genişleterek, sektörde toptancı konumuna geldik. Ürün
yelpazemiz içerisinde çoğunlukla kendi tasarımlarımızı yer vermeyi
tercih ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerini dinleyerek, istek ve
ihtiyaçlarına uygun tasarımlar ortaya çıkarmaya özen gösteriyoruz.
Müşterilerimizin, fark yaratan sofralar hazırlamalarını sağlamak için
enerji dolu, dinamik ürünler piyasaya sürmeye çalışıyoruz. Herkesin
zevkine hitap edecek tasarımlar yaratmak için düzenli olarak yeni
sunumlar ve tasarımlar oluşturuyoruz.

Önümüzdeki sezon ev dekorasyonu ve sofra
düzenlemesinde öne çıkacak trendleri sizden
öğrenebilir miyiz?

Biz Marlow Home Ailesi olarak; 2022 yılında mermer desenlerinin
ön plana çıkacağını ve sofralarda fark yaratacağını düşünüyoruz.
Sunumlarımızda, mermer desenlerini porselenler ile birleştirerek
muhteşem sofralara imza atacağımızı düşünüyoruz. 
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MERVE YAMAN

Mimaride
Karakteristik Dokunuşlar
Bota Çelik Yapılar Mimarlık
En temel adımdan son dokunușlara kadar sürecin içinde olan
Bota Çelik Yapılar Mimarlık’ın Kurucusu Merve Yaman,
estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunarak; kaliteli yașam alanları ortaya çıkarıyor.
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Ö

ncelikle bize kendinizden ve firmanızdan
söz edebilir misiniz?

Eğitimimi Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladım.
Eğitim hayatım boyunca özel sektörde çalışmalarım
devam etti. Mimarlık Bölümü; birçok bilgiyi ve
eğitimi kapsayan genel bir meslek bölümü olup,
kişiye özel detaylar da barındırmaktadır. Firmamı; sektördeki
yanlış bilinen doğruları düzeltmek, yeni yapı malzemelerini
günümüz mimarisine uyarlamak, kişiye özel, çevreye duyarlı ve
geri dönüşümü mümkün yapılar elde etmek için kurdum. 2017
yılından itibaren Türkiye ve yurtdışında iki yüzün üzerinde
projeye ve uygulamaya imza atmış bulunmaktayız.

Bota Çelik Yapı olarak; müşterilerinize hangi
alanlarda hizmet vermektesiniz?

İlk olarak; müşterilerimizin mevcut arsaları ve istekleri
doğrultusunda eskiz çalışmaları ve avan projeleri oluşturuyoruz.
Her projemizde farklı yaşam stillerine ve farklı isteklere
öncülük ediyoruz. Projelerimizde; müşteri isteklerinin yanı
sıra, ekibimizin tarzını da müşteri istekleri ile harmanlıyoruz.
Mimari proje ve tasarım hizmetini tamamladığımızda; uygulama
aşaması için statik hesaplar ve 3D çalışmalarımıza başlıyoruz.
İzin işlemleri sonrasında ise uygulama kısmına geçiyoruz.
Uygulama aşaması sona erdiğinde; çevre düzeni ve tasarımı için
peyzaj mimarlarımızın çalışmalarını müşterilerimize sunuyoruz.
Aslında; baştan sona bir yapıyı oluşturmak için gerekli olan tüm
alanları bünyemizde barındırıyoruz.

Proje olușum sürecinde; müșterilerimizi de
ișin içine dâhil ediyoruz,
onların bize vermiș olduğu cevaplar ile
projemizi olgunlaștırıyoruz.
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Son dönemlerde gerçekleştirdiğiniz
projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Ağırlıklı olarak villa ve ofis projeleri üzerinde çalışmaktayız.
Konut mimarisinde; yoğun olarak yeni teknoloji olan
hafif çelik sistemlerin üretimini yapıyoruz. Betonarme
yapılara göre; çok fazla avantajı olan hafif çelik sistemlerin,
müşterilerimiz tarafından tercih edilmesinin en büyük
nedeni şantiye süresinin en aza indirilmesini sağlamasıdır.
Ofis projelerimizde ağır çelik dediğimiz yapı çeliğini
kullanıyoruz. Mimari tasarım olarak 520 m2 büyüklüğünde
açık ofis olarak tasarladığımız bir projemiz bulunmaktadır.
Önceliğimiz olan; ana taşıyıcı unsurlarının gizlenmediği
ve onların öne çıkartıldığı; yeni proje tasarımımızda da
aşamasına başlamış bulunmaktayız.

Projelendirme ve uygulama süreçleriniz
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Aslında; mimari tasarım süreci en sancılı süreç. Biz bu
süreçte müşterilerimiz ile aramızda bir bağ kuruyoruz;
onlarla vakit geçiriyoruz ve onları tanıyoruz. Nasıl bir
yapı istediklerini, neleri sevdiklerini ve hangi renklerden
hoşlandıklarını öğreniyoruz. Proje oluşum sürecinde;
müşterilerimizi de işin içine dâhil ediyoruz, onların bize
vermiş olduğu cevaplar ile projemizi olgunlaştırıyoruz.
Yapının tüm detaylarını bilgisayar ortamında bitiriyoruz.
Tabii uygulama sırasında; farklı malzeme ve uygulama
talepleri alıyoruz. Bu talepler doğrultusunda uygulama
projelerimizi revize ediyoruz.
Uygulama aşamasında kullanılan tüm malzemeler ve
seçilen tüm elemanları müşterimiz ile karar veriyoruz.
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Müșterilerimizin hayallerini
yakalayabilmek ve gerçeğe
dönüștürmek asıl önceliğimizdir.

Ekiplerimiz, şantiye programımıza uygun olarak hareket
ediyor. Uygulama kısmında beton ekibimiz, kaba ekibimiz ve
ince ekiplerimiz olmak üzere üç farklı görev tanımı bulunan
ekiplerimiz yer alıyor.

Firma olarak aynı zamanda yapıların iç mimarlık
hizmeti de veriyorsunuz. Tasarım tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Bünyemizde bulunan iç mimari hizmetimiz ile üç boyutlu
görsel aşamasında müşterilerimize sunumlarımızı yapıyoruz.
Her projede; farklı bir tasarım tarzı oluşturuyoruz. Tasarımı;
kişiye özel olarak oluşturuyoruz; ancak her projemizde bizim de
müşterilerimizi yönlendirdiğimiz ve kendi imzamızı attığımız
alanlar kesinlikle bulunmaktadır. Pandemi sonrası değişmekte
olan mimari anlayış ile müşterilerimize neler yapılabileceği
noktasında yönlendirmeler yapmaktayız.
Tasarımlarımızda genel olarak çevreye uygunluğu ve işlevselliği
önemsemekteyiz. Tasarım tarzımızda ise minimalist dekorasyon
tarzını yansıtmaya çalışıyoruz. Geleneksel mobilyalar ile farklı
amaçlara hizmet eden alanlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?
Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tarzınız
ile nasıl birleştiriyorsunuz?
Müşterilerimizin hayallerini yakalayabilmek ve gerçeğe
dönüştürmek asıl önceliğimizdir. İlk olarak; isteklerini ve
ihtiyaçlarını oluşturduğumuzda, nasıl bir yapı olduğuna karar
verip, daha sonra oluşan ham projemizde tasarım ekibimiz ile
farklı alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Bu alternatifleri; son
olarak tekrar müşteri onayına sunuyoruz. 
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YEMEN İNCİLER

Gelenekten Geleceğe Şıklık
Yemen İnciler Interiors
Tasarım çizgisinin büyüyen, gelișen ve dönüșebilen bir olgu olduğuna inanan;
en ince ayrıntısına kadar detaylandırılmıș özgün projeler ortaya çıkaran
Yemen İnciler Interiors’ın Kurucusu Yemen İnciler; projelerindeki tasarım anlayıșı
ve önceliklerinin yanı sıra hayata geçirdiği mobilya tasarımlarından bahsediyor...

B

ize kendinizden ve firmanızdan
bahseder misiniz?

2012 yılında Başkent Üniversitesi İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum.
Eğitimimi tamamladıktan sonra direkt çalışma
hayatına başladım ve zaman içerisinde birçok
farklı ölçekli projede görev aldım. Benim için
her proje ayrı bir dünya; çalışma hayatımda karşılaştığım
proje çeşitliliği, teknik disiplinler, saha, atölye ve şantiye
deneyimleri sayesinde birbirinden değerli tecrübeler edindim.
2020 yılında “Yemen İnciler Interiors” firmasını kurdum.
Firmamın; iç mimari, tasarım, uygulama ve proje yönetimi
alanlarında hizmet veren; multidisipliner bir oluşum
olduğuna inanıyorum.
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Yemen İnciler Interiors olarak nasıl bir amaç ile yola
çıktınız? Bize ilham kaynaklarınızdan söz eder misiniz?

Bir tasarımcı olarak benim ilk amacım bir “his” yaratmaktır. İnsanlar
içinde bulunduğu mekânlarla sürekli bir etkileşim halinde olup;
bulunduğu alanı duyular yoluyla algılar. Bu algının büyük bir kısmını;
görme duyusu kaynaklı görsel algı oluşturur. İç mimarlık, bir nevi görsel
algı ile duygu küratörlüğüdür; bu beraberlik tüm projelerimde bana
ilham verdiği kadar heyecan da yaratıyor.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve tasarım
çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Tasarım çizgisinin sizinle beraber büyüyen, gelişen ve dönüşebilen
bir olgu olduğuna inanıyorum. Bunu belirleyen iki önemli faktör var;
bunlardan ilki, kullanıcının ne yapmak istediği, nasıl bir mekân hayal

Bir tasarımcı olarak benim
ilk amacım bir “his” yaratmaktır.

ettiğidir. Diğeri ise; kendi tarzınızı, karşı tarafın istekleriyle harmanlayabilme
yeteneğinizdir. Günün sonunda kullanıcı ve tasarımcının ortak bir dil
konuşması; iyi bir projenin temelini oluşturuyor. Projelerime genelde
maksimalist bir dil hakim; cüretkar renkler ve aykırı dokularla, eski ve
yeni mobilyaları bir arada kullanarak, oturaklı ve kimlikli mekânlar
yaratmaktan keyif alıyorum. Örneğin; Moment Beştepe’de bulunan Boran
Global Merkez Ofisi projemde, müşterimin aile yadigârı koltuklarını
renovasyon ile kullanıma yeniden soktuk. Estetik anlamda; bu tarz
dokunuşların doyurucu olması bir yana, kullanıcılarda yarattığı tatmin
hissi de mobilyalarla aramızdaki duygusal bağı ortaya koyuyor. Projelerimde
boyalı cam ile dolgusuz cilasız traverteni yan yana kullanmak ya da beton
bir düzlem önünde kadife bir parça konumlandırmak gibi tezatlıklar
görmek istediğim harmoniyi ortaya çıkartıyor.

Mimarlığın yanında aynı zamanda mobilya tasarımı
da yapıyorsunuz. Bu alanda müşterilerinizin istek ve
ihtiyaçlarını kendi tarzınızla nasıl birleştiriyorsunuz?

Açıkçası; şehir planlaması ile ürün tasarlama ölçek fark etmeksizin, temelde
benzer bakış açıları barındırıyor; çünkü tasarım nihayetinde bir bütündür.
Fakat, bir şeye ne kadar yakından bakmak istediğiniz; tam olarak ne
tasarlamak istediğiniz konusunda belirleyicidir. Bu anlayışla yola çıktığım
zaman; mobilya benim için çok daha özel bir alan haline geldi ve kariyer
sürecim içerisinde kendiliğinden gelişen ayrı bir dal oldu. Böylece; çok az
projemde hazır ürün tercih etmeye başladığımı fark edip, özel imalatlara
daha fazla ağırlık verdim. Yıllar içerisinde projeler için özel ve bağımsız
olarak; iki gruptan oluşan tasarımlarımı bir araya getirerek bir koleksiyon
yarattım. Her biri benim için özel parçalar, ancak “Sisi Lamp” ve “Sir Table”
favorilerimdendir. Tasarımlarıma ek olarak; antika ya da dönem mobilyası
olarak adlandırdığımız mobilyaları da toplayıp yeniliyorum. Antikayı;
işlevsel ve estetik bir şekilde hayatıma dahil etmekten keyif alıyorum. Bu
süreç şimdilik bir hobi niteliğinde devam etmekte; ancak zaman içerisinde
bu ürün grubunda seçkin bir koleksiyon oluşturmayı planlıyorum.

Son olarak bir mekânı özel yapan en önemli üç detay sizce
nedir?

Bana göre bir mekânı özel yapan ögelerin başında mekânın karakteri ve
burada gerçekleşen eylemin uyumu geliyor; çünkü ‘’Biçim, işlevi takip eder.’’
anlayışına sonuna kadar inanıyorum. İkinci olarak, iç mimarinin temel
belirleyicisinin ayrıntılara verilen önem olduğunu düşünüyorum. Çoğu
zaman projeyi alıp başka bir yere taşıyan detaylar konusunda; tasarımcının
-özellikle klasik ya da maksimalist bir tarzı varsa- daha cesur hareket etmesi
gerektiğine inanıyorum. Son olarak; aydınlatma faktörünün iç mekânlar
üzerindeki etkisi de benim için çok önemli. Burada ”etki” dediğimiz şey, bir
anda “ambiyans” olmaya başlıyor. Işığın geliş açısı, miktarı, yayılımı, rengi,
konumu ve kaynağı gibi birçok parametre, tasarımda önem taşıdığı kadar;
kullanıcının psikolojisini de doğrudan etkiliyor. Bu detaylar önceliklidir;
bunların yanı sıra sayısız farklı tasarım faktörü bütüncül bir kompozisyon
yaratmakta bizlere yardımcı oluyor. 
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İSMET TEKELİ

Zamana Meydan
Okuyan Projeler
TKL İç Mimarlık
Hem fonksiyonel hem de özgün mekanlar tasarlayan TKL İç Mimarlık’ın
Kurucusu İsmet Tekeli, doğru malzeme, aksesuar ve renk seçimleriyle mekân
tasarımına yeni bir soluk getiriyor…

S

izi ve firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz?

Ankara, Polatlı doğumluyum. İlkokul, ortaokul
ve lise hayatım Polatlı’da geçti. Üniversiteyi
kazandıktan sonra Ankara’ya taşındım.1998
yılında Bilkent Üniveritesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü’nden mezun oldum. Mezun
olduktan sonra birçok dönem arkadaşım ofiste
çalışmayı tercih ederken; ben tam tersi zor olan inşaat ve
uygulama alanını tercih ederek, birçok projenin şantiye şefliği
ve proje müdürlüğü görevlerinde yer aldım. 2010 yılında
edindiğim tecrübe ve birikimlerle; topluma daha faydalı
olacağımı düşünerek TKL İç Mimarlık’ı kurdum. Kurduğum
günden beri; gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında birçok
proje ve uygulamasına imza attım.
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İç mimarlık sektöründe sizi diğer firmalardan ayıran
özellik nedir?

Öncelikle; edindiğimiz tecrübe ve bilgiler doğrultusunda; ayağı
yere basan ve hayata geçirilebilecek projeler hazırlıyorum. Aynı
zamanda bu projelerin birebir uygulamasını yapıyorum. En
büyük özelliğimiz bir projeye temelinden başlayıp; çay kaşığından
bahçedeki çiçeğine kadar her şeyi ile müşterilerimize sunmak.
Ayrıca altyapıdan başlayarak; tüm imalatı fotoğraflayıp arşivimizde
saklıyoruz. ilerleyen süreçlerde bu arşivler sayesinde; projeye hakim
olarak tekrardan gerekli müdehale ve değişiklikleri yapabiliyoruz.

Tasarımda vazgeçilmezleriniz nelerdir? En çok hangi
renk ve materyalleri kullanıyorsunuz?
Tasarım süreci; müşteriyi iyi analiz etmekle başlıyor. Müşterinin

isteklerini ve bütçesini doğru anlamak gerekiyor. Çoğunlukla;
projeyi şekillendiren en büyük etken müşterinin yaşam şekli ve
kültürü oluyor. Sırasıyla; plan çalışmaları, projenin işlevselliği,
malzeme seçimleri ve uygulaması geliyor. Genelde modası hiç
geçmeyecek olan; siyah ve beyaz tonlarını tercih ederim. Ufak
dokunuşlarla da; dönemin moda renklerini projeye adapte ederim.
Ahşap ve taş gibi doğal malzemelerle harmanlanmış; cam ve
metal ise vazgeçilmezimdir.

Projelerinizde en çok önem verdiğiniz noktalar
nelerdir?

Projelerimin, kullanım amacına uygun olmasına ve ergonomik
olarak çözümlenmiş olmasına çok dikkat ediyorum. Ayrıca
teknolojik yenilikler de olmazsa olmazımdır. Her projem; zamana
ayak uyduracak, teknolojik donanımlarla yapılandırılır.

Yakın dönemde gerçekleştirdiğiniz projelerinizden
bahsedebilir misiniz?
Son biten projem; nitelikli ve hassas imalatlar yapan bir
enjeksiyon fabrikası ve onun idari ofislerinden oluşuyordu.
Ana konseptimiz; hassasiyet, temizlik ve şeffaflıktı. Bu
doğrultuda, gün ışığından daha iyi yararlanabilmek ve şeffaflığı
yansıtabilmek adına bolca cam kullanıldı. Ofis ortamında ise
mobilya, cam, seramik gibi malzemelerin soğukluğunu ortadan
kaldırmak için ceviz tonlarında sabit ahşap elemanlarla son
kullanıcıların daha sıcak bir ortamda çalışmalarını sağlamış
olduk. Doğru aydınlatma ve ışık tonlarıyla; ofislere ayrı bir enerji
sağladık. Cam kapsüllerden oluşan çalışma ofisleri, kişilerin
odalarda hapsolmadan hem kapalı ama aydınlık ortamlarda
çalışmalarına imkan sağlamış oldu.

Bu sene iç mimaride beklediğiniz tasarım trendleri
nelerdir?
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tüm yaşam ve çalışma
ortamlarımızı yeniden şekillendirdi. Ofis ortamlarının çoğu
evlere dönerken; mevcut ofisler ise daha muhafazakar ve
korumacı malzemelerle yenilenmeye başladı. Bu anlamda, hem

koruma sağlayacak, hem de bölücü olabilecek şeffaf malzemeler
ağırlık kazandı. Tasarımlar; daha sade ve minimal olurken,
kullanılacak malzemeler de sade ve kolay temizlenebilir hijyenik
ürünlerden oluşmaya başladı. Konut projelerine baktığımızda;
bitki ve peyzaj zenginliği ön plana çıkmaya başladı. Bu dönemde;
kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirme zorunluluğu
beraberinde kişileri doğal ortamdaymış gibi bitki örtüleri ile
buluşturmak daha önemli hale geldi. 
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GAMZE İLALAN

ALİ OSMAN ÖZTÜRK

MANSUR YAVAȘ

ORÇUN ERSAN

ÖZGÜR İNCESU

Mimarlığın
Oscar’ı
Sahibini Buldu
Türk mimarlığının Oscar’ı sayılan
“TürkSMD 14. Mimarlık Ödülleri”,
Mimarlık Haftası’nda Ankara’da
yapılan tören ile sahiplerini buldu.
Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından Pia Sera’da düzenlenen ve
ana sponsorluğunu Cosentino’nun üstlendiği etkinlikte; toplam beş
farklı kategoride ödül dağıtıldı. Etkinlikte; büyük ödül
Semra ve Özcan Uygur’un oldu. Törene, mimarlık ofislerinin yanı
sıra, yapı sektöründe yer alan yatırımcı, müteahhit, mühendis,
müşavir ve yapı malzemesi üreticileri gibi farklı paydaşlar da katıldı.
Yapı sektörü için seçkin bir buluşma özelliği taşıyan etkinlikte;
kamu kurumları, akademisyenler ve yerel yönetim temsilcileri de
yer aldı. 
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HANDE-ERKAN BAȘEĞMEZ

NEHİR- HACER YETİȘ

UMUT-CEREN ÖZBEK

YEȘİM HATIRLI

Cosentino’nun
ana
sponsorluğunda
düzenlenen
gece, oldukça
renkli geçti.
BATUHAN GÜNEȘ, SEDA PİȘKİN EZER

ALPER ȘENSAN, RAȘEN ARI

KORAY KAYITMAZ
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JÜLİDE ÇÖMLEKÇİLER

İlhamını Doğadan Alan
Entrada Mimarlık
Doğa ve insan ilișkisini yaratıcı fikirler ile birleștiren Entrada Mimarlık’ın Kurucusu
Jülide Çömlekçiler, müșteri ihtiyaçlarını özgün tasarımlar ile harmanlayarak
fonksiyonel ve modern projeler yaratıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İç mimar ve çevre tasarımcısıyım. Entrada Mimarlık’ın
kurucusuyum. Aynı zamanda İç Mimarlar Odası
14. Dönem delegesiyim. Hacettepe Üniversitesi’nden
2010 yılında mezun oldum. On bir yıldır aktif olarak
bu sektördeyim. Sektöre ilk girişim; büyük metrajlı
otel tasarımları yapan firmalar ile oldu. Uzun yıllar
küçük büyük metrajlı birçok farklı otel, restoran, AVM gibi
projelerin tasarımlarında ve projelendirmelerinde yer aldım.

Entrada Mimarlık nasıl kuruldu?

Büyük metrajlı projelerin tasarımında edindiğim deneyimler;
bana mesleğimin insan hayatında ne kadar önemli bir yeri
olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bu deneyimlerimi daha
yapıcı bir şekilde kullanmaya odaklandım ve tasarımlarımı
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güçlendirerek; tasarımsal anlamda farklılık yaratmayı hedefleyen
Entrada Mimarlık’ı yaklaşık dört sene önce kurdum. İç mimarinin,
insanlar için bir ihtiyaç olduğu bilinciyle; en doğru ve en
fonksiyonel tasarımları yapmaya odaklı bir firmayız. Önceliğimiz;
son kullanıcıların kendilerini rahat ve güvenilir hissedecekleri
mekanlar tasarlamak.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve
tasarım çizgilerinizi nasıl tanımlarsınız?

Modern tarzda tasarımlar yapmaya odaklıyız. Önceliğimiz,
her zaman son kullanıcı olduğu için ilk olarak kişilerin veya
firmaların karakterlerini analiz etmemiz gerekiyor. O an
tasarlayacağımız projenin (konut, ofis, otel) hikâyesini dinliyoruz.
Bu hikâye bizi modern bir çizgiye götürüyorsa; modern tasarımlar
ile ilerliyoruz ama hikâye bize eklektik çizgide veriler veriyorsa,

İç mimarlık bir dekorasyon hikâyesi
değil, aslında bir ihtiyaçtır.
Dolayısıyla tasarım ve fonksiyon
kusursuz bir birliktelik içinde olmalıdır.
analizimizi modern ve eklektik tarzı nasıl yorumlayacağımıza
yönlendiriyoruz. Burada önemli olan doğru analiz ile
fonksiyonel tasarımlar ortaya koymaktır. Farklı olan her tarzı,
kendi tarzımızla harmanlamaya da açığız.

Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl
ilerliyor? Projelendirme sürecinde en çok hangi
detaylara önem veriyorsunuz?

Entrada Mimarlık bir tasarım ve projelendirme ofisi. Bir
mekânın tasarımını üç yüz altmış derece ele alıyoruz.
Müşterimiz bizden mekânın tasarımını yapmamızı istediğinde;
biz projeyi sadece görselleştirme olarak değerlendirmiyoruz.
Tasarım yaparken karar verilen tüm malzemelerin; inşaat veya
mobilya detaylarının bulunduğu bir projelendirme süreci
yürütüyoruz.
Aynı zamanda uygulama aşamasında ise; iç mimarlıkta ihtiyaç
duyulan tüm kaba inşaat ve ince iş ekiplerimizle beraber talebe
göre uygulamalarını yapıyoruz. Müşterimiz bizden uygulama
talep etsin veya etmesin, kendisine sunduğumuz üç yüz altmış
derece projelendirme sayesinde sorunsuz bir süreç sunuyoruz.
“Öncelik fonksiyon olmalıdır, tasarım onu desteklemelidir.”
anlayışı doğrultusunda ilerliyoruz.

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham
alıyorsunuz?

Projenin kapsamına göre değişen bir ilham panomuz oluyor.
Konut projelerinde; müşterilerimizle önce samimi bir
sohbet eşliğinde yaşam tarzlarını öğreniyoruz. Müşterimizin
kendisinden ilham alıyoruz. Her insan başka bir hikâye. Herkes
ilham kaynağı olabilir.
İnsanın da içinde bulunduğu doğa; benim en büyük ilham
kaynağım. Entrada Mimarlık olarak tasarımlarımız; iç mimaride
de sürdürülebilirliğin kullanılması üzerine odaklıdır. Bence
sürdürülebilirliğin en büyük ilhamı ise doğanın kendisidir.

Son olarak, müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını
kendi tarzınızla nasıl birleştiriyorsunuz?

İç mimarlık bir dekorasyon hikâyesi değil, aslında bir ihtiyaçtır.
Dolayısıyla tasarım ve fonksiyon kusursuz bir birliktelik
içinde olmalıdır. Projelendirme aşamasında, müşterimiz şahıs
veya firma olabilir. Bu durumda ihtiyaçlara odaklanıyoruz.
Proje konut projesi ise; kişilerin günlük alışkanlıklarına
odaklanıyoruz. Ofis projesi ise; mekânı kullanacak olan son
kullanıcıların yani çalışanların alışkanlıklarına odaklanıyoruz.
Otel, AVM, restoran gibi büyük kitlelere hitap eden alanlarda ise;
son kullanıcının hareketlerini gözlemleyerek tasarım yapıyoruz.
Alanı kimlerin kullanacağı, kullanan kitlelerin alışkanlıkları
gibi konular tasarımlarımızın iskeletini oluşturuyor. Tüm
tasarımlar bu alışkanlıkların etrafında şekilleniyor. 

dekorasyon

YILDIRIM-AYȘEGÜL ÖRGAD

22Maggio İstanbul

Evinizde İtalya Esintisi
İtalyan tasarım anlayıșı ve Türk üretim kalitesi arasında bir köprü kurmayı arzulayan
22Maggio İstanbul’un Kurucuları Ayșegül ve Yıldırım Örgad,
markalarının kuruluș hikâyesinden ürün çeșitliliğine, tasarım tarzlarından
ilham kaynaklarına kadar merak edilenleri anlatıyor…

B

ize kendinizden ve firmanızın kuruluş
hikâyesinden söz edebilir misiniz?

Ayşegül Örgad: 1988 yılında İstanbul’da doğdum.
Yüksek Lisans mezunu olarak; eğitimimi
tamamladım. Daha sonra çeşitli sektörlerde ve
kurumsal firmalarda görev aldım. On iki yıllık
kurumsal iş hayatımın sonucunda; kendi işimi
yapmalıyım düşüncesi ve heyecanı ile baba mesleğimiz olan
ev tekstili alanına yönelmeye karar verdim. Kurumsal hayat
içerisinde uzun süre görev alıp, başarılı işlere imza atan insanlarda
kendi işini kurma hayali ortaya çıkıyor. Pandemi döneminde
yoğun geçen evden çalışma temposu nedeniyle ben de hayalimi
gerçekleştirme kararı aldım. Öncelikle; kendi doğum günüm
olan “22 Maggio” (22 Mayıs) markasını oluşturdum. Daha sonra
2020 yılında, ailemizin ev tekstili sektöründe sahip olduğu kırk
yılı aşkın deneyimini kullanarak, kardeşim ile beraber; İtalya’nın
tasarım anlayışı ve Türk üretim kalitesi arasında gerçek bir köprü
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kurmak arzusu ile “22 Maggio İstanbul” markasını kurduk ve yeni bir
maceraya başladık.
Yıldırım Örgad: 1992 yılında İstanbul’da doğdum. İtalyan
Lisesi’ndeki eğitimim sonrasında; İtalya serüvenim başladı.
Bocconi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans alanında eğitimimi
tamamladım. Üniversite hayatım boyunca İtalya’da yaşamak, hem
erken yaşlarda olgunlaşmamı sağladı, hem de yabancı bir ülkenin
yerel dinamiklerini anlamama ve kendi ülkemle karşılaştırmalar
yapmama yardımcı oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra
ülkeme dönüş yaptım. Türkiye’de finans ve fuarcılık alanlarında
tecrübeler edindim ve her zaman hayalim olan ticaret hayatına
atılmak istedim. Bu doğrultuda; ablamın kurmuş olduğu “22
Maggio İstanbul” markası adı altında, ev tekstili alanında yenilikler
yapmayı ve sektöre farklı bir vizyon getirmeyi hedefleyerek; geniş
ürün yelpazesine sahip olan bir koleksiyon oluşturduk. Türkiye’de
markalaşma alanında daha somut adımlar atılması gerektiğine olan

inancımızla; yurt dışında bilinen ve takdir edilen bir marka olma
yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

22Maggio’nun ürün çeşitliliğinden bahsedebilir
misiniz?

22Maggio İstanbul, daha çok genç bir marka olmasına rağmen
dekoratif yastık, sofra tekstili ve banyo grubu da dahil olmak üzere
geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Sürekli kendini yenileyen ve
alanında trendler yaratan bir marka olmak amacıyla; oluşturulacak
yeni koleksiyonlarda dizayn ve ürün çeşitliliğinin artırılmasını
hedeflemekteyiz. Geniş koleksiyonuyla; evinize konuk olmanın
yanı sıra, kişiye özel projeler sunuyor ve tamamen size özel
koleksiyonlar da hazırlıyoruz.

Koleksiyonlarınızı tasarlarken sizin için ne belirleyici
oluyor?

Günümüzde işlevselliğin iyice önem kazanmasıyla;
müşterilerimize sadelik, verimlilik, sürdürebilirlik ve aynı zamanda
çevre dostu olma özelliği taşıyan ürünler sunmak öncelikli
amacımızdır. Bu tür faydalar sağlamanın yanı sıra, hayattan zevk
alan ve tasarıma önem veren müşteri kitlesini; tasarımsal açıdan
tatmin etmeye de oldukça önem vermekteyiz. Rahatlatıcı ve mutlu
eden yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra, özgün bir kişiliğe
sahip olan koleksiyonlar oluşturmak asıl hedefimizdir. Açıkçası;
hayatın içerisinde yer alan ve bizi heyecanlandıran her şey; yeni
bir koleksiyon yaratma konusunda bizi teşvik ediyor. Her yeni
koleksiyonumuzda daha önce kullanmadığımız farklı üretim
tekniklerini kullanmayı tercih ediyoruz, böylece ortaya çıkan
sonuçlar bize haz veriyor.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Bahsettiğimiz üzere; İtalya’nın tasarım yaklaşımını
benimsemekteyiz. Türkiye ve İtalya’nın kültürel açıdan çok
benzeyen iki Akdeniz ülkesi olması sebebiyle; kendimizden de
bir şeyler bulabileceğimiz, İtalya’ya ait imgeler bizim için ilham
kaynağı olabiliyor. Mutfağı, edebiyatı, coğrafyası, sanat tarihi ve
diğer her unsuru ile gerçekten eşsiz değerlere sahip iki ülkeyiz.
Tüm bu özellikler; ürünlerimize kendilerine özgü bir kimlik
kazandırmaktadır. Örneğin; dekoratif yastıklarımızın her birinin
altında farklı bir hikâye yatmaktadır. Evlerini bu yastıklarla dekore
etmek isteyen müşterilerimizle de bu hikâyeleri paylaşmaktayız.
Asıl yolculuğun evlerimizin içerisinde olduğu düşüncesiyle,
müşterilerimizin yaşam alanlarına yeni tecrübeler katmaya
çalışıyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Moda algısı yüksek; şehirli, hayatın içerisine şıklık ve sadeliği bir
araya getiren bir tarzımız olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizin
tasarım sürecinde; tarzımızı yansıtan İtalya’ya ait her bir unsura yer
vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken; yeni dikiş ve nakış teknikleri,
farklı kumaş seçenekleri tercih etmeye çalışıyoruz. Tasarımlarımız
ise bütün bu arzuların sentezlenmesi ile şekillenmeye başlıyor.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen
ve modeller ile karşılaşacağız?
Şu an doğal ve kullanımı elverişli olan kumaşlar ile yeni bir
koleksiyon çalışmaktayız. Ağırlıklı olarak pastel tonların yer
alacağı bu koleksiyonda; “doğallık” konsepti ön plana çıkacak.
Bu doğrultuda;, rahatlatıcı ve iyi hissettiren şık yaşam alanları
oluşturma konusunda iddialı sofra tekstili ve kırlent ürünleri ile
dekorasyon alanında fark yaratacağımıza inanıyoruz. 
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AYNUR KIRDÜK

Modern ve Lüks Mekânlar
Aynur Kırdük Concept Design
Müșterilerinin ihtiyaçlarını kendi fikirleri ile harmanlayarak, kișiye özel bütünsel
iç mekân tasarımları yapan Dekoratör Tasarımcı Aynur Kırdük, projelerinin
uygulama așamaları ve mimari çizgisi hakkında bilgi veriyor...

B

ize kendinizden ve firmanızdan
bahsedebilir misiniz? Aynur Kırdük
Consept Design olarak nasıl bir amaç ile
yola çıktınız?

2000 yılında Ankara’da başladığım mesleğime, yıllar
sonra İstanbul’a gelerek devam ettim. İç mekân tasarım
ve uygulama projeleri konusunda Türkiye’nin seçkin
şirketlerinde edindiğim deneyimlerin bende yarattığı tecrübeler;
zaman içerisinde beni kendi bağımsız projelerimi üretebileceğim
bir alan arayışına yöneltti . Aynur Kırdük Concept Design olarak;
konut, villa ve ticari mekânların tasarım ve uygulama projelerinde
anahtar teslim hizmet veriyoruz.

Tasarım tarzınızı üç kelime ile tanımlar mısınız?
Modern, elegant, lüks stillerde tasarımlar yapıyorum.
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Projelerinizi yaratırken nasıl bir süreç izliyorsunuz
kısaca söz edebilir misiniz?

Öncelikle, bir tasarım projesine başlamadan önce mekân sahipleri
ile yaptığımız toplantılarda; kişilerin yaşam biçimlerini analiz
ediyoruz. Benim için kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve
beğenileri önemli unsurlar arasında yer alıyor. Mekân tasarımı
sadece tasarımcının yaratımları ile sınırlı kalmıyor; çünkü
mekânın mimari yapısı ve müşterilerimizin projeye ayırdığı
bütçeler gibi her projenin kendine göre kısıtları ve imkanları var.
Tüm bu detayları göz önünde bulundurarak, mekân sahiplerinin
kimliklerini yansıtacak, onların yaşam kalitesini arttıracak,
estetik ve konfor detaylarını da içeren ve kendi kreatif fikirlerimle
harmanladığım kişiye özel bütünsel bir iç mekân tasarımı
yapıyorum.

Tasarım ve uygulama sürecinde çalışmalarımı; AutoCad ve 3dMax
üç boyutlu görselleştirme olarak hazırladığım prezantasyonlarla
sunuyorum. Kullanıcıların istediği bir değişiklik varsa, bu aşamada
gerçekleştiriyorum. Kullanıcı nihâi kararı verildikten sonra
profesyonellerden oluşan ekibimizle uygulama aşamasına geçiyoruz.

Tasarımlarınızda nerelerden ilham alıyorsunuz?

Tasarım yaparken mekân ,insan ve zamanla önemli bir ilişkimiz var.
Tasarım projesini hayata geçirirken , zamanın ruhunu da yakamaya
çalışıyoruz. Bu açıdan, dünyadaki dekorasyon trendlerinin
yakın takipçisi olmak çok önemli. Tabii üretim aşamasındaki
yaratıcılık, sadece salt mimari süreçlerin izlenmesinden ibaret
değil. Birçok tasarımcıda olduğu gibi doğa benimde en büyük
ilham kaynaklarımdan biri ama kendimi bununla sınırlamıyorum.
Üretimde kullandığımız bir malzeme ya da doku... Tasarımı
şekillendirecek çizgisel formların etkileyici görüntüsü... Bazen bir
renk, yaşamın herhangi bir unsuru... Gördüğüm herhangi bir detay
da tasarım sürecinde etkilendiğim noktaları oluşturuyor.

Bir mekânı dekore ederken yatırımı en çok nereye
yapıyorsunuz?

Mekânın yapısı ve tasarımın biçimi, yapılacak yatırımın boyutlarını
belirliyor. Doğal olarak projeden projeye değişen bir yatırım dağılımı
var. Bu noktada müşterilerimizin ayırdığı bütçeler önemli rol
oynuyor ama bizim için asıl önemli olan insana yaptığımız yatırım...
Beraber çalışmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızda deneyim ve
mesleki beceriyle birlikte uyumlu çalışma yetisini de çok önem
veriyoruz. Yapılacak işin önce bizim içimize sinmesi, daha sonra da
müşterileri mutlu etmesi gerekiyor. Bu nedenle takım uyumu çok
önemli...

Son olarak bu sene iç mimaride beklediğiniz tasarım
trendi nedir?
Hayatın akışı geçmişe oranla daha hızlı olduğu için mimari ve
dekorasyonda da eğilimler hızla değişiyor. Bugünün iç mekân
tasarımında gri, vizon ve pastel renkler hakim. Bu egemen renkler
zaman zaman yeşil, bakır ve terracotta renkleriyle dengeleniyor.
Mermer, doğal ahşap, pirinç, bronz ve gümüşler günümüz
tasarımının belirleyici malzemeleri arasında. Tabii tasarımı
zenginleştiren aynalar ve abstre tablolar da mekanın ambiyansına
ayrı bir ruh katıyor. 
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CEREN ȘEN

Genç ve Dinamik
Tasarımlar
CS İç Mimarlık
Projelerini tasarlarken; renklerden, dokulardan, doğanın özgürlüğünden ve
mekânın enerjisinden ilham alan CS İç Mimarlık’ın Kurucusu Ceren Șen,
hayata geçirdiği zamansız projelerinin detaylarını anlatıyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İç mimar olmaya nasıl karar verdiniz?

1995 yılında İskenderun, Hatay’da doğdum.
2018 yılında Girne Amerikan Üniversitesi
İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldum. Eğitim
hayatım boyunca öğrendiğim bilgi ve becerilerimi,
olgun ve sorumlu bir yaklaşımla uygulamayı
hedefleyen; arzulu ve hırslı biriyim. Motivasyonu yüksek,
yaratıcı, detaylara titizlikle yaklaşan bir yapım var. Kendimi
iyi bir dinleyici; olgun ama duygusal, pozitif yapıda, hoşgörülü
ve anlayışlı biri olarak tanımlamayı uygun görüyorum. Çizime
olan yatkınlığımı fark ettiğimde; hayallerim doğrultusunda
yaptığım çizimleri hayata geçirmek üzere iç mimar olmaya
karar verdim.

176 magdergi.com.tr

CS İç Mimarlık’tan nasıl hizmet alabiliriz?

Öncelikle; mekânın ölçüleri ve gerekli materyaller ile birlikte;
istekleriniz doğrultusunda detaylı bir biçimde not alıyorum.
Mimari tasarım ve proje detaylarını çıkardıktan sonra iki ve üç
boyutlu olarak; farklı alternatifler sunuyorum. Tasarım kararlarınız
sonrasında; kullanılacak malzeme, renk, mobilya ve aksesuar
seçimlerinizi, bütçenize göre oluşturuyorum. Uygulama kısmında
ise; tasarladığım görselleri, tüm detayları ile inceleyip, değişiklik
istediğiniz yerleri düzenleyerek son aşamaya geçiyorum.

Projelendirme ve uygulama aşamasında
öncelikleriniz neler?

Konsept; bir projenin temel aldığı prensipleri ve özellikleri ortaya
koyar. Tasarıma başlamadan önce konsepti belirliyorum.

Özgür olmak; iç mimarlık yaparken benim için
en önemli motivasyon kaynaklarından biridir.
Tasarım, üretim ve uygulama ise bu süreçteki diğer aşamalardır.
İç mimar ve ekibi bu süreçte beraber çalışırlar. Böylece; proje
zamanında teslim edilebilir. Mekânın tüm faktörlerini; tek bir
yönetim altında birleştirerek, müşterilerimi memnun etmeyi
hedefliyorum.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Projelerimi tasarlarken; renklerden, dokulardan, doğanın
özgürlüğünden ve mekânın enerjisinden ilham alıyorum.

En çok hangi alanları tasarlamaktan
hoşlanıyorsunuz?

Tasarladığım her proje benim için çok değerlidir. Yaşamaktan,
görmekten, hayal etmekten ve uykusuz kalmaktan zevk alıyorum...

Son olarak, müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını
nasıl karşılıyorsunuz?

Özgür olmak; iç mimarlık yaparken benim için en önemli
motivasyon kaynaklarından biridir. Bence ofis hayatı bir süre sonra
kısır döngüye giriyor ve bir kariyer hedefiniz olamıyor. Bunun
da bir üst noktası kendi işletmenizi kurmaktan geçiyor. Ankara
ve İskenderun’da birçok firmada çalıştım ama sonra “Bu benim
maçım; zorluklarına da ben göğüs gereceğim.” dedim ve verdiğim
emeklerin meyvesini toplamak umuduyla kendi işime atıldım.
Şu an da freelance hizmet veriyorum. Edindiğim tecrübeler ve
çalıştığım yerlerde kurduğum güzel insan ilişkileriyle; aynı ekip
doğrultusunda müşterilerime yardımcı oluyorum. 

icmimar.cerensen
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Hayvan Sevgisinin Özgün Hali
Atölye Mir
Minimalist tarzda dekoratif objeler yaratarak hayvan dostlarımıza yardım eden
Atölye Mir’in Kurucuları Miray, Seda ve Elif; ürün çeșitliliklerinin yanı sıra
tasarımlarındaki önceliklerden ve gelecek planlarından bahsediyor...

K

endinizden ve Atölye Mir’in kuruluş
hikayesinden bahsedebilir misiniz?

Öncelikle, üçümüz de farklı meslek gruplarından
gelmekteyiz. Birimiz mühendis, birimiz psikolog,
birimiz ise akademisyeniz. Bununla beraber hayvan
dostlarımıza olan sevgimiz; bizleri bakıma ve
tedaviye muhtaç hayvanlara daha hızlı ulaşabilmek,
hayatlarına dokunabilmek ve iyileştirebilmek adına ortak
payda da buluşturarak, Atölye Mir’i kurmaya teşvik etti.
Meslek alanlarımız dışında ilgilendiğimiz hobilerimizi sanatla
buluşturduğumuz atölyemizde ürettiğimiz ürünlerimizi; daha
çok insanla buluşturmayı ve buradan elde ettiğimiz gelirleri de
hayvanların tedavisi ve bakımında kullanmayı hedefliyoruz.

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Daha çok, ağırlıklı olarak ürettiğiniz bir aksesuar
var mı?
Birçok benzer girişimin aksine, Atölye Mir olarak; insanların
evlerinde farklı görünen ama birbirini tamamlayan pek çok
dekoratif ürün üretmeyi planlıyoruz. İlk etapta, farklı esans
ve kalıplardan oluşan mumlarımız ve beton objelerimizi
satışa sunduk. Şimdi ise; “jesmonite” malzemesiyle ürettiğimiz
objelerimizi müşterilerimiz ile buluşturmaya hazırlanıyoruz.
Daha sonra, polimer kil ve seramik materyallerden dekoratif
objelerimizin tasarımına da başlayacağız.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?

Atölye Mir olarak; erişilebilir, fonksiyonel ve estetik tasarımlara
yer vermeye çalışıyoruz. Minimalist bir tarz benimseyerek; sade,
dingin, abartıdan uzak ve göz yormayan dekoratif ürünler üretmeyi
hedefliyoruz.

Kişiye özel üretim yapıyor musunuz?

Elbette, herkesin zevkine uygun kişiselleştirilmiş ürünler de
üretiyoruz. Aslında, artık müşteri talebi de bu yönde. Bu aşamada;
müşterilerimiz ile beraber oluşturmak istedikleri tasarımın
hikâyesine karar veriyoruz. Onlardan, tasarımlarda kullanmamızı
istedikleri materyal, renk ve kokuları belirlemelerini istiyoruz. Daha
sonrasında; ürün için yapılan birkaç tasarımı onlarla paylaşarak,
tam olarak karar vermeleri halinde, kendilerine istedikleri ürünleri
gönderiyoruz. Ayrıca; özel etkinlikler için toplu üretimlerimiz de
mevcut.

Son olarak ilerleyen zamanlarda markanızda hangi
ürün ve modellerle karşılaşacağız?

Atölye Mir olarak; ilerleyen zamanlardaki hedefimiz, markamız çatısı
altında, özellikle, Türkiye’de bulunmayan ve kendi tasarlayacağımız
kalıplarla oluşturduğumuz ürünlerimizi müşterilerle buluşturmak.
Türkiye’de silikon kalıp üretiminde oldukça az çeşitlilik olması
sebebiyle; özel tasarım kalıplarla üretilmiş dekoratif objelerin, müşteri
talebi tarafında da ilgi çekeceğini düşünmekteyiz. 

atolye.mir
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SEMANUR MEMİS

Çağı Yakalayan Tasarımlar
SEMMA Architects
SEMMA Architects’in Kurucusu Yüksek Mimar Semanur Memis, müșteri
ihtiyaç ve taleplerini; çağa ve ana uygun bir mimari bakıș açısı ile harmanlayarak
sürdürülebilir, fonksiyonel ve modern projelere imza atıyor...

B

ize kendinizden bahsedebilir misiniz?
SEMMA’yı kurmaya nasıl karar verdiniz?

İstanbul doğumluyum. Vefa Lisesi mezunlarındanım.
Bahçeşehir Üniversitesi Tam Burslu Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldum. Ardından Bilgi
Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi
üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şu an;
Bahçeşehir Üniversitesi’nde doktora eğitimime devam etmekteyim.
Öncesinde çeşitli saha ve ofis projelerinde yer aldım. 2016 yılında
tasarım ekibinde yer aldığım bir mimarlık firmasından ayrılarak;
tüm detaylarında derin bir kulis içeren SEMMA’yı kurdum. Aslında
“Simple Esthetics for Movement for Modern Art” açılımı tam olarak
firmanın ruhunu yansıtıyor. SEMMA; bir firmadan öte bir hareket,
eleştirel bir yaklaşım. Firma olarak; akademik araştırma süreci
ve bu sürecin arka planı ile mimarlık pratiğini eklemlendirmeyi
amaçlamaktayız.
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Geçmiş projelerinizden hareketle; projelendirme ve
uygulama aşamalarınız nasıl ilerliyor?

Tasarıma başlarken; mimarlığın bazı genel geçer kuralları vardır.
Aslında bu alanda çok fazla özgür değiliz. Bu listeyi kuzey, güney,
doğu, batı yönelimleri, rüzgarın ve güneşin yapı ile olan ilişkisi,
ana ve ara arterlerin konumu, ulaşım, tarihi ya da sembolik bir
yapı ile olan komşuluğu, fenomen bir durum ya da yapı ile olan
bağı şeklinde uzatabiliriz. Tüm bu unsurlara; alanın ihtiyaçlarını
ve kendi yaklaşımımızı harmanlayarak ortaya bir proje çıkartırız.
Bu süreç; projenin büyüklüğüne göre birçok farklı alandan
beslenmektedir. Mimarlık; iç mimari, mekanik, elektrik, statik,
peyzaj, endüstriyel tasarım ve kent bilimi gibi birçok farklı disiplin
ile bir arada çalışmaktadır. Proje uygulama aşaması; saha ekibi
tarafından hayata geçirilmektedir. Bu esnada zanaatkarlarımız
devreye girmektedir. Biz; ustaların tecrübesine ve emeğine sonsuz
saygı duyan bir ekibiz. Mimarlık hizmeti; planlı ve titiz bir süreçtir.

Tasarım ekibi kadar saha elemanlarının ve ustaların da o tasarımı
kabullenmesi gerekir. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Güçlü, tecrübeli ve
tasarıma değer veren bir kadro ile çalışmaktayız. Uygulama süreci
ilerlerken; tasarım ekibi de süreç boyunca sahayı kontrol etmektedir.
Böylelikle; yaratılan ile sonucun farklı olmaması hedeflemekteyiz.

Tasarımlarınızda en çok hangi detaylara önem
veriyorsunuz?

İşlevsellik merkezi etrafında gelişen ve bağlamı ile çelişmeyen form,
malzeme, tektonik yaklaşım, gerekli yerlerde tipolojik tutum ve
teknolojiyi birleştirerek; çağdaş bir bakış açısıyla hareket ettiğimizi
söyleyebilirim. Kişisel olarak; malzemenin natürel olmasına ve tasarımın
sürekliliğine çok dikkat ediyorum diyebilirim. Ayrıca; benim için işçilikte
çok önemlidir. Duvar, tavan ve zemin bitişlerini olabildiğince düzgün
yaparak; kartonpiyer ve süpürgelik elemanlarının kullanımını tercihe
bırakmak isteriz. Ayrıca; doğal ve suni aydınlatmalar başından itibaren
tasarımın merkezindedir.

Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Kişisel olarak; çağa ve ana uyumlanmak konusu üzerine çok çalışıyorum.
İndirgeyici bir yaklaşımla kendimi kısıtlamak istemiyorum. Mimarlık,
sanatın ve tekniğin erime potasıdır. Alvaro Siza’nın erken dönemlerinde;
Portekiz’de yaptığı Piscina Leça bana bunu hatırlatan ve ilham veren
başlıca projeler arasındadır. Bu proje, derin ruhu ile hemhal olan; teknik
detayları başarı ile çözümlenmiş, formu ve malzemesi ile eleştirisini
gerçekleştiren biricik eserlerdendir. Eğer bu yaklaşıma eleştirel
bölgeselci diyebilirsek, kendi çizgimi de buna yakın görebilirim. Elde
hazır olan doneler ile teknolojinin ve çağdaş olanın kombinlenmesi
beni heyecanlandırıyor. Minimalizmin temiz çizgilerine, İskandinav
tarzının işlevselliğine, Wabi-Sabi’nin kusurdaki güzelliğine, Japandi’nin
melezliğine, modernin mutlak duruşuna, çağdaşın akışkanlığına,
endüstriyelin çıplaklığına, Mid-Century’nin heykelsiliğine, gelenekselin
derinliğine, Country’nin sıcaklığına, rustiğin hamlığına, bohemin
eklektikliğine ya da maksimalistin harmonisine yer yer bağlılık
duyuyorum ve kullanabiliyorum.

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tarzınızla nasıl
birleştiriyorsunuz?
Temeli; işlevsellikle çözüyoruz. Kullanışlı, tüketilebilen mekanlar
yaratmak istiyoruz. Projemizdeki her çizginin bir açıklaması, orada olma
nedeni vardır. Bu yüzden; öncelikle, maksimum verimi hedefliyoruz.
Hizmet verdiklerimize bu güveni oluşturduktan sonra onların ihtiyaçları
ve isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Biz zaten profesyoneller
olduğumuz için genellikle onların bizden istediği tarzları ya da
çözümleri birkaç sezon öncesinden takip etmekte oluyoruz, bunları
kendi vizyonumuz ve elimizdeki donelerle bir araya getiriyoruz.

Projelerinizi yaratırken nelerden ilham alıyorsunuz?

Genellikle; projenin kendisi ilham köklerini içerisinde barındırıyor.
Mevcut ile teknolojinin kombinasyonu genellikle başarılı sonuçlar
veriyor. Üç boyutlu sanat artık bambaşka bir yere evriliyor. Üç boyutlu
sanat ile distopik ve ütopik mekan üretimleri, fantastik tasarımlar,
üreticilerin ufkunu genişletmekte son derece etkili bir yöntem. Biz de
birçok üç boyutlu program ile çalışıyoruz ve tasarımlarımızı müşteri
odaklı olmanın ötesinde bu alana katkı sağlayacak doneler olarak
görüyoruz. Son zamanlarda; sezgisel olarak yakın hissettiğimiz Rusya,
Ukrayna gibi ülkelerin başarı ile uyguladığı ve öncülüğünü yaptığı;
malzemeyi, formu ve aydınlatmayı temeline alan yenilikçi, şık ve zarif bir
minimalist bir akım var. Bu akımından biz de yararlanıyoruz. Mekânın
bütünselliğine ve tonlamanın uyumuna önem veriyoruz. Eğer; bir mekân
maskülen olarak kendini bulmuşsa, yatak odası ya da mutfak dahî olsa
mekânın kendisini gerçekleştirmesine müsaade ediyoruz. 
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Sakinleştirici
Renk Paletleri
Doğadan ve zamansız parçalardan
etkilenen yașam alanları, yumușak
tonlar ve nostaljik desenlerle,
bu sezon da; evinizi huzurlu bir
cennete dönüșecek.

KARACA HOME

GULECDECOR-VITELLI
Dekoratif Duvar Tabağı 155

H&M
Şamdan 169

MAJI ATELIER
Peçete 80

GRACEBRANDS
Yastık 179

ZARA
Banyo Seti 489
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BEYMEN-MISSONI
Puf 10.650

YARGICI
Duvar Dekoru 1.599

PAŞABAHÇE
Şamdan 37
BEYMEN-L’OBJET
Ayna 11.950

FERN&CO
Sunum Tabağı 299

VAKKO
Kapaklı Cam Kavanoz 416

VAKKO
Dekoratif Vazo 795

BEYMEN-MICHAEL ARAM
Dekoratif Kutu 180

VISIONNAIRE
Sandalye

GULECDECOR
Türk Kahvesi Fincanı 2.255

ZARA
Ayna 899
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HÜLYA REVAN

Hikâyesi Olan Mekânlar
Raydecor
Mekânları yașatmayı ve onlara yeni anlamlar katmayı önemseyen
Raydecor markasının Kurucusu İç Mimar Hülya Revan ile
bugüne kadar gerçekleștirdiği projeleri, tasarım tarzı ve
proje uygulama süreçleri hakkında keyifli bir röportaj gerçekleștirdik.

B

ize kendinizden ve firmanızdan
bahsedebilir misiniz?

2016 yılında Raydecor firmasını kurdum. İç mimarlık,
proje ve anahtar teslim uygulama hizmetleri
vermekteyiz.

Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

Ağırlıklı olarak, konutların ve villaların iç tasarımını ve
uygulamasını yapıyoruz. Bunun yanında; ofis, restoran, kafe gibi
alanların proje ve uygulaması yapmaktayız. Ayrıca yeni bir oluşum
olarak; Fenerbahçe’de bulunan showroomumuzda “Maison Decor”
isimli markamızla; ev ve ofis aksesuarları konusunda hizmet
vermekteyiz.
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Tasarımda öncelikleriniz nelerdir? Tarzınızı nasıl
tanımlarsınız?

Her projenin, bir çıkış noktası olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu çıkış noktasını bazen danışanımızdan, bazen de mekânın
kendisinden ilham alıyoruz. Tasarımda işlevselliği ve estetiği bir
bütün olarak görüyorum. Tasarım sürecinde; işlevsellikten uzak
sadece estetik kaygılarla hazırlanan projelerin; müşterilerimizi
uzun vadede mutlu edeceğini düşünmüyorum.

Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl
ilerliyor?

İlk olarak danışanlarımızla bir araya geliyoruz. Onların
ihtiyaçlarını, zevklerini ve yaşam tarzlarını analiz ediyoruz.

Tasarımda ișlevselliği ve estetiği bir
bütün olarak görüyorum.
Daha sonra mekânın rölevesini alıyoruz.
Ölçülendirme işleminden sonra tasarım sürecine
geçiyoruz. Danışanlarımızın isteklerini; mekâna göre
şekillendirip, kendi estetik bakış açımızı da ekleyerek
işlevsel ve estetik tasarımlar hazırlıyoruz. Bunları
3d görsel olarak danışanlarımızla paylaşıyoruz.
Birlikte malzeme seçimlerimizi ve renklerimizi
belirlendikten sonra imalat sürecine başlıyoruz.

Geniş bir ürün yelpazeniz var. Ürün
çeşitliliğinden bahsedebilir misiniz?

Evet. Bir mekânın demirbaşı olan; dolaplar, giyinme
odaları, depolama alanları, duvar üniteleri, özel
tasarım karyola ve yatak başı gibi tamamen kişiye
özel alanlar oluşturuyoruz. Hem tasarım, hem de
imalat yapabilen bir firmayız.

Son dönemlerde gerçekleştirdiğiniz
projelerinizden söz edebilir misiniz?

Yakın zamanda Ömerli’de iki adet villanın iç mekân
uygulamasını gerçekleştirdik. Aynı zamanda,
Hadımköy’de modern tarzda bir villa projemiz
devam ediyor. 
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LAÇİN ÖZYAVRU

Duyguları Yansıtan Mekânlar
Laçin Özyavru İç Mimarlık
Laçin Özyavru İç Mimarlık’ın Kurucusu Laçin Özyavru,
mekân ve duygu ilișkisini ele alan kișiye özel yaptığı projelerinde;
kullanıcı isteklerini ön planda tutarak, farklı tarzlarda yașam alanları olușturuyor...

B

ize kendinizden ve firmanızdan bahseder
misiniz?

Lisans eğitimimi Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlayarak; 2016
yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra çalıştığım
firmaların; tasarım ve uygulama süreçlerinde deneyim
kazandım. 2018 yılında kendi adımı taşıyan Laçin
Özyavru İç Mimarlık’ı kurdum. Konut ve villa projelerinin yanı
sıra; ofis, mağaza, kafe, restoran, bar ve otel projelerinde; tasarım, 3d
görselleştirme, danışmanlık, mobilya üretimi, tadilat ve anahtar
teslim uygulama hizmetleri veriyorum. Birlikte çalıştığım ekip
arkadaşlarım ve çözüm ortaklarımla beraber tüm taleplere cevap
verebiliyoruz.

Laçin Özyavru İç Mimarlık olarak nasıl amaç ile yola
çıktınız?
Kendi işimi kurmak; müşterilerimle birebir iletişim halinde olup,
onların isteklerini gerçekleştirebilmek üniversite yıllarından beri
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hep hayalimdi. İç mimarlık rekabetin yoğun olduğu bir sektör.
Bu nedenle; ben de diğer firmalardan farklı olarak nasıl bir
hizmet verebilirim sorusuna cevap aramaya başladım. Beni en
heyecanlandıran cevap: “Kendine ait bir dili olan, yaşayan iç
mekânlar tasarlayabilirim.” oldu. Bu heyecanla, 2018 yılında
”Enerjisi yüksek iç mekânlar” diyerek yola çıktım. İnsanlara
verecek değerli bir hizmetiniz olduğunda, sizi destekleyen birçok
kapı açılıyor. Bir kadın girişimci olarak, KOSGEB’e projemi
sundum. Projem onayladı ve destek alma hakkı kazandım.
Kuruluşumuzdan bugüne; aynı motivasyon ile müşterilerimizin
hayallerini gerçekleştirmek adına keyifle çalışmaya devam
ediyoruz.

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve
tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Modern, ferah ve fonksiyonel tasarımlar yapmayı çok seviyorum;
ancak tasarımın kişiye ve mekâna özel olması gerektiğine
inanıyorum. Bu nedenle; her projede keskin bir tasarım çizgisi

üzerinden ilerlemiyorum. Her mekân ve müşteri için farklı konseptte
tasarımlar yapıyorum. Benim için her projede, müşterilerimizin
zevkine göre farklı tasarımlar yapmak heyecan verici oluyor. Geçmiş
projelerimizde de müşterilerimizin zevklerine, yaşam tarzlarına
göre; mekândan en yüksek seviyede fayda sağlayabileceğimiz şekilde
tasarımlar gerçekleştirdik. Projelerin işlevsel olmasına öncelik
vererek çalıştık. Her projemin ortak noktası; fonksiyonel olmaları
diyebilirim.

İlham aldığınız tasarımcılardan ve mimarlardan
örnekler verir misiniz?

Mimar Martin Brudnizki tasarımlarını; mekân ve duygu ilişkisini ele
alarak yapıyor. Onun projelerini “Mekânı nasıl tasarlamış?, Burada
hangi duygu ön plana çıkıyor?, Ben bunu nasıl yapardım?” diyerek
incelemeyi seviyorum. Ben de tasarımlarımda, müşterilerimin
öncelikleri ve hissetmek istediği duygular üzerinden yola çıkıyorum.
Tasarımlarımın duygu ile buluşması ve mekânın müşterilerimin
yüzlerini gülümsetmesini hedefliyorum. Yaşanabilir, zamansız ve
lüks tasarımlar yapan Londra merkezli iç mimarlık firmaları; Laura
Hammett Interiors, Binkie Moorhead Design ve Sophie Paterson
Interiors’ın tarzlarını, kendi tarzıma yakın buluyorum. Yaptıkları
projeleri detaylıca inceliyorum.
Türkiye’de de işini büyük bir özenle yapan çok başarılı
meslektaşlarım var. Hepsini çok beğenerek takip ediyorum.

Proje aşamasında öncelikleriniz neler?

Tasarım aşamasındaki önceliğim; mekân ve insan ilişkisini iyi analiz
etmek. Bunun başarılı bir tasarımın ilk ve en önemli adımı olduğunu
düşünüyorum. Uygulama aşamasındaki önceliğim ise; projeyi en
kısa sürede, en iyi işçilikle nasıl hayata geçirebileceğimin detaylı bir
planlamasını yapmak.

Proje aşamasında en çok hangi alanlara dikkat
ediyorsunuz?

Müşterilerimizin mekânı gördüğünde; hissetmek istedikleri
duygulara odaklanıyorum. “Müşterimiz mekanı görünce nasıl
hissetmek istiyor?, Nasıl bir mekân tasarımı müşterimize bu
duyguyu hissettirir?” sorularına cevap aramak proje aşamasında en
çok odaklandığım bölüm oluyor.

Sizce bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan kıstaslar
nelerdir?
Bizim için başarılı tasarım ve uygulama süreci; müşterilerimizin
içindeyken kendini mutlu hissettiği bir mekân yaratınca
gerçekleşiyor. Tasarımın, görselleri ile birebir uygulanmış olması
ve işçiliklerin çizimlerdeki gibi kusursuz görünmesi bizim başarı
kıstaslarımızın başında yer alıyor.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım anlayışınız
ile nasıl harmanlıyorsunuz?

İlk görüşmede müşteriyle tanışıyoruz, istekler ve gereksinimlerini
anlıyoruz ve mekanı analiz ediyoruz. İkinci görüşmede; konsept
çalışmalarımızın sunumunu yapıyoruz ve tasarımın nasıl olacağını
şekillendiriyoruz. Üçüncü görüşmede; müşterimizin onayladığı
konsept çalışmasının, tasarıma yansımış halini 3d görseller
olarak sunuyoruz. Dördünce aşama ise; tasarımın hayata geçiş ve
uygulanma aşaması oluyor. Tüm bu süreç müşteri ve iç mimarın
beraber yolcuğunu kapsıyor. Ortaya çıkan tasarım; ortak duygu
ve düşüncelerin işlendiği birlikte oluşturulmuş bir sonuç oluyor.
Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını, işlevsel ve estetik çözümler ile
dengeli bir şekilde mekâna yansıtmış oluyoruz. 
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ORKUN BAYKAL

İnşaat Sektörünün
Parlayan Yıldızı
Baykal Grup
Müșteri memnuniyetini esas alarak, yurt içinde ve yurt dıșında özgün ve
bașarılı projelere imza atan Baykal Grup’ın kurucusu İlkin Orkun Baykal,
șirketinin kuruluș hikâyesinin yanında; dünden bugüne
hayata geçirdiği projelerin detayları hakkında da bilgi veriyor…
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Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İlkin Orkun
Baykal kimdir?

1989 yılında Kars’ta doğdum. 2015 yılında Atılım
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldum. Mezun olduktan sonra beş yıl boyunca özel
sektörde; kaba inşaat alt yapı işlerinde ve havalandırmalı
cephe sistemleri projelerinde yer aldım.

Dürüstlük, sabır ve disiplinli çalıșma
ile uluslararası piyasada kendimizi
göstermeye devam edeceğiz.

Baykal Grup Mimarlık İnşaat Şirketi’nden
bahsedebilir misiniz? Kuruluş sürecinizi anlatabilir
misiniz?

Aslında; Baykal Grup Mimarlık üniversite yıllarımdan beri
hayalimdi. Bu serüvene başlamadan önce özel sektörde kendimi
geliştirmeyi hedefledim. İmza attığım ilk proje; aileme ait bir
konut projesiydi. Şu an; yıllar içinde edindiğim tecrübe ve teknik
birikimleri uluslarası piyasaya taşımaktan kıvanç duyuyorum.

Baykal Grup Mimarlik İnsaat Şirketi olarak çeşitli
çalışma alanlarında yer almaktasınız. Bize bu alanlar
hakkında bilgi verir misiniz? Şirketinizin uzmanlık
alanları nelerdir?

Projelendirme, uygulama ve danışmanlığın yanı sıra, anahtar
teslim projelere de imza atıyoruz. Projelendirmeden; kaba, ince,
çelik ve havalandırmalı mekanik cephe kaplama işine kadar tüm
detaylarda hizmet vermekteyiz. Ayrıca kullanmış olduğumuz inşaat
malzemelerinin ürün satışını, üretimini ve tedariğini sağlamaktayız.

Şirketinizin yakın zamanda üstlendiği projelerden
bahseder misiniz?

Şirketimiz yıl içinde; Ankara TAİ hangar binalarının, jandarma
hangar depo binalarının, alışveriş merkezlerinin ve konut
projelerinin de havalandırmalı mekanik cephe kaplama ve çelik
konstruksiyon imalatında yer almaktadır. Bunların yanı sıra; yakın
zamanda yapımına başlanan anahtar teslim villa projelerimizi de
sürdürmekteyiz.

Baykal Grup Mimarlik İnşaat olarak uluslararası
pazarda yerini almış bir şirketsiniz. Bu noktaya
gelmenizdeki başarınızı neye borçlusunuz?

Evet, bu sene çok güzel projelere imza attık. 2020 yılında Erbil’de
tamamladığımız projelerden sonra, 2021 Mart ayı itibari ile
yönümüzü Afrika’ya çevirdik. Şu an Gambiya, Djibouti ve Nijerya
olmak üzere; üç ayrı ülkede faaliyet göstermekteyiz. Ben; çalışmaya
ve ilkelere inanırım. Dürüstlük, sabır ve disiplinli çalışma ile
uluslararası piyasada kendimizi göstermeye devam edeceğiz.
Başarının sırrının öz disiplin, ne istediğini bilmek ve bunun için
çalışmak olduğuna inanıyorum. Bu süreçte kurduğumuz ilişkiler de
işin keyifli yönlerinden biri.

İlerleyen dönemlerdeki hedef ve projeleriniz
nelerdir?

Yakın dönemde Afrika’da faaliyetlerimiz devam edecek. Bununla
birlikte Kanada’ya yapacağımız havalandırmalı cephe sistemleri
ihracatı için çalışmalarmız devam ediyor.

Son olarak okurlarımıza ne söylemek istersiniz?

Temelinde müşteri memnuniyetini esas alarak çalıştığımız
projeleri; kendi iş disiplinimiz ile beraber yürütmekteyiz. Yurt
içinde veya yurt dışında gerçekleştirdiğimiz her projede; kendi
mühendislik ekibimizle birlikte, müşterilerimizden gelen
talepler doğrultusunda çözümler üretmekteyiz. Son olarak;
bayiliğini yapmış olduğumuz ve bize destek veren firmalarla
birlikte, uluslararası piyasada emin adımlarla büyümeye
devam edeceğiz. 

baykalgrup

davet

ZEYNEP SALMAN

ÖNDER SEZGİ

SELÇUK ERGÜN

ESİN AKPINAR

MUSTAFA KALENDER

Tepe Emlak Yatırım
25 Yaşında
Yirmi beş yıldır gerçekleştirdiği
projelerle birçok ilke imza atan,
deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi
ve ticari alanlarda sürdürdüğü yönetim,
kiralama ve konsept danışmanlığı
hizmetlerini başarıyla gerçekleştiren
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. 25. yılını
özel bir davet ile kutladı.
Bilkent Otel’de gerçekleşen Tepe Emlak Yatırım A.Ş.’nin 25. yıl özel
davetinde, Bilkent Holding’in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, grup
şirketlerinin genel müdürleri ve Tepe Emlak Yatırım paydaşları da
bir araya geldi. Tepe Emlak Yatırım’ın, Türkiye’deki AVM tarihinin
çok büyük bir bölümüne tanıklık ettiğini, yirmi beş yıldır ülke
ekonomisine katkı sunduğunu ve sektörün önde gelen şirketleri
arasında yer aldığını belirten Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Hayal Olcay, “Yirmi beş yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle;
Türkiye’nin farklı illerindeki AVM, karma projeler ve ticari alanların
yönetim ve kiralama hizmetlerine yoğunlaşacak, renovasyon projelerine
ve AVM’lerimize yeni fonksiyonlar eklemeye odaklanacağız.” dedi.
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DENİZ BOZAN

HAYAL OLCAY

YEȘİM-ENGİN KOCAER

EVREN ÖZGENÇ, SEMA YALÇIN

SİNEM DİNLENMEZ

BESTE MUHAFIZ

ARDA YURTSEVER

CEM AĞIN

EBRU ONEL

Bilkent Otel’de
gerçekleșen,
25. yıl özel
davetinde,
Bilkent Holding’in
üst düzey
yöneticilerinin
yanı sıra, grup
șirketlerinin genel
müdürleri ve Tepe
Emlak Yatırım
paydașları da bir
araya geldi.

CAN ÇAVUȘOĞLU

röportaj

FATMA PIRIL KAYA, GÖKSU DİREK, JAN HACTAS

Başarılı ve Genç
Avutkatlardan
Saye Hukuk & Danışmanlık
Saye Hukuk & Danıșmanlık’ın Kurucu Ortakları Fatma Pırıl Kaya, Jan Hactas ve
Göksu Direk, kariyer serüvenlerinden, firmaları bünyesinde verdikleri hizmetlerden
ve uzmanlık alanlarından söz ediyor...
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A

vukatlığa başlarken beklentileriniz
nelerdi? Neden avukatlığı seçtiniz?

Biz üç ortak Fatma Pırıl Kaya, Jan Hactas ve
Göksu Direk olarak; hukuk fakültesini göstermiş
olduğumuz başarılar sayesinde hak kazandığımız
onur belgeleriyle tamamladıktan sonra pratikte
vizyon sahibi olmak adına, her alanda bir an önce tecrübe
edinmeye özen gösterdik.
Bugün hukukun birçok alanında sürdürmekte
olduğumuz danışmanlık çalışmaları, partnerlik ettiğimiz
projeleri, edindiğimiz dava tecrübelerini portföyümüze
ekleyebilmemizin bir sebebi de ne istediğimiz konusunda
bilgi sahibi olmamızın vermiş olduğu atılganlıktır. Hepimiz
girişimci kişiliklere ve mevcutta bir sorun varsa sunulan
çözüm yollarının dışına çıkıp yeni yollar yaratma isteğine
sahibiz. Bu yüzden avukatlık gibi dinamik, esnek ve sürekli
gelişmekte olan bir mesleği tercih ettik. Aynı zamanda
avukatlık mesleği; birçok sektör konusunda da bilgi sahibi
olmanıza ve çevre edinmenize vesile oluyor. Biz de; farklı
sektörlerde yeni başlangıçlar yapmaya hevesliyken; henüz o
sektör için yolun başında olsak bile, çok kıymetli insanlarla
çalıştığımız için onların tecrübelerinden yararlanarak daha
rasyonel seçimler yapma imkanı elde etmiş oluyoruz. Bu
sebeple; avukatlık mesleği, genel olarak hem kendi içindeki
dinamik yapısı hem de sağladığı çevre ile beklentimizi
karşılıyor diyebiliriz.

Saye Hukuk & Danışmanlık nasıl kuruldu?
Hangi uzmanlık alanlarında faaliyet gösteriyor?
Sizden sonrakilere ne söylemek isterdiniz?

Ortaklığımızın seneler öncesinde kurulduğunu söyleyebiliriz.
Lise yıllarına dayanan yakın arkadaşlığımız hepimize ortak
bir hayal kurdurdu. Ortaklık bilincinin, bazı değerlerin
çok ötesinde üstün bir olgu olduğunun da farkındaydık. Bu
yüzden herkes kendi katkısını sunmak üzere olabildiğince
girişken davranarak; meslekte tecrübe edinmeye çalıştı.
Fakültenin ilk dersinde çok kıymetli bir hocamızın bizlere
söylediği gibi hukuk fakültesinden mezun olmak diye
bir şeyin olmadığını gördük. Meslekteki kıdeminiz ne
kadar yüksek olursa olsun, sürekli bir öğrenim içerisinde
oluyorsunuz. Bu sınırsız alana bir yerinden girip, sayısız
farklı deneyime sahip olabiliyorsunuz. Bizler; gerek fakülte
eğitimimiz sırasında gerekse yasal stajımız ve avukatlık
ruhsatnamesini aldıktan sonraki süreçte; yer aldığımız
faaliyet ve işlerle portföyümüzü genişletmiş bulunduk.
Şimdi ise Saye Hukuk bünyesinde fikri mülkiyet hukuku,
iş hukuku, kıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku,
vatandaşlık hukuku, icra iflas hukuku, kişisel verilerin
korunmasına dair uyum çalışma ve projeleri, ticaret
hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku alanlarında birebir
yürüttüğümüz hem uyuşmazlık konuları hem de projeler
mevcut.
Her kapının başka bir kapıyı araladığına olan
motivasyonumuz ile bizden sonra mesleğe giriş yapacak
arkadaşlara, özellikle güncel çalışmaları takip ederek,
hiçbir çerçeveye bağlı kalmaksızın karşılarına çıkan her
meseleyi kendileri için bir fırsat addedip, çaba sarf etmelerini
öneriyoruz. Böylelikle; edindikleri tecrübe ve kapasiteleri en
ayırt edici güçleri olacaktır.

Ortaklık bilincinin, bazı değerlerin çok
ötesinde üstün bir olgu olduğunun da
farkındaydık. Bu yüzden herkes kendi
katkısını sunmak üzere olabildiğince
girișken davranarak; meslekte tecrübe
edinmeye çalıștı.

Fikri Mülkiyet hukukundan bahsettiniz. Fikri
mülkiyetin tam tanımını sormakla birlikte son
zamanlarda gündemde olan aşı patenti ile ilgili
düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Aslında fikri mülkiyeti, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai
Mülkiyet Kanunu’nda sayılmış marka, tasarım, coğrafi işaret,
patent ve eser ürünlerinin tümü olarak belirtebiliriz. Fikri
mülkiyet öyle bir alan ki tek bir değer üzerinden birçok farklı
görünümü olabilir. Son zamanlarda hayatımızın bir parçası
olmuş dezenfektanı düşünün. Bahsettiğimiz dezenfektanın ürün
içerik bilgisi patentinden tutun, dezenfektanın üretici veya satıcı
firmasının kullanmış olduğu marka ile dezenfektan şişesinin
özgün tasarımına kadar tek bir değerde; üç farklı fikri mülkiyet
ürünü karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla; sahip olduğunuz ürünü
henüz piyasaya sürmeden, ürün sahibi olarak kendinizi ileride
doğabilecek her husus için ürününüzü ve kendinizi koruma
altına almalısınız Bizler hem ürünün piyasaya sürülmesine
bağlı olarak gelişen süreçleri hem de ürünün mütemmim cüzü
sayılacak hakları koruma konusunda başından sonuna tek elden
destek süreci sağlıyoruz. Bu da hızlı çözüm ve pratik hamleleri
beraberinde getiriyor.
Aşı patenti konusu da bir dönem çok tartışıldı. Hassasiyeti gereği
konuya etik değerler üzerinden yaklaşılsa da konuya bir de
uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde de bakmak
gerekiyor. Bu konuda 1994-1995 yılları sırasında Dünya Ticaret
Örgütü’nün kurucu anlaşmasına ek kabul edilen TRIPS (Ticaretle
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması) baz alınırsa; bu yeni
düzende herhangi bir patent hakkının askıya alınması mümkün
görünmüyor. İlgili anlaşma kapsamında zorunlu ve iradi lisans
uygulamaları da alternatif yöntemler olarak öngörülmüştür.
Elbette zorunlu lisans gibi nihâi bir karar Dünya Ticaret Örgütü
tarafından verilecekken yine de patent sahibi firmalar iradi lisans
sözleşmeleri ile yasal üretim ağlarını genişleterek daha fazla
insana kolaylıkla aşının ulaşması sağlanabilirdi.

röportaj

Fakat bu tartışma hiçbir neticeye varamadan birçok farklı görüş ve
olası yöntem önerisini de beraberinde getirmiş oldu. Biz de meraklıları
için konuyla ilgili detaylı görüşümüzü Saye Hukuk&Danışmanlık
LinkedIn sayfasında yayınlamıştık

Sizce dijitalleşme ve teknolojini gelişmesi ile birlikte
fikri haklar sorunu arttı mı?

Kesinlikle evet. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen bir fikri mülkiyet
hak ihlalleriyle dijitalde mücadele projesine hukuki danışmanlık
vermekteyiz. Bu projeyle artık dijitalde fikri mülkiyet hak ihlallerinin
tespitine yönelik yeni bir yaklaşım hedefleniyor.
Dijital dünyada taklit marka satışı, teşhiri, haksız marka veya
logosunun kullanımı, izinsiz kullanımlar ile telif haklarının ihlal
edilmesi en sık karşılaştığımız ihlal çeşitleri arasındadır.
Bir markanın sahibi olduğu tasarımının kopyalanması ve tedavüle
sokulması, taklit markaların satışı için e-ticaret sayfalarının
kurulması, haksız ve yanlış kullanım ile coğrafi işaretli ürünlerin
alenen satışının yapılması hem toplum sağlığına ciddi bir tehdit
oluşturuyor hem de bu taklit endüstrisinin yaratmış olduğu kayıt dışı
ekonominin yine kayıt dışı amaçlar dahilinde kullanılıyor olması
da ülke adına hassas tablolara sebebiyet vermiş oluyor. Bu bakımdan
fikri mülkiyet ürünlerinin dijitaldeki ihlallerinin önüne geçmek
zannettiğimizden çok fazla üstün amaca hizmet ediyor.

Sözleşme Hukuku’nun kapsamında bahsedebilir
misiniz? Siz danışanlarınıza ne gibi hizmetler
veriyorsunuz? Hangi konularda yardımcı oluyorsunuz?
Sözleşmeler Hukuku yani üst başlığıyla Borçlar Hukuku, Özel
Hukuk’un zeminini oluşturuyor diyebiliriz. Sözleşme düzenlenmesi
sürecini herhangi bir oyunun kurallarını belirlemek olarak
düşünebiliriz. Burada devreye giren şey; söz konusu oyuna,
şartlarına ve oyuncuların gerçekleştirebileceği hamlelere oyuna
başlamadan hakim olabilmek. Bu da piyasa nabzını iyi tutmakta,
sektörel bilgi birikiminizi ve öngörülerini iyi kullanabilmekten
geçiyor. Biz danışanlarımıza kendilerini özellikle hangi alanda
savunması gerektiği konusunda bilgilendirip karşı tarafın da hak
ve menfaatlerini gözeterek hukuken en uygun ve güvenli oyun
kurallarını oluşturuyoruz. Hukukta kelimelerin yeri tartışılmaz
derecede önemlidir. Zira bir sözleşme maddesinde “ve” yerine “ veya”
kelimesinin kullanılması dahi çok ciddi hak kayıplarına neden
olabiliyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedir? Türkiye’de
kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler
nelerdir, bununla ilgili temel çerçeveyi anlatır mısınız?

KVKK yürürlüğe 7 Nisan 2016’ da girmiş olsa da aslında kişisel
verilerimizin korunması hakkı Anayasa’ da temel hak ve
özgürlüklerimiz arasında sayılmış çekirdek haklarımızdan bir tanesi.
KVKK ile bu çekirdek hakkımızı kime karşı nasıl kullanmamız
gerektiğini öğrenmiş olduk. Anayasal bir hak olan kişisel verilerin
korunması hakkının ihlali ise Türk Ceza Kanunu’nda öngörülmüş
suç tiplerinden bir tanesidir. 5 yılı geçkin yürürlük geçmişi olan KVKK
ile hayatımıza Veri Sorumluları Bilgi Sicili kısa adıyla “VERBİS” girmiş
oldu. Yasa koyucu tarafından VERBİS ile hedeflenen, bünyesinde 50
ve üstü çalışan bulunduran veya yıllık mali bilanço toplamı yirmi
beş milyon üstü olan kişiler ile bu iki şarttan birini sağlamasa dahi
ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan kişilerin
yürüttükleri işlemler boyunca gerçek kişiye ait kişisel verilerin işleme
usul ve amaçlarının sicil kapsamında beyan edilmesidir.
Bu bakımdan hem belli kişilere getirilen sicile kayıt yükümlülüğü
hem de kanun çalışmaları ile ülkece Avrupa Birliği ile uyum adına
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Avukatlık mesleği, genel olarak hem
kendi içindeki dinamik yapısı hem de
sağladığı çevre ile beklentimizi
karșılıyor diyebiliriz.

yürütülmüş çok önemli bir meseleye ait ilk adımları atılmış ve
uygulamaya alınmıştır.

Bu yeni kanun hayatımızda neleri değiştirdi?
Kanunun toplum ve bireye kazandırdıkları
nelerdir?

Herhangi bir hakimiyet haliyle farkındalık gerektiriyor. Vatandaş
farkındalık sahibi olmadığı bir konuya vakıf olamadığı gibi
sahip olduğu hakka ilişkin doğru talepleri ileri süremiyor. Artık
son zamanlarda her akşam haberine, kişilerin ikna olmaları
adına kendi kişisel bilgileri kullanılarak yetkili kişilerce
aranıyormuş süsü verilen dolandırıcılık haberleri konu olmaya
başlamıştı. Bu klasik örneğin yanında bir şekilde elde edilmiş
yüzbinlerce kişiye ait kişisel veri transferleri ciddi bir maddi
kazanç aracı haline dönüştü. Zaten mevcut dijital dünya şartları
dahilinde sürekli bir tehdit altında olan özel hayat ve gizlilik
konusu bir de kişisel verilerin bu şekilde ihlaliyle tehlikeli
senaryolar doğurabilmektedir. Bir iş yerine giriş çıkışları
sağlamak gibi son derece basit bir işlemi gerçekleştirmek adına
kaydettiğimiz parmak izi, avuç içi ve retina kaydı gibi biyometrik
verilerin ileride yanlış kişilerin eline geçmesi oldukça korkutucu
senaryolara sebep olabilir. Fakat KVKK tam da bu can sıkıcı
ihtimallerin önüne geçmek için kurduğu ihbar kanalı, ciddi
para cezaları ve diğer müeyyidelerle birlikte oldukça caydırıcı
bir politika izlemekte. Bu bakımdan vatandaş kendi rızası ile
vermiş olsa dahi artık arasında geçerli bir hukuki ilişki kalmamış
veyahut ölçülük ilkesini aşan verilerinin ilgili kişisel verisinin
yok edilmesini veri sorumlularından talep etme ve talebi
konusunda tatmin edilmemiş olması halinde Kişisel Verilerin
Korunması Kurumu’na başvuru hakkına sahiptir.
Bizler de şimdiye kadar onlarca farklı şirkete, dernek ve vakıfa,
holding oluşumlarına, hastane ve özel okullara, otellere KVKK
uyum projesi yürüterek sayısı bine aşkın kişiye de yüz yüze
farkındalık ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Gelen soru ve
ilgi yönelimiyle toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik
belirgin bir reaksiyon oluştuğu kanaatindeyiz ki bu da bizi
oldukça sevindiriyor.

Sizce iş mahkemelerinde ilk sırada hangi sorunlar
var?

Bizim gibi tüm meslektaşlarımızın bu soruya vereceği ilk cevap
maalesef ki davaların çok uzun sürmesi olacaktır. Bu durum
hem işveren hem de işçi açısından hayati öneme sahip aleyhe
hususlar doğurmakta. Pratikte işçilerin hakları olan alacaklarını
ve tazminatlarını geç alma korku ve endişesiyle yargı nezdinde

haklarını aramaktan vazgeçmeleri çok sık karşılaştığımız bir
durum. Örneğin, hak kazanılan Kıdem, İhbar tazminatının
verilmeyeceği düşüncesiyle işe iade davası açmaktan vazgeçen
işçilerin sayısı çok fazla. İşte bu durum özellikle Ankara
Mahkemelerinde işe iade davaları, alacak ve tazminat davalarının
iki ila üç yıl arasında sürmesinden kaynaklanmakta. Bu süreler
adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan
makul sürede yargılanma hakkına ters düşüyor ki, bu süreç
işçilerin haklarına geç ulaşmasına işvereninde süreç boyunca
yıpranmasına sebebiyet veriyor. Biz aslında işçi vekilliği de
işveren vekilliği de yapıyoruz. Mahkeme kararları genellikle
zayıfı koruma düşüncesi ile işçi lehine olsa da dava süreçlerinin
çok uzun olması her anlamda büyük olumsuzluklara sebebiyet
veriyor.

İş veren ve işçi davalarında, hangi taraf genellikle
haklı oluyor?

Pratikte halk arasında duyduğumuz; ‘’İşçi açacağı davada 1-0
işverenden önde’’ algısı yasaların getirdiği tüm sorumlulukları
ve yükümlülükleri yerine getiren ve hukuki olarak gerekli
tüm işlemleri yapan işverenler için geçerli değil tabi ki. Ancak
günümüz işverenleri işçisinin çalışma süresi boyunca tutulması
gereken kayıtları tam ve eksiksiz olarak yerine getirememesinden
ortaya çıkan boşluklar sebebiyle ‘’işçi 1-0 önde’’ algısı halk
arasında hakimdir. Nitekim, yasalarda genellikle işçi ve işveren
arasındaki ilişkilerde ispat külfeti işverende olduğundan, işçinin
fazla mesai yapıp yapmadığı, yıllık izin, hafta tatili haklarının
kullandırılıp kullandırılmadığı gibi somut delilleri işveren ispat
etmek zorundadır. Başka bir deyişle; puantaj kayıtları, bordro
ve ücret pusuları gibi kayıtları işveren sunmak durumunda

olduğundan işçinin özlük haklarının ödendiğine ilişkin ispat
yükü işverendedir. Bu durumda işverenden beklenen ve
Kanundan kaynaklı yükümlülükler tam ve eksiksiz yerine
getirilemediğinden işçi lehine yorum söz konusu olmaktadır.

Sizce İş Davaları’nda Zorunlu Arabuluculuğun Yargı
Sistemi’ne nasıl bir etkisi oldu?
İş Mahkemelerinde arabuluculuk alternatif bir çözüm yoluyken
01.01.2018 tarihi itibariyle bireysel veya toplu iş sözleşmesine
dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle
açılan davalardan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale
geldi. Açıkçası mahkeme dışında anlaşmaya yönelik alternatif
çözüm yollarına ihtiyaç özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyük illerde hızla artmakta. Bu çözüm yolu İşçinin işçilik
alacaklarına en kısa yoldan ulaşması bakımından vazgeçilmez
bir yöntem. Özellikle işçinin ekonomik istikbali için oldukça
önem arz eden ‘’kıdem tazminatına’’ işçiler haklı olarak ivedilikle
ulaşmak istemekteler. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi
Ankara Mahkemelerinde işçiler bu haklarına anca 2-3 yıl
arasında kavuşabiliyorlar. Dolayısıyla Ankara İş Mahkemelerinde
arabuluculuk işçiler açısından oldukça önemli bir yere sahip.
Arabuluculuk süreci yalnızca işçiler için değil işverenler
açısından da oldukça mantıklı ve fayda sağlayan bir yöntem.
İşverenler bu sayede dava yükünden kurtulmakta ve ödenecek
olan alacaklar ve tazminatlar açısından masraflar azalacağından
yıpratıcı olan bu süreçten en az zararla ayrılabiliyor. Nitekim
Arabuluculuk Yolunun Mahkemelerin iş yükünü de azalttığı
yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla arabuluculuğun faydaları
sadece taraflarla sınırlı olmayıp, devlet ve millet içinde oldukça
faydalı ve gerekli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. 
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5. İstanbul
Ekonomi Zirvesi
Kalyon PV ana sponsorluğunda,
“Yeşil Ekonomi” ana temasıyla;
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek olan
5. İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesi;
zirvenin Yönetim Kurulu Başkanı
Kürşad Tüzmen, İcra Kurulu Başkanı
Abdullah Değer ve Yönetim Kurulu Üyesi
Demet Sabancı Çetindoğan
basın mensupları ile bir araya geldi.
İstanbul Ekonomi
Zirvesi Yönetim
Kurulu Bașkanları;
MAG PR Solutions
tarafından
düzenlenen
organizasyon ile
Pera Palas Hotel’de
basın mensupları ile
buluștu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansı (TGA), Turkish Cargo, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., Mercedes
Benz Türk, Borusan Otomotiv BMW Türkiye, Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB), Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas ve Organize
Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Sanofi Sağlık Ürünleri ve Aşcı Etci Benglian
(AEB Hukuk) Avukatlık Ortaklığı’nın sponsor ve destekleyen olduğu “Yeşil
Ekonomi’’ temasıyla gerçekleşecek olan organizasyonun ekonomiye yön
vereceği belirtildi. 
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ERHAN AYDIN

BeCitizen Global ile
Yatırımlarınızla Dünya
Vatandaşı Olun
Gerçek ve tüzel kișilere, yurt içinde ve yurt dıșında yatırım yoluyla vatandașlık
edinme olanakları hakkında danıșmanlık hizmeti veren BeCitizen Global’in
Kurucusu Erhan Burak Aydın, firmasının faaliyet alanlarını, verdikleri hizmetleri ve
vatandașlık edinme süreçlerini detaylı bir biçimde MAG Okurları ile paylașıyor...

B

ize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir
misiniz?

Ankara, İstanbul ve Brüksel’deki ofislerimizde; ekibimiz
ile beraber yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı’nın
kazanılması konusunda beş yıldır danışmanlık hizmeti
vermekteyiz. Son dönemde ise; tecrübelerimizi arkamıza
alarak ve hizmetlerimizi genişleterek yatırım yoluyla
vatandaşlık programı sunan diğer ülkeler için danışmanlık hizmeti
vermeye başladık. Değişen dünya şartları ile beraber, Türkiye içinde
ve dışında yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına talebin artması
üzerine; danışmanlık hizmetlerimizi bir çatı altında toplamak için
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BeCitizen Global’ı hayata geçirdik. BeCitizen Global; HNWI
dediğimiz yüksek mal varlıklı, gerçek ve tüzel kişilere yurtiçi
ve yurtdışındaki vatandaşlık olanakları hakkında danışmanlık
hizmetleri sağlamaktadır. Gerek Türk Vatandaşlığı, gerekse
yurtdışı yatırım yoluyla vatandaşlık programları için ihtiyacınız
olan her şeyi bulabileceğiniz bir platform olma hedefindeyiz.

BeCitizen Global’ın faaliyet alanları nelerdir?

BeCitizen Global olarak amacımız; müşterilerimizin spesifik
ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda onlara en uygun programı
göstermek ve bu program kapsamında başvurularına aracılık

etmektir. Şu an da Karayip Ada Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri,
Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere on üçten fazla ülke
için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yatırım yoluyla vatandaşlık
programı; başvurucular tarafından gayrimenkul alımı, devlet
fonu bağışı, devlet tahvili alımı gibi çeşitli yöntemlerle ülkelere bir
miktar sermaye yatırarak ve diğer koşulları sağlayarak o ülkenin
vatandaşı olma imkanına erişebilmektedir. Bu tür programlar
sunan ülkeler; programlarını çekici kılmak amacıyla başvuran
kişilerebirçok imtiyaz sunmaktadır. AB ülkelerine vizesiz giriş,
İngiltere’de eğitim imkanlarından yararlanma, düşük gelir vergisi,
kaliteli ve ücretsiz sağlık olanakları gibi imtiyazlar sunulmaktadır.
BeCitizen olarak; müşterilerimizin ve aile üyelerinin isteklerini
dinliyoruz. Onlar için ideal programları sıralıyor ve prosedürün
düzgün ilerlemesi için başvuru süreçlerine eşlik ediyoruz.

Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılıyor? Süreç
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Vatandaşlık başvuruları her ne kadar geniş kapsamlı olsa da,
korkulacak bir yönü olmadığını belirtmek isteriz. Dünyada, her
yıl on binlerce birey bu programlardan yararlanarak ikinci bir
pasaport elde ediyor ve bahsettiğimiz imkanların tadını çıkartıyor.
İlk adım; bizim gibi bir aracı kuruluş ile iletişime geçerek,
programlar hakkında bilgi sahibi olmak ve nereye başvurmak
istediğinize karar vermek. İkinci basamak ise o ülkenin yatırım
seçenekleri arasından size uygun olanı belirlemek. Çoğu ülke
bu noktada iki seçenek sunuyor. İlki meblağ olarak düşük olan
seçenek. Fon bağışı gibi olan bu seçenekte; yatırımınızı geri
alamıyorsunuz. İkincisi ise meblağ olarak daha yüksek olan
seçenek. Bu seçenek vatandaşlık elde ettikten sonra yatırımınızı
aynı şekilde, bazen daha bile değerlenmiş olarak geri alabileceğiniz
bir seçenek türü. Yatırım seçeneğini belirledikten sonra tercih
ettiğiniz aracı kuruluş; sizden gerekli bilgileri ve belgeleri
toplayarak başvurunuzu ilgili makamlara iletiyor. Başvurunuzun
onaylanması sonrasında da yeni pasaportunuza kavuşuyorsunuz.
Yatırım yoluyla vatandaşlıkta başvurduğunuz ülkeler; sizin
halihazırda sahip olduğunuz vatandaşlıktan çıkmanızı talep
etmiyor. Türk Vatandaşı olmak isteyen biri; eski vatandaşlığını terk
etmek zorunda kalmıyor.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı nasıl kazanılır?

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanımı için şu anda beş farklı
seçenek bulunuyor. Bunların ilki ve en çok tercih edileni, iki yüz elli
bin dolar değerinde bir gayrimenkul satın almak veya toplamı bu
değere ulaşacak şekilde farklı gayrimenkuller satın almak. Bunun
haricinde; beş yüz bin dolar değerinde sabit sermaye yatırımı,
aynı miktarı üç yıl süreyle bir mevduat hesabında tutma, aynı
değerde devlet tahvili satın alma veya ticari işletme yoluyla elli
Türk Vatandaşı için istihdam oluşturma seçenekleri de mevcuttur.
Birlikte çalıştığımız kişiler; sermaye miktarını koruduğu veya
gelecekte değerlendiği için, hem de Türkiye’de yaşamak isteyenler
için daha kullanışlı olduğu için emlak satın almayı tercih ediyorlar.

Siz bu konuda nasıl bir danışmanlık hizmeti
veriyorsunuz? Size kimler başvurabilir?

Öncelikle; internet sitemiz ve sosyal medya ağımız aracılığıyla
potansiyel müşterilerle iletişime geçiyoruz. Programları
tanıtıyoruz ve her türlü sorularını yanıtlıyoruz. Bizimle iletişime
geçen müşterilerimizi ofisimizde ağırlıyoruz. Türkiye’ye ilk defa
geliyorlarsa; konaklama temin ediyoruz. Başvuru sürecinde;
başvuru yapan kişiler, devletin organları tarafından sıkı bir
incelemeye tabi tutuluyorlar. Bu sebeple; vatandaşlık sürecine
başlamadan ve müşterilerimizi maddi yükümlülük altına

sokmadan önce onları kendi içimizde bir denetimden geçiriyor
ve başvuruya uygun olup olmadıklarını kararlaştırıyoruz.
Bu denetim kapsamında; kişisel bilgilerinden, yapacakları
yatırımla alakalı finansal bilgilere kadar her şeyi inceleniyor
ve bunların mevzuata uygunluğu denetleniyoruz. Eğer kendi
içimizde yaptığımız denetimde; bir uygunsuzluk görürsek bunu
başvuran kişiye bildiriyor ve beraber çalışarak başvurusunu
mevzuata göre düzenliyoruz. Müşterilerimizin vaktinin oldukça
değerli olduğunu bildiğimiz için başvuran kişinin ilgilenmesi
gereken durumlar haricinde süreci tamamen kendimiz
yönetiyoruz. Bu kapsamda gerekli belgeleri derliyor, yatırılması
gereken harçları takip ediyor ve müşterilerimiz için uygun
gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz.

Son olarak, firmanızı bu sektörde öne çıkaran
özellikler neler?

Geniş kapsamlı vatandaşlık hizmetleri sunan ve uluslararası
alanda çalışan bir Türk markası olmamız; bizim en önemli
özelliğimiz diyebilirim. Günümüzde yatırım yoluyla vatandaşlık
piyasasının önde gelen danışmanlık şirketleri; genellikle Avrupa
bazlı yabancı markalardır. Bu noktada; onlarla aynı kapsamda ve
aynı kalitede danışmanlık hizmeti sunabilen, Türkiye bazlı bir
organizasyon olmamız bizim için bir gurur kaynağı. Vatandaşlık
hizmeti alanındaki tecrübelerimiz, ekibimizin İngilizce başta
olmak üzere birden fazla yabancı dilde uzmanlığı olması ve
müşterilerimizle kurduğumuz samimi iletişim bizi öne çıkaran
diğer özellikler arasında diyebilirim. 

www.becitizen.global
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TÜGİAD Ankara
Kuzu Effect
AVM’de Buluştu
İş dünyasının genç temsilcisi Özge
Kuzu, Kuzu Effect AVM’de TÜGİAD
üyelerine özel bir davet verdi.
İş ve cemiyet hayatının genç kuşak temsilcisi Özge Kuzu,
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği üyelerini öğle yemeğinde
bir araya getirdi. Kuzu Effect AVM’de bulunan Seyfi Balık
Restoran’da gerçekleşen davete; TÜGİAD Ankara Yönetim
Kurulu Üyeleri’nden ve üye iş adamlarından birçok isim katıldı.
Oldukça keyifli anların yaşandığı davetin ardından; Kuzu Effect
AVM’nin Yöneticisi Özge Kuzu misafirlerine Kuzu Group adına
hediyeler takdim etti. Yemeğin ardından TÜGİAD Ankara’nın
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Özge Kuzu’ya teşekkür
plaketi verdi. 
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ASLIHAN BARIȘ

Boşanmada Mal Paylaşımı
Nasıl Yapılır?
Avukat Aslıhan Barıș, son dönemlerde artan boșanma davalarının sonucunda,
en çok merak edilen konulardan biri olan; “Boșanmada Mal Paylașımı”nın
temel esaslarını tüm detayları ile ele alıyor.

E

n basit anlatımı ile mal paylaşımı, Türk Medeni
Kanunu’na göre; tarafların evliliklerinin başlangıcına,
evlilik içinde edinilen mal varlıklarının bedelinin
nasıl ödendiğine uygun olarak, özel hesaplama
yöntemleri ile yapılır. Hep söylendiği üzere;
boşanmada mallar yarı yarıya paylaşılmaz. Bu
durum edinilen mal varlığının bedelinin ne şekilde
ödendiğine göre ayrı ve teknik bir hesap gerektirir.

1 Ocak 2002’den önce; 743 sayılı Türk Medeni
Kanunu zamanında boşanmada mal paylaşımı hangi
esaslara dayalıydı?

Bu dönemde boşanacak kişiler arasında Mal Ayrılığı Rejimi
uygulanıyordu; ancak kanunda bunun yanında mal birliği ve mal

202 magdergi.com.tr

ortaklığı gibi farklı rejimlerin esasları da düzenlenmiş olup; eşler
bu farklı üç mal rejiminden dilediğini seçme hakkına sahipti.
Eğer bir evlilik; 1 Ocak 2002’den önce başlamışsa ve eşler
bir evlilik sözleşmesi yapmamışlarsa; “Evliliğin devamında
eşlerin her birinin kendi adına alıp, kayıt ettirdikleri mallar
kimin adına kayıtlı ise onun olur.” düzenlemenin esası budur.
Bu kanun döneminde evin geçimi erkek tarafından sağlanır,
kadın ise genel olarak çalışmazdı. Bu nedenle; evlilik içinde
alınan mallar da sıkça erkek adına kayıt edilir ve bunun aksi
pek gündeme gelmezdi. Bir boşanma söz konusu olduğunda;
evlilikte edinilen tüm mal varlığı erkek adına kayıtlı olduğu
için kadının boşanmada kocanın mal varlığında kanunen bir
hakkı olmuyordu ve bu çok büyük mağduriyetler doğuruyordu.

Boşanan kadın; ziynet alacağı dışında bir alacak hakkı
olmadan boşanmak zorunda kalıyor ve adeta yıllarını o
evliliğe verdikten sonra boşandığı eşinin vicdanına kalıyordu.
Kadınlar; sıklıkla boşanmadan sonra zorda kalıyordu.
Sonuç olarak; bu dönemde kadının, kocasının mal varlığı
üzerinde bir hakkı bulunmuyordu; ancak çalışarak evin
geçimine katkıda bulunduğunun ispatı sağlanırsa bir hak
doğabiliyordu. Onun dışında; ziynet alacakları dışında bir
talep hakkı da olmuyordu.

Hep söylendiği üzere; boșanmada mallar
yarı yarıya paylașılmaz. Bu durum edinilen
mal varlığının bedelinin ne șekilde ödendiğine
göre ayrı ve teknik bir hesap gerektirir.

1 Ocak 2002’ den sonra yürürlüğe giren 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmada
mal paylaşımı hangi esaslara tabidir?

Şu an yürürlükte olan; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nu,
beş kitaptan oluşmuş olup, dördüncü bölümünde bulunan
202-281 maddeler arasında “Eşler Arasındaki Mal Rejimi”
yer almaktadır. Bu maddelerde özellikle, eşler arasındaki
çeşitli mal rejimlerine göre; malların yönetimi, mallardan
yaralanma, mallar üzerinde tasarrufta bulunma ve eşlerin
bu konudaki hak ve sorumlulukları, eşler dışındaki kişilerin
(3. kişi) mal rejimleri karşısındaki durumları yeniden
düzenlenmiştir.

Bu kanuna göre; 1 Ocak 2002’den sonra eşler arasındaki yasal
mal rejimi; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi’dir.

Peki nedir bu “Edinilmiş Mallara Katılma
Rejimi”?

En basit anlatımı ile evlilik içinde eşlerden birinin çalışılarak
kazandığı her iki liranın; bir lirasının eşine ait olması
demektir. Kural olarak 1 Ocak 2002’den sonra bir eşin evlilik
içinde edindiği mal varlığı değerinin yarısının; diğer eşe ait
olması demektir. Diğer eşin çalışması - çalışmaması; hatta
eşlerin fiili olarak aynı evde yaşıyor olup olmamaları dâhi
burada önemli değildir.

“Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”nde şirket
hisselerinin paylaşımı nasıl olacaktır?

Bu da çok tartışılan ve davalarda yanlış uygulanan bir konu
olması bakımından önemlidir. Şöyle ki; boşanmada paylaşımı
istenen şirket hissesi, eğer 2002 yılından önce elde edilmiş ise;
hisse sahibi eşin kişisel malı olacaktır ve diğer eş bunda hak
iddia edemeyecektir. Bu durumda paylaşım söz konusu olmaz.
Şirket hissesi, 2002’den sonra ve evlilik birliği içinde elde
edilmiş ise; bu hissenin değeri, edinilmiş mal olarak kabul
edilecek ve istisnâi durumlar dışında mal paylaşımına dahil
edilecektir.
Her iki durumda da şirket hissesi nedeniyle elde edilen gelirler;
tıpkı kira gelirlerinde olduğu gibi edinilmiş mal olarak kabul
edilecek ve Türk Medeni Kanunu’muzun 220. maddesine göre;
paylaşıma dahil edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta; böyle bir durumda paylaşım yapılırken hisselerin yarısı
değil, hisse değerinin yarısının devredilecek olmasıdır.
Uygulamada bu konuda en çok karşılaşılan problemlerden
biri de anlaşmalı boşanma protokolü ile kararlaştırılan hisse
devirlerinin nasıl yapılacağı konusudur. Burada boşanma
kesinleştikten sonra ortaya çıkacak bir problem de, örneğin;
boşanma protokolünde devir kararlaştırıldığı halde, diğer eş

tarafından devre yanaşılmaması halinde artık görevli mahkeme
Aile Mahkemeleri değil, Ticaret Mahkemeleri’dir.
Böyle bir hisse devri talebi ile Ticaret Mahkemesi’nde görülecek
davada; şirketin aktif ve pasifleri bulunarak defter değerinin
bulunması gerekir. Bunların içinden başlangıçtaki duruma göre;
tasfiye tarihindeki durumu değişen varlıklar ve defter değerinin
çıkartılıp yapılacak teknik hesaplarla devri yapılacak değer
bulunur.

Sonuç olarak ve kişisel kanaatime göre;

Sonuç olarak; yürürlükteki Türk Medeni Kanunu’muza göre
1 Ocak 2002’den bu yana benimsenen “Edinilmiş Mallara
Katılma Rejimi” önceki kanun zamanında, birçok hakkı elinden
alınan, iş hayatının dışında ve sadece evde yaşadığı düşünülen,
yıllarını o evliliğe verse de boşanmada mal rejimi bakımından
hak araması çok zor nerdeyse imkansız olan kadınlar için pozitif
ayrımcılık yapmıştır. Hem ülkemizde hem de dünyada; kadının iş
hayatına karışmasından kaynaklanan ve değişen yaşam koşulları
göz önüne alınarak; çağa uygun bir hale getirilmiş, örneklerine
uygun ve modern bir kanun halini almıştır. 

Güvenevler Cinnah Caddesi, Alaçam Sokak No: 30/4 06650 Çankaya/Ankara
Tel: +90 532 355 69 60
avaslihanbaris
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ECE GÜLEÇ

ZEYNEP KONYALI, BİLGE APAYDIN, MERAL UZMAN

NESRİN KILAVUZ

Ceren Can’dan
Neon Koleksiyon
Moda dünyasının sevilen ismi
Ceren Can, Sonbahar/Kış
Koleksiyonu’nu Ümitköy’de bulunan
butiğinde düzenlediği bir davetle tanıttı.
Ankara cemiyet hayatının seçkin simalarının katıldığı davette,
neon renkli kıyafetler oluşan koleksiyon büyük ilgi gördü. Sezon
ürünlerini yakından inceleyen davetliler, sevilen tasarımcı Ceren
Can’dan koleksiyon hakkında bilgi aldı. Açık havada DJ Levent
Özkazanç’ın müzikleriyle eğlenirken; bir yandan da çeşitli ikramlar
eşliğinde sohbet eden misafirler keyifli bir gün geçirdi. 
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CEREN CAN

HÜLYA AKMAN

İLAY GÜVEN, GÖRKEM ÇAMLIBEL

AYDAN ÖZDOĞAN

Ankara cemiyet
hayatının seçkin
simalarının
katıldığı davette,
kıyafetlerin
tasarımları ve
neon renkleri
dikkat çekti.
BURCU KUNAR

GÜLENNUR AYDIN

REZAN ANIK YAĞIZ

SİNEM BAȘBUĞ

davet

GÜRSEL BARAN

MERVE TİRİTOĞLU ȘENGÜLLER

LUT SUNGUR

MİNE AKYOL, TURNA HELVACIOĞLU

Patiswiss’ten
Yeni Şube
İsviçreli çikolata uzmanları
rehberliğinde; bambaşka bir çikolata
deneyimi sunan Patiswiss, yeni
mağazasını Maidan AVM’de açtı.
Sevilen el yapımı çikolata markası Patiswiss, yeni mağazasının
kapılarını iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarının katıldığı
bir törenle açtı. Törende açılış kurdelesini Patiswiss Yönetim
Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız ve Ankara Ticaret Odası Başkanı
Gürsel Baran birlikte kesti. Birçok tanınan ismin katıldığı törende;
misafirler canlı müzik ve Patiswiss’in el yapımı çikolataları eşliğinde
keyifli bir gün geçirdi. 
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MERVE TOPSAKAL

ESRA SÖZEN YURTSEVER

Ate Manner
Göz Alıcı Sunumlar
Sofralarının șıklığını ve sunumlarının zarafetini ve hayatlarından kesitleri Ate
Manner adlı bloglarında paylașan Merve Topsakal ve Esra Sözen Yurtsever,
Ate Manner’ın kuruluș hikâyesinden ve bloglarının detaylı içeriğinden söz ediyor...

B

ize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?

Birimiz avukat, diğerimiz psikolog olan iki kız
kardeşiz. Kendimizi anlatacak olursak; ben avukatım,
evlendikten sonra Kayseri’ye yerleştim. Beş yaşında
bir oğlum var ve sosyal medyada yaptığım iş dışında,
kendi ofisim var. Aktif bir şekilde çalışıyorum. Kız
kardeşim ise klinik psikolog, İstanbul’da yaşıyor. O da evli ve
“Çocuk, Ergen Psikolojisi” alanı üzerinde çalışıyor. İkimiz de
yenilikçi ve yaratıcı karakterlere sahibiz. Kendi mesleklerimizin
yanı sıra, özel hayatlarımızda da birilerinin hayatına dokunma
konusunda son derece duyarlıyız.

Blog yazmaya nasıl ve neden başladınız?

Aslında evlerimize döndüğümüz bugünlerde en çok ihtiyacımız
olan şeyin sadece gözümüz değil; ruhumuza da iyi gelen detaylar
olduğunu fark ettiğimiz gün; bu işe başladık. Pandeminin başında,
en zor dönemi ailecek bir arada geçirme kararı aldık. İkimiz
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de o dönemde evden çalışıyorduk ve tam kapanma zamanıydı.
Anlayacağınız; evde ekmek yapanlardandık... Daha öncesinde
ikimiz de mutfaktan çok uzak olduğumuz; pandemide ise mutfakta
yaşamaya başladığımız için yaptıklarımızı paylaşmak istedik...

Blogunuzun içeriğinden söz edebilir misiniz?

Blogun içeriği tamamen evimizin, sofralarımızın hatta
sunumlarımızın çabasız şıklığının takipçilerimiz tarafından
hissedilmesini istemekten ibaret... Hesapta tam olarak istediğimiz
şey; sıradan bir kahveden ziyade espresso hazzını verebilmek...
Yaptığımız ve denediğimiz tariflerin konforlu, samimi olmasının
yanı sıra, detayları ve malzemeleriyle farklılık yaratmasına da
çok dikkat ediyoruz. Güzel yaşamın zahmetsiz olması gerektiğine
inanıyoruz. Biz pandemi sürecinde, evde de olsak bir tatlının tadına
varabileceğimizi ya da bir yere gitmeden, birileri ile buluşmadan
da kendimize özel bir kahve sunumumuzun olabileceğini fark ettik.
Hesabımızda da tam olarak bunu yansıtmaya çalıştık. Sevdiğimiz
şeyi yapmak ve onu iyi yapmak.

Ağırlıklı olarak içerik ürettiğiniz bir konu veya
tema var mı? İçerik oluştururken nelere dikkat
ediyorsunuz?

Blogumuzda ağırlıklı olarak; şık ama yaşanabilen evler, kullanışlı
mutfaklar, stil sahibi masalar, yapmış olduğumuz sunumlar
ve hayatımızdan detaylar paylaşıyoruz. İkimiz de eğlenmeyi ve
eğlendirmeyi her zaman sevmişizdir. İşletmeci bir ailenin kızı
olmaktan dolayı belki de insanları yemeğe davet etmeyi ve onları
ağırlamayı her zaman çok sevdik. Bizim için büyük masalar
her zaman için cömertliktir, jesttir, mutluluktur, sıcaklıktır
ve samimiyettir. Her zaman arkadaşlarımızın, ailemizin,
misafirlerimizin gerçekten hoş karşılandığını, önemsendiğini
hissettirebilmek isteriz. Bu bizim annemizden öğrendiğimiz bir şey.
Annemiz bizi ev sahipliği yapmanın zevkiyle tanıştırdı. Biz de bu
zevkimizi; bizi severek takip edenlerle paylaşıyoruz. Paylaşımlarımızı
yaparken; kendimiz dışında aile bireylerini, özellikle çocukları
paylaşmamaya özen gösteriyoruz; çünkü bu bizim tercihimiz,
onların değil. Aslında dikkat demeyelim de, yapmak istediğimiz şey;
sevdiğimiz şeyi yapmak ve onu en iyi şekilde yapmak.

Bloggerlık ve blogunuz konusunda en çok nelerden
ya da kimlerden ilham alıyorsunuz?

Takip ettiğimiz ve beğendiğimiz o kadar fazla hesap var ki; hepsi
birbirinden başarılı... Kendi hayatımızdan etkileniyoruz. İkimiz
de güzel yaşamın zahmetsiz olduğuna inanıyoruz. Yeter ki güzeli
isteyelim... Evimizde, mutfağımızda, sofralarımızda hatta stilimizde
de işleri basit ve düzenli tutmaya çalışıyoruz. En büyük ilhamımız
bunların hepsini, aynı yüksek enerjide tutmayı başarabilmektir.
İddialı seçimlerde korkmadan; cesur ama tadında seçimler

Blogumuzda ağırlıklı olarak; șık ama
yașanabilen evler, kullanıșlı mutfaklar, stil
sahibi masalar, yapmıș olduğumuz sunumlar
ve hayatımızdan detaylar paylașıyoruz.
yapıyoruz. Önemli olan farklı olmak diye düşünmüyoruz; ama
özgün olmak için uğraşıyoruz. Her alanda; blogumuzda, iş
hayatında, aile hayatında... Önemli olanın kendimizi içinde mutlu
hissettiğimiz; kendi dünyamız olduğunu düşünüyoruz.

Blog yazmaya yeni başlayacak kişilere
verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Biz de o kadar yeniyiz ki; tavsiye verebilecek konumda mıyız diye
bir düşünelim. Sadece şunu diyebiliriz; başlarken çok kolay bir
iş demiştik ama şu an öyle olmadığını; hatta zor bile olduğunu
söyleyebiliriz.

Son olarak geleceğe yönelik plan ve hedeflerinize de
değinebilir misiniz?
Bu hesabı açarken ikimizin de aktif bir iş hayatı vardı; fakat
kendimize göre bir hedef koyduğumuz için bu yola birlikte çıktık.
Gelecek için çok güzel ve heyecan verici bir projemiz var, sadece
biraz daha zamana ihtiyacımız var. 

düğün

Mutluluğa
İlk Adım
Prada Türkiye Satın Alma Müdürü
Deniz Çubukçu ve Bankacı Ata
Özgenel yakın dostları ile
ailelerinin katıldığı zarif bir
kır düğünü ile evlendi.
İstanbul Casa Lavanda’da gerçekleşen ve çiftin dört yıllık
birlikteliklerini taçlandırdığı düğün, doğanın güzelliği,
organizasyon detayları ve konukların zarafetiyle ön plana çıktı.
Keyifli ve samimi bir ortama ev sahipliği yapan gecede konuklara,
bu güne özel gelin Deniz Çubukçu tarafından el yapımı üretilen
seramikler hediye edildi. Konukların müzikler eşliğinde keyif dolu
anlar yaşadığı davette Deniz Çubukçu’nun gelinlik seçimi Galia
Lahav, damadın seçimi ise La Misura oldu. 
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KAAN-MÜGE-ERHAN KALE

YASEMİN CONGLETON

HAKKI ÖZGENEL, LALE ÖZGENEL, DENİZ ÇUBUKÇU ÖZGENEL, ATA ÖZGENEL, ESRA ZEYNEP, ÇAĞDAȘ ERGİN

ARDA ÖZGENEL, SERENA ERTÜRK

İstanbul Casa
Lavanda’da
gerçekleșen
düğün, doğanın
güzelliği,
organizasyon
detayları ve
konukların
zarafetiyle ön
plana çıktı.

röportaj

HALE TÜFEKÇİ

Lezzetli Sunumların Adresi
The Kitchenteller
Birbirinden lezzetli tarifleri; özgün ve yaratıcı sunumlar ile birleștiren
The Kitchenteller’ın Kurucusu Hale Tüfekçi, kariyer serüvenini, blogunun
içeriğini ve takipçilerine sunduğu tarifleri MAG Okurlarına anlatıyor…

B

ize kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?

İzmir’de doğdum. Eğitimimi finans alanında
tamamladıktan sonra Ankara’da büyük bir
şirketin finans bölümünde çalışmaya başladım.
İkinci çocuğumu doğurduktan sonra işime
ara vermek durumunda kaldım. Daha sonra
en sevdiğim şey olan ve hobim olan; yemek yapmayı, işe
dönüştürdüm. Marifetli bir annenin elinde; bol mezeli
sofraların kurulduğu, uzun ve eğlenceli sohbetlerin yapıldığı,
kalabalık bir aile ortamında büyüdüm. Belki bu yüzden
yemek yapmaya karşı hep ilgi duydum. İş hayatına ara verince;
yakaladığım ilk fırsatta içimdeki mutfak aşkını fotoğrafçılık
tutkusuyla birleştirmiş oldum.
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Blogger’lık kariyerinize nasıl başladınız? Yemek
blogger’ı olma fikri nasıl gelişti?

Aslında, blogger’lık fikri pandemi ile başladı. Yaptığım yemekleri
yiyen, sofralarımda bulunan ve fotoğraflarımı gören arkadaşlarımın
ısrarları üzerine; bugüne kadar hobi olarak yaptığım şeyleri bir anda
yeni bir sayfada paylaşmaya karar verdim. Eşim ile sayfama bir isim
bulduk ve yeni bir Instagram sayfası açtık. Böylece benim hayatımda
da yeni bir sayfa açılmış oldu.

Blogunuzun içeriğinden söz edebilir misiniz?

Blogumun içeriğinde; yemek tarifleri ve takipçilerimin bu tarifleri
iyi yapabilmeleri için çeşitli tüyolar yer alıyor. Bu tarifleri mümkün
olduğunca güzel görseller ile sunmak da en büyük amacım diyebiliriz.
Zaman zaman gittiğim güzel restoranlara da yer veriyorum.

Blogumun içeriğinde; yemek tarifleri ve
takipçilerimin bu tarifleri iyi yapabilmeleri için
çeșitli tüyolar yer alıyor.
Blogunuzdaki içerikleri nasıl belirliyorsunuz?

Özellikle, mevsimlere çok dikkat ediyorum. Mevsimine ait meyve
ve sebzeleri tercih ediyorum. Bunun önemini her fırsatta belirtip,
bunu mümkün olduğunca insanlara da aşılamaya çalışıyorum.
Haftalık olarak bir plan oluşturup; hem yemek, hem de çay
saatlerine uygun tarifler hazırlayıp, sunmaya çalışıyorum.

Blog yazarlığının zorlukları nelerdir?

Çok fazla mesai harcamanız gerekiyor. Bir tarifin ölçüsünü
yazmak, onu yapmak, çekim için bir styling oluşturmak, çekimini
yapmak ve sonra fotoğrafı düzenlemek gerçekten kolay gibi
görünse de çok uğraştırıcı bir iş. Açıkcası; bunları evde iki küçük
çocukla yapmak, işi daha da zorlaştırıyor.

Takipçilerinizden ağırlıklı olarak ne tarz sorular
alıyorsunuz?

Genelde tariflerle alakalı sorular geliyor. Ölçüler; herkesin
zorlandığı bir konu oluyor ve genelde bunu netleştirmeye
çalışıyorlar. Bunun dışında az da olsa yaşım ve çocuklarımla ilgili
sorular geliyor.

Son olarak tariflerinizden birini bizimle paylaşabilir
misiniz?

Zenceﬁlli Kurabiye

12 adet için;
Malzemeler:
▪ 3 su bardağı tam buğday unu
▪ 1 tatlı kaşığı karbonat
▪ 1 tatlı kaşığı zencefil
▪ 115 gr. Soğutulmuş ve küp şeklinde doğranmış tuzsuz tereyağ
▪ 1 su bardağı esmer şeker
▪ 1 yumurta
▪ 2 yemek kaşığı pekmez
Yapılışı:
Fırını önceden 180 C’ye ısıtın ve iki adet fırın tepsisine pişirme
kağıdı serin.
Un, karbonat ve tereyağını bir mutfak robotuna koyun ve ince
ekmek kırıntıları halini alana kadar çekin.
Şeker, yumurta ve pekmezi ilave edin ve hamur bir top haline
gelene kadar karıştırın.
Hamuru hafif unlu bir zemine koyun. Pürüzsüz ve yumuşak
bir kıvam alana denk yoğurun. Yine unlu bir yüzey üzerinde
hamuru ikiye bölerek açın. İstediğiniz kurabiye kalıbıyla
dilediğiniz şekilleri oluşturun ve fırın tepsisine alın. Hafif kabarıp,
kenarları renklenmeye başlayana kadar 10-15 dk pişirin. Fırından
çıkarıp iyice soğuyana kadar dinlendirin. 

davet

BİLGÜN DERELİ

ECE SÜKAN

BÜȘRA DEVELİ

EVİN ȘAȘMAZ

Eşsiz İtalyan
Lezzetleri
1993 yılından beri kalitesinden
ödün vermeden misafirlerini
ağırlayan, İstanbul’un ilk İtalyan
restoranı Da Mario, Etiler’den
sonra İstinyePark AVM’de de
kapılarını açtı.
Da Mario İstinyePark’da, Tolga Sezgin’in ev sahipliğinde
gerçekleşen davete; çok sayıda seçkin isim katıldı. Da
Mario’nun zengin menüsüne; benzersiz atmosferinin ve
yaratıcı kokteyllerinin de eşlik ettiği davette; konuklar
unutulmaz bir akşam yaşadı. 
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AHMET İREN, TOLGA SEZGİN

AHU YAĞTU

ȘİRİN EDİGER

ZEYNEP ÜNER

ÖZGÜR MASUR

Da Mario’nun
zengin menüsü,
benzersiz
atmosferi
ve yaratıcı
kokteyllerinin
eșlik ettiği
davette; konuklar
unutulmaz bir
akșam yașadı.
ÖZGE ULUSOY

FATOȘ ALTINBAȘ

YASEMİN ÖĞÜN

BURCU ESMERSOY

röportaj

IȘIK YİĞİT

Balık Denilince...
Teras Balık Restoran
Taze ve günlük deniz ürünlerini, değișik ve modern tarifler ile harmanlayan
Ișık Yiğit, kurucusu olduğu Teras Balık Restoran’ın açılıș serüveninden menüsüne,
en sevilen tatlarından gelecek dönem projelerine kadar birçok ayrıntıyı
MAG okurları ile paylaștı...

B

ize biraz kendinizden bahsedebilir
misiniz?

Aslen Ankaralıyım. Yaklaşık otuz yıldır yiyecek
ve içecek sektörünün içerisindeyim. Bu alandaki
bilgi ve tecrübelerimin hemen hemen hepsini balık
restoranlarında çalışarak edindim. Benim bütün
hayalim bir balık restoranı açmaktı ve hayalimi Teras
Balık Restoran’ı kurarak gerçekleşmiş oldum.

Teras Balık Restoran’ı işletmeye nasıl karar
verdiniz? Buranın hikâyesini anlatır mısınız? Teras
Balık Restoran’ın nasıl bir konsepti var?

Teras Balık Restoran’ı kurmamdaki asıl amaç; insanları daha önce
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tatmadıkları lezzetlerle buluşturmaktı. Farklı ara sıcakları ve
balık sunumlarını, kendimize özgü, değişik tarzımızla sunmak
için bu yola çıktık. Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde
müşterilerimizin sağlıklarını ön planda tutarak; gerekli olan tüm
önlemleri aldık. Mekânımızı hijyen ve sosyal mesafe kurallarına
uygun bir şekilde dizayn ettik. Restoranımız, yüksek tavanlı ve
ferah olmakla birlikte; muhteşem manzaralı ve teraslı bir bahçeye
sahiptir. Aynı anda yüz kişiyi misafir ettiğimiz mekânımızda;
açılır kapanır ve camlı tavana sahip, özel misafirlerimizi
ağırladığımız iki adet VIP salonumuz bulunmaktadır.
Misafirlerimize Türkiye’nin her yerinden en taze balık ve deniz
ürünlerini temin ediyoruz. Misafirlerimize hem uygun fiyatlı,
hem de kaliteli bir hizmet veriyoruz.

Teras Balık Restoran’ı kurmamdaki asıl amaç;
insanları daha önce tatmadıkları lezzetlerle
bulușturmaktı.
Çok geniş bir menünüz var. Bize ürün çeşitliliğinizden
söz edebilir misiniz? Menüyü nasıl oluşturuyorsunuz?
Malzeme seçiminde en çok nelere önem veriyorsunuz?

Servisimiz alakarttır. Misafirlerimiz meze teşhir bölümümüzde yer alan
mezeleri kendileri seçmektedir. Menümüzde yaklaşık olarak yüz adet
meze bulunmaktadır. Ayrıca her gün değiştirdiğimiz, yirmi tane farklı
ara sıcağımız ve Türkiye’nin dört bir yanından taze ve günlük temin
ettiğimiz balıklarımız bulunmaktadır. Fırında özel soslu kalkan, levrek
pirzola, fener lazanya, dülger dürüm gibi özel pişirme tekniklerimiz
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra orkinos kavurma ve özel pişirme
tekniği ile hazırladığımız şevketi bostanımızda çok beğenilmektedir.

Son olarak gelecek dönemde projeleriniz ve hedefleriniz
neler?
Ankara’dan sonra İstanbul’a da açılmak istiyorum.

Misafirleriniz tarafından sevilen ve sık tercih edilen
ürünleriniz hangileri?

Restoranımızda en çok fırında kalkan, kırlangıç buğulama ve levrek
ızgara tercih edilmektedir. Deniz mahsüllü krep, deniz mahsüllü ay
çöreği, patlıcanlı lagos dolma gibi birbirinden farklı ara sıcaklarımız da
değişik tatlar arayan müşterilerimiz için menümüzde bulunmaktadır. 

davet

EBRU GÜRLEK, SELMA SEVGİ

EBRU YILMAZER

DENİZ SUNGUR, BAHADIR GÜNEL

Her Şey
Eğitim İçin
Türk Eğitim Derneği Meşale
Komitesi tarafından düzenlenen
“Geleneksel Meşale Kahvaltısı”
Kuzu Effect AVM’de bulunan
Seyfi Balık Restoran’da gerçekleşti.
Kuzu Effect AVM’de bulunan Seyfi Balık Restoran’da yoğun
bir katılım ile gerçekleştirilen “Geleneksel Meşale Kahvaltısı”
etkinliğine cemiyet ve iş hayatından birçok isim katıldı.
Amaçlarının; TED Tam Eğitim Bursu kapsamında okuyan
öğrencilerin, TED misyonu doğrultusunda çözüm odaklı
lider bireyler olarak yetiştirilmesi ve burs sistemindeki
öğrencilerinin eğitim masraflarının karşılanmasının yanı
sıra; barınma, servis, yemek, kitap, kırtasiye, giyim ve cep
harçlıklarının da karşılanması olduğunu açıklayan Meşale
Komitesi Üyesi Hülya Akman, kahvaltıdan elde edilen tüm
bağışların TED Burs Fonu’na aktarılacağını belirtti. 
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ȘENİZ TOPALOĞLU

AYDAN ÖZDOĞAN

ELİF TECER

NESLİHAN AKTEPE

AKIN-NESRİN KILAVUZ

Kuzu Effect AVM
Seyfi Balık
Restoran’da
yoğun bir katılım
ile gerçekleștirilen
“Geleneksel
Meșale Kahvaltısı”
etkinliğine cemiyet
ve iș hayatından
birçok isim katıldı.
HÜLYA AKMAN

CEREN CAN

İREM İLERİ

ÖZGE YAKICI

röportaj

DORA KÜBRA YILDIZ

Bir Paket Mutluluk
Paylaştıkça Çoğalan
Daimî önceliği yardıma muhtaç çocuklar olan; sadece Türkiye’de değil,
birçok farklı kıtada temsilcilikleri bulunan Bir Paket Mutluluk Derneği’nin Kurucusu
Dora Kübra Yıldız ile derneğinin kuruluș hikâyesi, öncelikli gündemi ve
hayata geçirdiği projeler hakkında keyifli bir söyleși gerçekleștirdik.

Ö

ncelikle kendinizden ve derneğinizin
kuruluş hikâyesinden bahsedebilir
misiniz? Derneği kurma fikri nasıl oluştu?
1988 yılında Ankara’da doğdum. Gazi Üniversitesi
Spor Akademisi mezunuyum. Aynı alanda; Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi’nde Yüksek Lisans
yapmaktayım.

Gelinlik üzerine bir mağazamız ve bilişim üzerine bir ofisimiz
var. Hem sporcuyum hem de ticaret ile uğraşıyorum. “Bir Paket
Mutluluk” öncelikle, 2014 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak
başladı ama derneğin hikâyesi 2006 yılına dayanıyor. O yıllarda
üniversiteye başladığımda hem çalıyor hem de okuyordum. O
dönemde, kazandığım paralarla; eski mahalleme gidip çocuklara
ikram dağıtıyordum. Aslında “Bir Paket Mutluluk” ismi de buradan
geliyor. O dönemde; şeffaf torbalara ciciboğaz doldurup, süsleyip
dağıtırdım. 2014 yılına kadar kendi imkanlarım doğrultusunda;
yetim ve muhtaç çocuklara yardım ettim. Düzenli olarak huzur
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evlerini ziyaret edip, engelli çocuklara gönüllü öğretmenlik yaptım.
Çocuklara ve yaşlılara olan sevgim Bir Paket Mutluluk’u büyüttü.
2014 yılından itibaren, arkadaşlarımın desteği ile daha fazla
çocuğu sevindirmeye başladım. Çocuklara ikramlar ve oyuncaklar
dağıtıyordum. Aynı zamanda Afrika’da temsilciliği olan bir
dernek ile irtibata geçip Afrika’daki yetim çocuklara da ulaşmaya
başladım. Oraya da yemek ikramı gönderiyordum. Zamanla sosyal
medyada yer alıp; çeşitli yardım kampanyaları başlattım. Önce
kendi çevremin desteğiyle, daha sonra kampanyalarımın çevrem
tarafından başkalarına tavsiye edilmesi ile giderek büyüdük. 2017
yılında yakın dostlarımla beraber; bir grup oluşturup, yardımları
beraber dağıtmaya başladık. 2020 yılında ise uluslararası bir
dernek olduk.

Derneğin öncelikli gündemi nedir?

Derneğimizin daimî önceliği yardıma muhtaç çocuklardır. Din,
dil ve ırk ayırt etmeksizin yardıma muhtaç her çocuğa ulaşmaya
çalışıyoruz. Başta Türkiye’nin dört bir yanı olmak üzere; Afrika

Kıtası’nda ve Suriye’de yaşayan yetim çocuklarımıza da yardım
götürüyoruz. Kış aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bulunan köy okullarında okuyan çocuklarımızı tespit ediyoruz.
Tüm kış çocuklarımıza mont ve bot dağıtıyoruz. Ramazan ve Kurban
Bayram’larında bayramlık dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize
market kartı dağıtıyoruz.
Yaz aylarında ise; çocuklarımıza spor ayakkabı ve sandalet dağıtıyoruz.
Okul zamanı kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz. Türkiye’de yaşayan yetim
çocuklarımıza her ay yemek ikramı yapıp, toplu doğum günü partisi
düzenliyoruz. En sevdikleri pastalardan yaptırıp, oyuncak dağıtıyoruz.
Yetimler için yemekler düzenleyip, çocuklarımıza en sevdiği
yemeklerden yediriyoruz. Animatörler ile anlaşıp, yemek sonrası onları
eğlendiriyoruz.
Her ay Afrika’da bulunan yetim çocuklarımıza yemek ikramı verip; en
önemlisi su kuyuları açıyoruz. Afrika’da bulunan yetim çocuklarımıza
toplu doğum günü kutlamaları, dondurma ikramları ve gıda
dağıtımları da yapıyoruz. Avrupa’da; Almanya’da, Afrika’da; Uganda,
Kamerun ve Nijerya’da, Asya’da; Hindistan , Arakan ve Bangladeş’te
temsilciliklerimiz var. Afrika gibi Asya’da da su kuyuları açıp, muhtaç
çocuklarımıza yemek ikramı gönderiyoruz. Takipçilerimizin adak
kurbanlarını Afrika’da kesiyor, yetim çocuklara dağıtıyoruz. Her yıl
Suriye’ye gidiyoruz. Suriye’de hala şeriat devam ettiği için ülkeye tesettür
ile giriş yapıyoruz. Böylelikle; bizi açık gördüklerinde çocuklara da farklı
gelmiyoruz.
Suriye’de yaşayan yetim ve muhtaç çocuklarımıza yemek ikramları
veriyor, oyuncak dağıtıyoruz. Kıyafet yardımı ve gıda yardımı yapıyoruz.
Kız çocuklarına; takı dağıtıyoruz. Çocuklar çamurlu çadırlarda perişan
halde yaşıyorlar, iyi hissetmek onların da en büyük hakkı. En son
gittiğimizde kuaför hizmeti de götürdük. Suriye bambaşka bir yer... İdlip,
Cerablus, El Bab, Azez, Afrin ve Halep’in kırsal köyleri gidebildiğimiz
yerler. O bölgelere daha çok gitmek istiyoruz; çünkü çocuklar çok kötü
şartlarda yaşıyorlar. Birilerinin onlara sahip çıkması lazım.
Bu yılbaşını ve Ramazan Bayramı’nı, Suriye’de yetim çocuklarla
geçirdik. Kurban Bayramı’nı ise Afrika, Uganda’da yardıma muhtaç
çocuklarımızla geçirdik. Hem hayırseverlerimizin kurbanlarını kestik
hem de yardıma muhtaç Afrikalı çocuklarımıza hediyeler dağıttık.
Ramazan ayı içinde Afrika’da ve Türkiye’de yaşayan yetimlerimize
iftarlar verdik. Afrika’da Kur’an-ı Kerim ihtiyacı çok olduğundan
çocuklarımıza Kur’an dağıttık. Afrika, Tanzanya’da yılda iki kez
okulların bahçelerine meyve bahçeleri kuruyoruz. Tabii ki; sokak
bulunan diğer canlarımızı da unutmuyoruz. Bir Paket Mutluluk Ailesi
olarak düzenli olarak kedi ve köpekleri besliyoruz.
Bazı güzel ruhlu insanlar düğün yemeklerini, özel günlerini veya
merhumlarının adına yemek vermek istediklerinde Afrika’da veya
Türkiye’deki yetimlerimize vermek istiyorlar. Şahane organizasyon
yapıyoruz. Hem yetimler mutlu oluyor hem de hayırseverler...
Ayrıca ülkemizde yaşanan doğal afetlerden sonra mutlaka afet
bölgelerine gidiyoruz. Yapılacak ne varsa; destek veriyoruz. Bu
arada tüm yardım dağıtımlarımızı bizzat ellerimizle yapıyoruz. En
şeffaf şekilde; Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Yardım gönderen
takipçilerimizin isimlerini de; hem yardım bölgesinde hem de
sayfamızda mutlaka yayınlıyoruz ki; kişilerin yardımları nereye ve kime
gitmiş açıkça görebilsinler.

Hayata geçirdiğiniz ilk projeden söz edebilir misiniz?
Bu süreçte neler hissettiniz?

İlk projem yetim çocuklara düzenlediğim yemekti. Ankara’da altı bin

yetim mülteci evladımız var. Üç yüz veya dört yüz çocukluk
gruplara ayırıp; büyük bir mekân kiralayıp, çocukları
lüks otobüslerle götürerek, onlara yemek ikram ediyoruz.
Yemekleri bitince, animatörler eşliğinde çocukları eğlendirip,
çocuklarımızı tekrar evlerine gönderiyoruz. Bir keresinde
yetim çocuklarımızla; huzurevinde yaşayan yaşlılarımızı
buluşturmuştuk. Bu da güzel bir projeydi. Her iki tarafın da
bir yanı eksik... Çok güzel birbirlerini tamamladılar.

Sizce derneğinize neden ihtiyaç var?

Bence derneklere değil; dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var.
Bir yerden iyi olmaya çalışmaya ihtiyacımız var; çünkü sadece
muhtaç birine karşılıksız iyilik ve sevgi verirseniz sonsuz
mutlu olabilirsiniz.

Bir Paket Mutluluk Derneği’ni diğer
derneklerden ayıran farklar nelerdir?

Biz özgün bir derneğiz. Lüks gibi görünen eşyaları bile
yardıma muhtaçlar insanlara hediye ediyoruz. Örneğin;
takı ve toka tarzı aksesuarlar gereksiz görünse de; Suriye’de
bulunan yetim çocuklara bunları dağıttığımız günler oldu.
En iyi pastaları yaptırıp, yediriyoruz. En iyi ayakkabıları alıp,
giydiriyoruz. En güzel oyuncakları alıp, hediye ediyoruz.
Kendi evladımız olsa; ona ne alacaksak yetim ve yardıma
muhtaç çocuklara da onları almayı tercih ediyoruz.

Son olarak, derneğinize destek olmak isteyen
kişiler derneğe nasıl destek olabilir?

Sadece Instagram sayfamız var. Instagram hikâye ve gönderi
bölümünde güncel yardım kampanyalarını yayınlıyoruz.
Katılmak isteyen hayırseverlerimiz; sayfamızda bulunan
direkt mesaj bölümünden bize ulaşıp, bilgi alıp, yardımını
gönderiyor. 

birpaketmutlulukk

davet

BIANCA SOMER TÜRKMEN

BURCU ȘENDİR

MİNA KARAGÜLLE

LEYLA EMADİ

Dünyaca Ünlü
Six Senses Spa
İstanbul’da
Six Senses Kocataş Mansions
İstanbul’un uzun süredir beklenen
Spa ve Wellness tesisi; Six Senses
Spa, Uzman Diyetisyen Selahattin
Dönmez’in yeni mevsime girerken
sağlıklı beslenme önerileriyle renklenen
davete ev sahipliği yaptı.
Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, şehrin tarihini aynalayan iki
muhteşem yalıda konumlanan; Six Senses Kocatas Mansions’ın
Wellness Tesisi Six Senses Spa, Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’in
yeni mevsime girerken ruh ve beden sağlığını koruyacak öneriyle
renklenen bir davete ev sahipliği yaptı. Davete cemiyet ve sanat
dünyasının tanınan isimleri katılım gösterdi. Bütüncül sağlık anlayışı
alanında alışılmışın dışında hizmetler sunan; Six Senses Spa yemyeşil
bahçesi, geleneksel Türk Hamamı ve Six Senses’e özel terapileri ile
misafirlerini ağırlamaya devam edecek. 
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SELAHATTİN DÖNMEZ

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...
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GÜZELLİĞİN
YENİ ADRESİ

sağlık ve güzellik

Obezler
İçin Güzel
Çözümlerimiz Var

DOÇ. DR. OSMAN YILDIRIM

M

Doç. Dr. Osman YILDIRIM, obeziteden
kurtulmak için uygulanan en eski ameliyat
yöntemlerinden henüz deneme așamasında
olanlara, cerrahi müdahale gerektirmeyen
operasyonlardan en kısa süren ameliyat
yöntemlerine kadar birçok tedaviyi
detaylıca ele alıyor...

ide Botoksu

Henüz deneme aşamasında olan bu yöntem;
hastalara çok iyi bir şekilde anlatılmalıdır.
Genellikle; Vücut Kitle İndeksi(VKİ) otuzun
altında olan ve daha önce diyet ile kilo vermeyi
denemiş ama başarılı olamamış kişilere
uygulanmaktadır. Vücut Kitle İndeksi ameliyat
sınırlarında olan kişiler için bu yöntem yeterli değildir.
Endoskopik yolla uygulanır. Genel anesteziye gerek yoktur.
İşlem hafif bir sedasyon altında ortalama yarım saat sürer.
Hastalar, bir saat dinlendikten sonra rahatlıkla günlük yaşama
dönülebilir.
Botoks ve estetik cerrahi başta olmak üzere; bazı kas
hastalıkları, anal fissür, akalazya gibi birçok alanda
kullanılmaktadır. Botoks uygulandığı kasta kısmi bir
felç yaratmakta ve bir spazm oluşmaktadır. Bu yöntemde
endoskopla mide çıkışına yakın bölgelere ve iştah
hormonunun daha çok salgılandığı üst bölgelere; botoks
enjeksiyonu yapılır. Böylece hem mide boşalması uzatılmış
hem de iştah hormonunun salgılanması azaltılmış olur.
Bu işlemin ardından hasta mutlaka diyet ve spora devam
etmelidir. Henüz gelişme aşamasında olan bu yöntem ile kısıtlı
miktarda kilo verilebilir.

Mide Balonu

Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan, endoskopik yolla
yapılan bir işlemdir. Mideye yerleştirilen bir balonla hastada
tokluk hissi yaratılır. Hava veya su ile şişirilenleri, altı aylık veya
bir yıllık olanları vardır. İşlem ortalama yirmi dakika sürer.
Kısa bir dinlenme sürecinden sonra hasta günlük yaşamına

geri dönebilir. Bu işlem anestezi gerektirmez ve hafif
sedasyon altında endoskopi ile mideye bir balon yerleştirilir.
Balon 400-700cc civarında şişirilir. İlk zamanlarda; biraz ağrı
ve bulantı olabilir. Hasta balon takılı olduğu süre boyunca ve
balon çıkarıldığında da diyet ve spora devam etmelidir. Aksi
takdirde; verdiği kiloları geri alabilir.

Tüp Mide (Mide Küçültme)

Mide, aşağıdan yukarı hem zımbalayan hem de kesen
özel kesici aletlerle ayrılır. Midenin yaklaşık yüzde sekseni
çıkarılmış olur. Bu ameliyatta; iştahtan sorumlu hormonların
salgılandığı yeri çıkardığımız için hastaların iştahı kalmaz.
Aç oldukları halde mide çok dar olduğundan çok az
yiyebilirler. Diğer ameliyatlara göre daha kısa sürer, altı ay
kadar vitamin ve mineral desteği yapılır. Uzun dönemde;
midede genişleme olursa ya da hasta kilo alırsa mide bypassı
ya da başka metodlara dönüştürülebilir. Ameliyat sonrası
hastalar hem fazla kilolarından hem de hipertansiyon, şeker,
uyku apnesi gibi bir çok rahatsızlıktan kurtulma şansına
sahip olur.

Mide Bypassı

En eski obezite ameliyatlarındandır. Bu ameliyatta; hem
küçük bir mide bırakılır hem de küçük mide çok aşağıdaki
bir ince bağırsağa bağlanır. Bu biraz daha uzun süren bir
ameliyattır. Bu hastalar; hem az yer hem de çok yese bile
yiyecekler sindirilmeden atılır. Bu ameliyat kilo verdirdiği
gibi şekeri de düzeltir; ancak bu ameliyattan sonra hastalar
ömür boyu vitamin ve mineral takviyesi almak zorundadır.
Bunların dışında da mide hacmini azaltan ya da bağırsağa
bağlayan başka ameliyat yöntemlerimiz de var. 
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NURCİHAN GÜLLÜOĞLU, ZEYNEP YAZICI

Bütüncül Güzelliğin Sırrı
NZ Balizza
Bütüncül sağlık ve bütüncül güzelliğe inanan ve bu doğrultuda müșterilerine en
özel hizmeti sunan NZ Balizza’nın kurucusu Zeynep Yazıcı ve Fonksiyonel Tıp
Diyetisyeni Nurcihan Güllüoğlu, merkezlerinin kuruluș hikâyesinden, sundukları
hizmetlerden ve gelecek dönem projelerinden söz ediyor.

N

Z Balizza olarak ne zamandan beri faaliyet
gösteriyorsunuz? Kuruluş amacınız nedir?
Ocak 2021’den beri faaliyet göstermekteyiz. Kuruluş
amacımız; bütüncül sağlığına ve bütüncül güzelliğe
inanan bütün kadınlara hakkettikleri en güzel, en
özel ve en temiz hizmeti vererek, kendilerini özel
hissedecekleri bir mekân yaratmaktı.

Merkezinizde ne tür hizmetler sunuyorsunuz?
Misafirlerinize işlemler haricinde neler
sunuyorsunuz? Hedef kitleniz nedir?

Sorunuza sondan başlayarak cevap vermek istiyoruz. Yediden
yetmişe kendini özel hissetmek isteyen bütün kadınlar bizim hedef
kitlemizdir. Merkezimizde bulunan beş katta; beş ayrı ana alanda
hizmet vermekteyiz.
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Fonksiyonel Tıp Kliniğimiz’de bütüncül sağlık anlayışımız
ile Kurucu Ortağımız Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Nurcihan
Güllüoğlu eşliğinde; hem hastalıklarımıza şifa olmayı hem de
sağlıklı kilo kaybetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Güzelliğin
içten dışa doğru geldiği düşüncesi ile güzelleşmenin temelini
burada atıyoruz.
Beauty Club katımızda FDA onaylı cihazlarımız ve tecrübeli
uzman estetisyenlerimiz ile lazer epilasyon, cihazlı medikal
cilt bakım protokolleri, selülit ve bölgesel incelme tedavileri
uygulanmaktayız.
Hair and Nail Club katımızda ise alanında uzman kadromuzla
saç, tırnak, kaş, kirpik ve makyaja dair her türlü yeniliği bir arada
sunuyoruz.

Sport Club katımızda fizyoterapistlerimiz ile aletli pilates, yoga,
hamile yogası, çocuk yogası ve kickboks derslerimiz bireysel veya
grup dersi olarak uygulanmaktadır.
Wellness Market katımızda ise misafirlerimizin
dermokozmetikten organik gıdaya, anne ve bebek ürünlerinden
mineral makyaj ürünlerine kadar sağlıklı ve özellikli her türlü
ürüne ulaşabileceği alışveriş hizmeti sunulmaktadır.

NZ Balizza’yı diğer güzellik merkezlerden ayıran
özellikler nelerdir? Misafirleriniz, danışanlarınız
neden sizi tercih etmeli?

Anlattığımız gibi NZ Balizza sadece bir güzellik merkezi değil,
kurumumuzda bulunan birçok bölümden sadece bir tanesi...
Ayrıca misafirlerimiz; tüm bölümlerimizde alanında uzman
kişilerden, üst düzey birçok hizmeti bir arada bulabileceği için bizi
tercih etmeli diye düşünüyoruz.

Son dönemde tercih edilen ya da önerdiğiniz kişisel
bakım tüyoları nelerdir?
Son dönemlerde en çok iğnesiz mezoterapi işlemleri ile acısız
olarak; hem ciltte hem saçta çok güzel sonuçlar elde etmekteyiz.
Kadınlara; her ay düzenli cilt bakımı yaptırmalarını ve
hayatlarının sonuna kadar spor yapmayı tavsiye ediyoruz.
Bünyemizde bulunan diğer işlemler ise müşterilerimizin
ihtiyacına göre yapılmaktadır.

Kadın girişimciliğin son derece önemli olduğu
günümüzde, bu tür faaliyetlerde bulunmak isteyen
kadınlara neler önerirsiniz?
Önceliklerinin sağlık olmasını ve insan sağlığına zararlı hiçbir
girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz.

Yeni projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Tabii ki yeni projelerimiz var. Sürekli yurt dışına çıkarak;
dünyadaki gelişimleri, cihazları ve işlemleri takip ediyoruz.
Hedefimiz; bulunduğumuz alanda en iyisi olmak.

Son olarak eklemek istediğiniz başka bir konu var
mı?

NZ Balizza’nın mottosu: “Sağlıklı güzellik” Biz sağlığa
zarar verecek hiçbir unsuru danışanlarımıza sunmuyoruz.
Müşterilerimizin bundan emin olmalarını istiyoruz. Gelin sizde
bütüncül sağlık ile içten gelen güzelliğin keyfini çıkarın! 
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Nurcihan Güllüoğlu
Zayıﬂamaya
Engel Olan 5 Hormon
Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Nurcihan Güllüoğlu, insanların kilo vermesine engel
olan beș hormonu ve hormonların düzelmesi için uygulanan tedavi yöntemlerini
tüm detayları ile MAG Okurlarına anlatıyor...
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B

azen kişi sağlıklı beslendiği halde kilo verme konusunda
güçlük çeker. Hepimiz bu durumu zaman zaman
yaşıyoruz. “Son beş kilomu veremiyorum. Üstüme
yapıştı kaldı. Ne yapsam gitmiyor” gibi söylemleri
danışanlarımızdan çok sık duyuyorum. Aslında; sorun
sizde değil, hormonlarınızda... Maalesef biyokimyamız
bozuksa; ne yaparsak yapalım kontrolü kaybediyoruz.
Şimdi kilo vermemize engel olabilecek beş hormonu birlikte
inceleyeceğiz...
Leptin: Yağ hücrelerinden salgılanan bu hormon, gerekli enerji
depolandığı zaman Hipotalamus’a; “Yeterli enerji depolandı, yeme
isteğini durdur.” mesajını iletir. Yani iştah kesen hormondur. Bunun
sonucunda; beyinden “Doydun” sinyali gelir ve yemeyi bırakırız.
Leptin hormonu yağ hücreleriyle beyin arasındaki haberci olduğu
gibi aynı zamanda vücudun yakıt göstergesidir. Eğer Leptin
sinyalinde bir sorun olursa; beyin yeterli enerji stoğundan haberdar
olamaz ve doyma hissi oluşmaz veya gecikir. Bu durum “Leptin
Direnci” olarak adlandırılır. Bazı durumlarda yakıt göstergesi
düzgün çalışmaz. Bizler araç göstergesi bozuk olduğunda nasıl
aracın benzininden haberdar olamayıp, sık sık benzin alma ihtiyacı
hissediyorsak; Leptin’in iyi çalışmadığı durumlarda da beyin sinyal
alamadığı için sanki depo boşmuş gibi açlık duygusunu uyarır. İştah
mekanizması bozulur ve obeziteye giden yol başlamış olur.

Aslında; sorun sizde değil,
hormonlarınızda... Maalesef
biyokimyamız bozuksa; ne yaparsak
yapalım kontrolü kaybediyoruz ve
kilo alıyoruz.

Ghrelin: Mideden salgılanan açlık uyarıcı hormondur. Ghrelin
ne kadar yüksek ise yeme hissi o kadar fazla olur. Uyku
bozukluklarının, Ghrelin’i artırdığı ve gece beliren yeme isteğini
tetiklediği bilinmektedir. Ghrelin; iştah mekanizmasında önemli
rol oynar. Büyüme hormonu ve prolaktin(süt üretim) hormonunu
da tetiklediği bilinmektedir. Çocukluk döneminde; Ghrelin’in
azlığından dolayı iştahsızlık ve yavaş büyüme, çokluğunda ise aşırı
kilo alımı ile birlikte irilik gözlenmektedir. Yetişkinlikte de Ghrelin’in
anormal aktivitesi aşırı kiloya ya da kilo alamamaya neden olur.
Leptin hormonuyla ters çalışır. Dolayısıyla; kanda Leptin Direnci
var ise Ghrelin hâkim olacak ve durdurulamayan iştahla kişi sürekli
yemek isteyecektir. Bu durum insülin direncinin sonucunda oluştuğu
için tek çözüm uzun vade de olsa insülin direncini iyileştirmektir.
İnsülin: Daha önce bahsettiğimiz gibi kilolu bireylerde insülin direnci
varlığı muhtemeldir. Besinleri depolamaktan sorumlu olan insülin;
kanda sık sık yükselen şekere oranla miktarını artırır. Hücre içine
daha fazla şeker depolamak istemeyen dokular; insüline karşı kalkan
geliştirerek, insüline dirençli hale gelirler. Bu da kilo alımı için kısır
döngüyü başlatır. Diğer dört hormonun da tek başına artmasına
sebep olabilir.
Kortizol: Stres durumunda yükselen, normal şartlarda bizi tehlikelere
karşı alarma geçiren hormondur. Sabahları derin uykudan kortizol
sayesinde uyandığımızı unutmamak gerektir. Ancak stres süresinin
uzaması veya kronik hale gelmesi birçok soruna yol açar. Kortizol
yükseldiğinde; şekerli ve karbonhidratlı gıdalara karşı eğilimi
artırır. Bunun yanında; yüksek kortizol kas dokusunun yıkımını
artırarak, kas kaybına yol açar. Stresliyken verilen kilo genellikle kas
kaybı sonucu oluşur. Bunun sonucunda kişi depresyona girer, iştah
mekanizması yine alt üst olur.
Tiroit: Bazal metabolizma dahil olmak üzere vücutta hemen hemen
tüm reaksiyonlarla ilişkisi olan tiroit hormonunun düşük olduğunda
(Hipotiroidi) neler olabileceğini bugün bilmeyen yoktur. Kilo alımı,
halsizlik, üşüme, vücutta kuruluk ve sinir gibi durumlar oluşabilir.
Hipotiroidi durumunda bazal metabolizma yavaşlayarak, daha

az enerji yaktığı için enerji fazlası depolanır. Obezite ve tiroid
fonksiyon bozukluklarıyla çok sık birliktelik gösterir. Diğer
yandan Hipotiroidi durumunda, halsizlik yorgunluk ile birlikte
kişi hareket etmek istemez. Hareketsizlik de kilo alımına
katkıda bulunduğundan, kişi yine kısır döngüye girmiş olur.
Altta yatan bu sebepler araştırılıp, düzeltilmeden kilo verme
çabalarınız boşa çıkacaktır. Verilen birkaç kilo da sudan veya
kastan gideceği için tekrar geri gelecektir. Kilo kaybederken;
metabolizması düzenlenmiş, diyabet, hipertansiyon, insülin
direnci, İBS, MS, Romatoid Atrit gibi hastalıkları varsa göz
önünde bulundurularak bütüncül sağlığına kavuşmuş, stres
yönetimini öğrenmiş, iyi hisseden bireyler kazanmak hedef
olmalıdır. Siz de yıllardır çabaladığınız halde kilo verip tekrar
geri aldığınız bir kısır döngüdeyseniz; gelin birlikte iyileşelim... 

sağlık ve güzellik

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Hücre Transferi İle
Gençleşelim
Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, kök hücre ve cilt hücre transferi
türlerini, yöntemlerini, yararlarını ve yeni transfer uygulamalarını tüm ayrıntıları ile
MAG Okurları ile paylașıyor...
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K

ök hücre ve cilt hücre transferinin gelişen kök hücre
bankaları ve doku mühendisliği laboratuvarları
sayesinde mümkün olduğunu biliyor muydunuz?
Öncelikle; “Mezenşimal kök hücre transferi ne
demek? Cilt hücresi Fibroblast transferi ne demek?”
açıklayalım...

Mezenkimal kök hücreler; çok sayıda farklı son hücreye
dönüşebilme ve rejenerasyon kapasitesine sahip ana kök
hücrelerdir. Kişiye özel olarak; kemik iliği, yağ dokusu, tendonlar,
diş, plasenta, kordon kanı gibi pek çok yerden elde edilebilen
Mezenşimal kök hücreler, damar yolu ile verildiğinde seçici
olarak hasarlı dokulara ve organlara yönelirler. Orada onarım,
rejenerasyon ile inflamasyonu azaltıcı etki gösterirler. Bağışıklık
sisteminin davranışını düzenlerler. Özellikle, kronik inflamatuar
ve dejeneratif hastalıklarda; COVID19 sonrası onarım ve
yenilenme ile Anti-Aging amaçlı kullanımı da yaygınlaşmaya
başlamıştır. Mezenşimal kök hücreler; ciltteki yaraların
iyileşmesini sağlar ve iz onarımını desteklerler. Yüz, boyun,
dekolte, eller, yanık izleri, sivilce izlerine lokal enjekte edilebilirler.
Tek seansta mucizevi gençleşme için Mezenşimal kök hücre
transferi tercih edilebilir.

Tek seansta mucizevi gençleșme için
Mezenșimal kök hücre transferi tercih
edilebilir.

Fibrocell; kulak arkasından alınan doku örneğinden üretilen
Otolog Fibroblast yani cilt hücresi transferi olup son on yıldır
menapoz öncesi kadınlar için tercih ettiğimiz, güvenliğinden ve
etkinliğinden memnuniyeti yüksek bir hücre transferi tedavisidir.
Bu tedavide alınan hücrelerin yaşı; sizin kronolojik yaşınızda olup,
çoğalma potansiyeli ve işlevselliği kişinin inflamasyon yükü ve
toksinlere maruziyeti ile yakından ilişkilidir. Yüksek miktarda
toksik sigara ve alkol kullanan, şekerden zengin beslenen ve
kronik inflamasyonu olan bir kişiden çoğaltılan Fibroblast
hücreler; transfer sonrası yüksek işlevsellik gösteremeyebilir.
Kişinin üretme kapasitesi, bahsettiğim olumsuzlukların etkisi
altında olabilir. Bu sebeple; damardan detoks tedavileri ile eş
zamanlı uygulama yapılması gerekebilir.
Cilt hücresi transferinde son yenilik ise Alloblast transferidir. Yeni
doğmuş veya ilk bir ay içinde sünnet olmuş bebeklerin sünnet
derisinden elde edilen Allojenik Fibroblastların cilde transfer
edildiği yeni bir uygulamadır. Alloblast, Sağlık Bakanlığı’ndan
onay almış ve ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Yeni
doğan bebeklerin sünnet derisindeki cilt hücreleri; sıfır yaşında
ve kimliksiz hücrelerdir. Kendilerini yenileme, dönüşme, onarma,
iyileştirme kapasiteleri maksimum düzeydedir. Kimliksiz
olmaları, bu Fibroblastların her insana reddedilmeden transfer
edilebilmelerine olanak sağlamaktadır. Anti-Aging amacı ile
istenildiği kadar yapılabilir. Ayrıca onarımın gerek duyulduğu
yara ve yanık izlerine, çatlak alanlarına, yüz, boyun, dekolte, eller
ve saçlı deriye transfer edilebilirler.
Alloblast, Allojenik Fibroblast tedavisinin Fibrocell tedavisine
göre daha çok avantajı vardır. Örneğin; kişiden doku alınmasına
gerek yoktur. İlk seanstan itibaren çok kısa sürede; yaklaşık
bir ay içerisinde ve Fibrocell tedavisine göre dört kat daha
fazla etkisini gösterir; çünkü Allojenik Fibroblastlar sıfır yaşta,
hiç hastalanmamış ve hiçbir olumsuz çevresel faktöre maruz
kalmamış olduklarından DNA; Telomer kırılması yaşamamış ve
süper rejenerasyon kapasitesine sahip hücrelerdir. Karsinojenik,
Teratojenik değildir ve FDA tarafından onaylanmıştır. Bebek
sünnet derisi Müslüman ülke oluşumuzdan dolayı tıbbi atık
olarak kabul edildiğinden etik bir sorun teşkil etmemektedir.

Kişiler, isterlerse kendi çocuklarının sünnet derisini ileride
kullanmak üzere bankacılık kapsamında muhafaza edebilirler.
Telomerler DNA’mızın uçlarında bulunan ve hücrelerimiz
bölünüp çoğaldıkça ve yenilendikçe; yıllar içinde kısalan ve
bittiğinde de artık yaşlanma belirtilerinin arttığı, en sonunda
ise doku ve organ yetmezliği ile sonuçlanan sürecin anahtarı
olan ve tam çözülememiş genetik yapılardır. Telomerlerimizi ne
kadar uzun tutarsak; o kadar genç kalır, sağlıklı ve uzun yaşarız.
Telomer kısalmasını önlemek mümkün değildir. Mümkün
olduğu gün, insanoğlu ölümsüzlüğü keşfettiği gün olacaktır.
Hücre transfer tedavileri kanser hastalarında ve kanser öyküsü
olan kişilere uygulanamaz. Alloblast, Fibrocell ve Mezenşimal
kök hücre transferlerinin yakın gelecekte pratik ve ulaşılabilir
oldukça; zamanın etkilerini silecek popüler tedaviler arasında
hakkettiği yeri bulacağına inanıyorum. 

sağlık ve güzellik

OP. DR. SEDA TAMSOY ATLIMAN

Kendinize Değer Verin
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Tamsoy Atlıman;
mesleki kariyerinden, jinekolojik muayanenin önemine, hamilelik sürecindeki
değișimlerden rutin kontrollerin içeriklerine kadar merak edilen birçok
konu hakkında önemli bilgiler veriyor…

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun oldum. Aynı sene ilk tercihim olarak kadın
doğum asistanlığına Ankara Dr. Zekai Tahir Burak
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
başladım. Uzmanlığımı aldıktan sonra mecburi
hizmetimi de Erzurum Hınıs Devlet Hastanesi’nde
tamamladım. Bölgedeki tek uzman hekim olmam nedeni ile
mecburi hizmet yıllarım bana çok sayıda tecrübe kattı. Ardından
Ankara’ya geri döndüm. Kariyerime, alanında öncü birçok özel
sağlık kuruluşunda hizmet vererek devam ettim. Şimdi ise, on beş
yıllık meslek hayatıma; hastalarımla daha iyi bir iletişim içerisinde
olduğum, geniş zaman ayırarak muayenelerimi titizlikle yaptığım,
kendi kliniğimde devam ediyorum.

Başarılı eğitim hayatınızı ve mesleki kariyerinizi
mütevazi bir şekilde özetlediniz. Biraz da bu
başarıların mimarı olan Seda Tamsoy Atlıman’ı da
tanımak isteriz.
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1978’de İzmir Karşıyaka’da doğdum. Çocukluğum ve öğrenim
hayatım asker bir babanın çocuğu olarak; yurtiçi ve yurtdışında
çeşitli şehirlerde geçti. İlköğrenimimi Konya’da, ortaöğrenimimi
İtalya’da bulunan International School of Naples’da, lise öğrenimimi
ise Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Farklı ülkelerdeki
eğitim hayatım bana İngilizce ve İtalyanca başta olmak üzere çok
iyi derecede yabancı dil bilgisi kazandırırken, farklı kültürleri
tanımak ve sürekli değişimin içinde olmak ise kişiliğimi adaptasyon
gücü yüksek, uyumlu ve ılımlı yönde zenginleştirdi diyebilirim.
Hala ailem ile birlikte Ankara da yaşamaktayım ve sanırım artık
Ankaralıyım diyebilirim.
Bir kadın doğum uzmanı ve anne olarak zoru başardığımı; her
zaman desteğini ve sevgisini hissettiğim eşim ve çocuğum sayesinde;
ailem ve mesleğimle aradaki dengeyi koruyabildiğimi söyleyebilirim.
Güçlenip yenilenmek adına, kendime ayırdığım zamanları ise spor
özellikle; pilates, kitaplar ve sinema ile değerlendiriyorum. Fırsat
yaratabildiğimiz her aralıkta eşimle ve çocuğumla yaptığımız
seyahatler ise benim için tam bir oksijen kaynağı oluyor.

Mesleğinize nasıl başladınız ve neden kadın
hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanını seçtiniz?

Sebebini net olarak ifade edemesem de doktor olmak; benim okul
öncesi dönemde başlayan bir hayalimdi diyebilirim. Bu hayalimi
gerçekleştirip, üniversitedeki eğitimime başladığımda tıbbın
farklı birçok dalını deneyimledim. Bir bebeğin dünyaya gelmesi
karşısındaki heyecanım, beni doğanın en büyük mucizelerinden biri
olan anne ile bebek buluşmasının önemli bir parçası olmak üzere;
kadın sağlığı ve doğum alanında uzmanlaşmaya karar vermemi
sağladı diyebilirim. Yaşamın devamlılığında önemli bir rol üstlenen
kadınların sağlığını gözetmek, tedavi etmek ve dünyaya bebek
getirirken yaşamlarındaki bu en özel dönemlerinde kadınlara eşlik
edip, destek olmak beni hala çok heyecanlandırıyor.

Eskiye göre günümüzde hamilelik daha planlı ve
programlı gelişiyor? Sizce bu süreçteki değişimin
nedeni nedir?

Bunun başlıca sebeplerinden biri; 21. yüzyılın getirdiği teknoloji
ve bilgiye erişim kolaylığı. Artık kadınlar sosyal medya ve internet
üzerinden sağlıklı bir gebelik süreci için neler yapılması gerektiğini
öğrenerek, gebe kalmadan önce bize başvuruyorlar. Gebe kalmadan
önce yapılan kan testleri ve vitamin takviyeleri ile bebekte ve
annede gelişebilecek birçok hastalık önlenebiliyor. Sosyal ve
ekonomik sebepler nedeniyle çalışan kadın sayısının artışı, yaşamsal
zorluklar evlenme yaşını epeyce öteledi. Annelik yaşının otuz beş
yaş ve üzerine çıkması ve ertelenen bebek isteği doğal olarak planlı
gebelikleri beraberinde getiriyor. İleri anne yaşına bağlı olarak;
sıklığı artan kromozomal hastalıkların artık çok erken dönemde
tanı alabileceğini hatta bazı genetik hastalıkları taşıyan çiftlerin
tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir bebeğe sahip olabileceklerini
öğrenmek çiftleri rahatlatıyor.

Türkiye de kadınlar genellikle jinekologlara gitmeye
ve muayene olmaya çekiniyorlar. Bu nedenle birçok
hastalığa önlem almakta gecikiyorlar. Siz bu durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın getirdiği kültürel
özellikler bunun başlıca sebeplerinden biri. Önemli bir diğer sebep
ise jinekolojik muayenenin mahrem bölgeleri içermesi ve özel
bir muayene şekli olması. Kadın bedenine, cinselliğine ve üreme
sağlığına ait birçok şeyden bahsetmek dahi, en basitinden adet
görmek bile, ayıp sayılabildiği için birçok kadın ciddi bir şikayeti
olmadan doktora gitmiyor. Jinekoloijk değerlendirmenin ağrılı bir
muayene olduğu inancı da maalesef çok yaygın. Kulaktan dolma
bilgiler; daha önce yaşanmış olabilen kötü tecrübeler de kadınları
jinekolojik kontrollerden soğutabiliyor. Kişiye özel ve uygun şartlarda
yapılamayan muayeneler maalesef uzun vadede kadınları doktordan
soğutuyor. Bütün bu olumsuz koşullar göz önüne alındığında
kadınların muayeneden kaçınmaları ya da ötelemeleri oldukça
anlaşılır değil mi?
Öte yandan, mesleki tecrübelerim, mahremiyetine özen gösterilen
bir ortamda, güvendiği bir jinekolog tarafından ve yeterli vakit
ayrılarak yapılan özenli bir muayene ile kadınların bu korkularını
kolayca yenebildiklerini gösteriyor. Rutin kontrol muayenesinden
sonra hastalarımın “Hocam bu kadar kolay mıydı? Smear aldınız
o da acımadı.” gibi yorumlarda bulunmaları benim için bunun en
güzel kanıtı.
Konforlu bir muayene deneyimi olan kadın kendini güvende hisseder
ve düzenli kontrollerini aksatmaz. Bu da en başta rahim ağzı kanseri
olmak üzere; birçok önlenebilir hastalıktan kadını korur.

Yeri gelmişken, duygu ve düşüncelerinize hassasiyetle yaklaşan
ve güvendiğiniz bir kadın doğum uzmanınızın olması ve
düzenli muayenelerin sağlığınıza yapacağınız en büyük yatırım
olduğunu da hatırlatmak isterim.

Kadınların ne sıklıkla doktor kontrolüne gitmesini
öneriyorsunuz?

Tıbbi açıdan her kadının otuz yaşına kadar yılda bir kez düzenli
jinekolojik muayene olması ve kontrol tetkiklerini yaptırması
gerekiyor. Otuz yaş ve sonrası için ise hekiminin vereceği karar
ile bu aralık iki yılda bire çıkartılabilir. Elbette; kontrol aralıkları
kişiye, sahip olduğu jinekolojik problemlere ve aile öyküsüne
göre sıklaştırılabilir. Özellikle smear ve HPV taramalarını ihmal
etmemeleri ve meme kontrollerini de yıllık yaptırmaları gerekir.
Jinekolojik muayene nasıl kişiye özelse takip ve tedavi protokolü
de kişiselleştirilmelidir.

Son olarak anne ile bebeğini ilk kez buluşturuyor
olmak size ne hissettiriyor?

Bu soru sıklıkla; hastalarımın da bana merakla yönelttikleri
bir soru. O an o kadar değerli ve eşsiz bir an ki… Bir yandan
hekimlik ciddiyetinizle göreviniz yaparken, bir yandan da yeni
doğan bir bebeğe “Hoş geldin” diyebilmek...İlk kez dokunmak
ve sarmalamak dünyada eşi benzeri olmayan bir duygu. Geçen
yirmi yıl ve binlerce doğuma rağmen hiç eskimeyen, tekrar
tekrar aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadığım bir an...
Tek çocuk annesi bir kadın olarak da her seferinde içimde
yeniden anne olma isteğini uyandıran ve kalbimi sıcacık
yapan içimi şefkatle dolduran, bir o kadar da mesleğimle gurur
duyduğum bir an... 

sağlık ve güzellik

İyi Teşhis İyi Tedavi
Özel Medisante Polikliniği
“Güzel bir yüz, sessiz bir tavsiye mektubudur.” sözüyle yola çıkan
Özel Medisante Polikliniği’nin Kurucusu Uzman Doktor Cem Akman, polikliniğin
vizyonu ve misyonunun yanı sıra, uzman kadrosunu ve faaliyet alanlarını da;
MAG okurları ile paylașıyor...
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DOÇ. DR. MELİK SEYREK, CANSU SAVCI, GALEN MİNTEMUR, HATİCE DÜĞER, HACER ȘİMȘEK, MELİSA ÇUHADAR, UZM. DR. CEM AKMAN
OP. DR. M. MUSTAFA ERCAN, ȘENAY ȘENGÜL, YAĞMUR YAĞMUR, DİLEK COȘKUN, ASLIHAN KÖKSALAN

Ö

zel Medisante Polikliniği’nin kuruluş
hikâyesinden ve hedeflerinizden
bahsedebilir misiniz?

Özel Medisante Polikliniği olarak; hikâyemize
başlarken, Ankara’nın en gözde yeri olan Mustafa
Kemal Mahallesi’nde uzman doktorlarımız, modern
tıbbi cihazlarımız, güler yüzlü personelimiz ile
sağlık hizmetlerinin güvenilir biçimde sunulmasını sağlamayı
hedefledik. Bu hedeflerimizi gerçekleştirerek; Ankara’nın saygın
sağlık kurumları arasında yer aldık. Günün her saati hizmet
veren, son sistem tıbbi cihazlar ile donatılmış ekipmanlara sahip
kliniğimizde siz değerli misafirlerimizin sorularını yanıtlamak ve
beklentilerinizi karşılamak adına durmadan çalışıyoruz.

2012 yılında faaliyete bașladığımız bu
sektörde; polikliniğimiz ile toplumun her
kesimine eșit kalitede sağlık hizmeti
sunmayı misyon edindik.

Polikliniğinizin vizyonundan ve misyonundan söz
edebilir misiniz?

2012 yılında faaliyete başladığımız bu sektörde; polikliniğimiz
ile toplumun her kesimine eşit kalitede sağlık hizmeti sunmayı
misyon edindik. Açıldığımız günden itibaren; bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri yakından takip eden uzman kadromuz ile
modern bir sağlık kurumu olmaya devam ettik.

Alanında uzman kişilerden oluşan bir kadroya
sahipsiniz. Kısaca güçlü ekibinizi tanıtabilir misiniz?
Her biri kendi dallarında uzman olan hekimlerimizin yanı sıra,
kliniğimizde saç ekim danışmanlarına, dermatolog doktorlara,
medikal estetik uzmanlarına, diyetisyenlere ve estetisyenlere
de yer verdik. Estetik ve güzellik konularında hizmet
verebileceğimiz tüm alanlarda; size olanak sağlamayı başlıca
amacımız olarak belirledik.

Son olarak, faaliyet alanlarınıza da değinebilir
misiniz?

Hem içinizdeki güzelliği ortaya çıkarmanıza yarayacak
etkili çözümler, hem de işlem sonrası günlük yaşantınıza
hemen dönebileceğiniz uygulamaları; polikliniğimizde son
teknolojiye sahip cihazlarımızla, sağlık ve güzellik alanındaki
en son trendleri takip ederek sizlere en uygun çözümleri
sunmayı amaçladık. 

davet

AYDAN İLKME ERCAN, ALİ UĞUR EMRE, SERAP GÜLTEKİN, KADER ÖZBAY

Güven’den
Farkındalık
Ayına Vurgu
Güven Hastanesi, Meme Kanseri
Farkındalık Ayı kapsamında “Fark
Et, Dokun, Çöz” başlıklı seminer
aracılığıyla; iş dünyasının başarılı
kadınlarıyla bir araya geldi.
Meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla;
Güven Hastanesi tarafından Atakule AVM’de bir etkinlik
düzenlendi. Güven Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Ali Uğur Emre ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Gültekin’in
konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, meme kanserinin erken
tanısı, tedavideki son gelişmeler, risk faktörleri ve korunma
yöntemleriyle ilgili konu başlıkları; katılımcıların da fikirlerini
paylaştığı interaktif bir toplantıyla ele alındı. 
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ELA AYHAN

MERVE ÖZCAN

BENGİSU PİRSELİMOĞLU

SERKAN DEVECİ

DENİZ ȘAHBAZ, YASEMİN YAMAN

SEÇİL GÖKÇE SAATÇİ

MİRAY ATICI

SELÇUK GÜLOĞLU

Meme kanseriyle
ilgili farkındalık
olușturmak için;
Güven Hastanesi
tarafından
Atakule AVM’de
düzenlenen
etkinliğe yoğun
bir katılım oldu.

ÖZGE ALTUN

sağlık ve güzellik

ERCE BELEÇOĞLU

Mutluluğunuz
Yüzünüze Yansısın
Erce Beleçoğlu
Diș Hekimi Erce Beleçoğlu, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeye sahip olunabilmesi
için uygulanan gülüș tasarımının muayene sürecini ve uygulanan ișlemlerin
tüm detaylarını MAG Okurları ile paylașıyor...
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G

ülüş tasarımı nedir?

Gülüş tasarımı bir ağız ve diş sağlığı rahatsızlığının
giderilmesinden öte; kişinin rahatça gülmesini
engelleyen diş ve çevre dokular ile ilgili problemlerin
ortadan kaldırılmasıdır. Kazandırılan estetik gülüş;
kişinin özgüvenini ve tüm hayatını ciddi anlamda
etkiler. Bu estetik, bazı kişilerde tek dişe müdahale
ile sağlanabildiği gibi; beklentiye göre daha geniş müdahaleler de
gerekebilir.

tedavilerin ve sürecin nasıl işleyeceğine karar verir. Detaylı
muayene aşamasında; hekim ve hasta tarafından fikir alışverişi
yapılır. Gerekiyorsa; röntgenler, ağız içi modeller alınır ve
yüz ve ağız yapısının ayrıntılı analiz edilir. Ayrıca hastanın
beklentileri detaylı olarak dinlenir, bunların uygun olup olmadığı
değerlendirilir. Video, fotoğraf, panoramik röntgen ve tomografi
gibi iki boyutlu ve üç boyutlu teknolojiler kullanılarak hastanın
beklentisi doğrultusunda; kesin bir karara varılır. Son olarak;
tedavi uygulama aşamasına geçilir.

İçten ve doğal bir şekilde gülümseyebilmek; ağız ve diş sağlığı
kadar kişinin psikolojik durumu açısından da önem teşkil
etmektedir. Dişlerinde veya diş etlerinde bulunan bazı sorunlar
sebebiyle gülmekten ve gülümsemekten çekinen insanlar sosyal
ortamlarda kendilerini rahat hissedememekte; gülümserken
dişlerinin görünmemesi için çaba sarf etmektedirler. Bu çaba; el ile
ağzını kapatmak, dudak ile dişleri baskılamak olarak karşımıza
çıkabilir. Bu da ağız yapısında istemediği görünüm olan kişilerin
sosyal ilişkilerini, özgüvenini etkiler.

Gülüş tasarımında hangi işlemler uygulanır?

Gülüş tasarımının muayene sürecinden
bahsedebilir misiniz?

Gülüş tasarımında en çok tercih edilen
yöntem nedir?

Gülüş tasarımı kişiye özeldir. Belli başlı bazı kalıplara oturtulan
bir tedavi türü değildir; çünkü herkesin yüz yapısı, gülümsemesi
ve estetik algısı kendine özgüdür. Her yüzün, kendine has
karakteristik özellikleri vardır. Gülüş tasarımı yapılırken de
bireylerin sahip olduğu karakteristik hatlara göre ve kişinin tedavi
sonrası beklentilerine göre bir tasarım oluşturulur.
Süreç; hekimin ilk muayenesinde, ağız yapısını analiz etmesi ve
hastanın da beklentilerini iletmesiyle başlar. Hasta, tedaviden
sonra nasıl bir gülümsemeye sahip olmak istediğini; hekime
aktarır. Hekim ise mümkün olan sınırlar çerçevesinde; gerekli

Gülüş tasarımı tamamen kişinin rahatsızlık duyduğu şikâyetlerin
giderilmesi esasına dayansa da; diş hekiminin bu süreçte iki
temel hedefi vardır. Bunlar; hastayı sağlıklı bir ağız yapısına
kavuşturmak ve hastaya estetik bir gülümseme kazandırmaktır.
Bu kapsamda gülüş tasarımı uygulamalarında; yaprak porselen
(Laminate Veneer), kompozit lamina (bonding), pembe estetik,
kron(kaplama), şeffaf diş telleri ve şeffaf plak, ortodonti, implant ve
diş beyazlatma(bleaching) izlenen belli tedaviler arasındadır.

Gülüş tasarımında en çok tercih edilen yöntem Laminate
Veneer (Yaprak Porselen)’dir. Laminate Veneer, uygun dişlerde
hiçbir aşındırma yapmadan veya minimal aşındırma sonrası
uygulanabilen özel bir kaplama türüdür. Yaprak Porselen olarak
da adlandırılır. Yaprak ismini almasının sebebi ise; 0.2mm, 0.5mm
gibi bir kalınlıkta olması ve yaprağa benzemesidir. Genellikle; dişin
yalnızca ön yüzeyine yerleştirilir. Tatbik edilmesi için; aşındırma
gerekip gerekmediğinin anlaşılması gerekir. Detaylı bir muayene;
gülüş tasarımı analizi sonucu ortaya çıkacaktır. Yaprak porselen
uygulamalarında en önemli prensip; olabilecek en az aşındırma ile
estetik ve fonksiyonel bir sonuç almaktır. 

ercebelecoglu

sağlık ve güzellik

M. HALİS ERTAȘ

Aktar Dükkanından
Amerika’ya Yolculuk
Talya Bitkisel
Antalya’da bulunan üretim tesislerinde binlerce bitkiyi barındıran, yurt içi ve
yurt dıșındaki kozmetik ve ilaç firmalarına hammadde sağlayan Talya Bitkisel’in
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı Fitoterapi Uzmanı M. Halis Ertaș, firmasının
kuruluș hikâyesini, ürün çeșitliliğini ve kalitesini
MAG Okurları ile paylașıyor...

S

izi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Talya
Bitkisel olarak nasıl bir amaç ile yola
çıktınız?

Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğum
Talya firması için “Doğanın Uyanışı” sloganıyla
yola çıktık. 2003 yılında Antalya’da uçucu ve sabit
yağ üretimimizi Türkiye ve Dünya ile paylaşma
isteği üzerine Talya’yı kurduk. Sonraki yıllar, Ar-Ge ekibimiz ile
geliştirdiğimiz yeni ürünleri piyasaya sürerek, ürün gamımızı
genişlettik. Sektörün öncüsü haline geldik. Ayrıca, yurt içi ve yurt
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dışından gelen talepler doğrultusunda özel ürünler geliştirdik.
Böylece; ihracat potansiyelimizi yükselttik.
Artan ihracat potansiyeli sonrasında 2016 yılında Amerika’da
Talya Herbal LLC şirketini kurarak, satış operasyonlarının
çok yönlü devam etmesini sağladık. Talya, kurulduğu günden
bugüne kadar sektördeki birçok derneğin kuruluşunda rol almış,
ülkemizin bitki konusundaki zenginliğinin insanların yararına
kullanılması için bir çok çalışmanın öncülüğünü de yapmıştır.
Her gün biraz daha gelişerek; Türkiye’de yirmi üç binden fazla

eczanede, zincir mağazada ve doğal ürün mağazalarında; dünyada
ise yirmi beş ülkede satışı yapılan güvenilir bir marka olmayı
başarmıştır.

Sektörde sizi farklı kılan özellikler neler? Müşteri
memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?

En önemli farklarımızdan birisi; üretim tesisimizin ortalama
on iki bin çeşit bitkiyi barındıran Antalya’da bulunmasıdır.
Antalya; bize hammaddeye ulaşım kolaylığının yanı sıra,
çiftçimizle birebir çalışma fırsatı da sunuyor. Bu fırsatı kendimize
en çok güvendiğimiz nokta olan bitki bilimi uzmanlığımızla
birleştiriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz çiftçilerimizden zamanında
ekilmiş ve toplanmış bitkileri alıyor ve ürünün sunulduğu
rafa kadar takip ediyoruz. Aynı zamanda; sadece piyasadaki
ürünlerin üretimini yapmıyoruz. AR-GE laboratuvarında, uzman
ekibimiz ile yeni faydalı ürünler geliştirip üretiyor olmamız,
bizzat kendimizin üretici olma avantajlarının da başında geliyor.
Bu yenilikleri; üniversite işbirliklerimiz ve bilim kurulumuz ile
birlikte yürütmekteyiz. Sürekli olarak müşterilerimizden gelen geri
bildirimleri değerlendirerek, müşteri memnuniyeti konusundaki
çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz.

En önemli farklarımızdan birisi; üretim
tesisimizin ortalama on iki bin çeșit bitkiyi
barındıran Antalya’da bulunmasıdır.

Markanızın ürün yelpazenizde hangi ürünler var?

Bitkisel ürün sektöründe; doğal, tekil, katı yağlar; aromaterapi
karışımları, bakım yağları, bakım serumları, arı ürünleri ve ballı
karışımlar, gıda takviyeleri ve vitaminler, hidrolatlar ve özel
ürün kategorilerinde birçok ürünümüz bulunmaktadır. Bitmiş
ürünlerimizin yanı sıra birçok kozmetik ve ilaç sanayisinde faaliyet
gösteren firmalara da hammadde tedariği sağlamaktayız.

Ürün kalitenizde dikkat ettiğiniz unsurlar hakkında
bilgi verir misiniz?

Bitkisel ürünlerimiz için olan hammaddelerimizi; anlaşmalı
çiftçilerimize doğru mevsimde ekim yaptırıp, doğru mevsimde
toplattıktan sonra üretime geçiyor ve böylece kullanıcıya en saf
ürünü ulaştırıyoruz. Üretilen hammaddenin HPLC-MS ve GCMS cihazlarında içerik/miktar tayini analizleri yapılarak, her
parti ürünün aynı kalitede çıkmasını ve standardize olmasını
sağlıyoruz. Üretilen her ürünün pestisit ve mikrobiyoloji analizleri
yaparak ürün ve kullanıcıyı daima koruyoruz. Üretim tesisimizde
katı hijyen kuralları uygulayarak ürünlerimizi hijyenik ortamda
üretiyoruz. Dışarıdan alınan hammaddenin; giriş kalite sürecinde
temel kimya analizleri (renk, koku, PH, Viskozite) ile birlikte
HPLC-MS veya GC-MS cihazlarında içerik / miktar tayini
analizlerini yaparak aynı kalitede ve standart ürünü her partide
sağlayabiliyoruz.

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ürünlerinizi
pazarlıyorsunuz. Bu konudan bahsedebilir misiniz?

Talya; olarak yurt dışı satışlarımız 2005 yılından beri devam
etmektedir. Her yıl artan ihracat hacmimizle şu an yirmi beş
ülkeye ihracat yapmaktayız. Yurt dışı satışlarımızı; Talya markalı
ürünlerimizin yanı sıra, kozmetik ve ilaç sanayisine yönelik
hammadde ve özel markalı ürün üretimi ile her geçen gün daha çok
çeşitlendiriyoruz. Ayrıca, kendi alanında açılan ilk Türk firması
olan Talya Herbal LLC firmamızla 2016 yılından beri ABD’de
faaliyet göstermekteyiz.

Gelecek planlarınız ve hedeflerinizden söz edebilir
misiniz?
Gelecekte; güvenilir, insan sağlığını korumayı amaç edinmiş
ve ulaşılabilir ürünler üretmeye devam eden bir marka olmayı

sürdürmek istiyoruz. Buna bağlı olarak; kendi sektörümüzde
Türkiye’de akla gelen ilk marka olmak; dünyada ise ilk on
marka arasında yer alarak ihracat payımızı yükseltmek
başlıca hedeflerimizdendir. Gıda takviyesi ve tıbbi cihaz gibi
ürünlerimizin yanı sıra, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerinde
üretimini yapmak gelecek planlarımız arasındadır. 

röportaj

GİZEM ÜNAL

Mutluluğun Anahtarı
Gizem Ünal Academy
Modern çağ insanının beklentilerini cevaplayan eğitim anlayıșı ile kuantum, holistik
șifa, bioenerji ve bilinçaltı dönüșümü gibi konularda eğitim veren
Gizem Ünal Academy’nin Kurucusu Gizem Ünal,
insanların yașam enerjilerini yükseltmek, onları üst frekans
duygulara ulaștırmak için verdiği programlardan bahsediyor...

Ö

ncelikle kendinizden bahsedebilir
misiniz? Mesleğinize neden ve nasıl
başladınız?

Öncelikle; kendimle ilgili bazı değişmesi gereken
duygular olduğunu fark ettikten sonra bunlar
üzerinde çalışmaya karar verdim. Bu çalışmalarımın
üzerimdeki etkilerini görünce, herkese faydalı
olabilmeyi arzuladım. İnsanlığın fazlasıyla olumsuz bir alana dâhil

244 magdergi.com.tr

olmasından yaşadığım üzüntü ve topluma daha verimli bir birey
olabilme düşüncesi içimde her zaman vardı.

Bu alanı seçtikten sonraki adımlarınız neler oldu?
Ne gibi eğitimler aldınız? Uzmanlık alanlarınıza da
değinebilir misiniz?
Kendimle ilgili çalışmalara başladığımda; dönüşümü hemen
hissettim ve üst düzey eğitim arayışları içine girdim. Kuantum,

holistik şifa, bioenerji ve bilinçaltı dönüşümü ile ilgili eğitimlere
ve seminerlere katıldım. Yaşam koçluğu eğitimi, Theta Healing
eğitimleri ve eğitimci eğitimi gibi programlarda da yer aldım.
Daha sonra kendi akademimi kurma arzusu ile Türkiye’nin en
iyi kuruluşlarından birinden eğitim alarak; eğitim seviyemi
uluslararası bir düzeye getirdim. Hızla ilerlediğim bu eğitim
süreçlerinin sonucunda “Yılın En İyi Theta Healing Eğitmeni
Ödülü’’ne ve ‘‘En İyi Yaşam Koçu Ödülü’’ne layık görüldüm.

Gizem Ünal Academy olarak verdiğiniz
eğitimlerden de söz edebilir misiniz?

Gizem Ünal Akademi olarak; beş yıla yakın tecrübemizle
bireylere ve kurumlara yönelik gelişim ve motivasyon
süreçlerini, üst seviyede bir yaşam düşüncesiyle tasarlayıp
uyguluyoruz. Eğitimlerimizi modern çağ insanının
beklentilerine uygun olarak tam donanımlı içerik, üst düzey
sunum teknikleri ve optimum zaman, maksimum verim
ilkesiyle hazırlıyoruz. Akademimiz; uluslararası koçluk,
bioenerji uzmanlığı, eğitmenlik eğitimleri ve kuantum eğitimi ile
ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Şu an öncelikli olarak bioenerji
eğitimi veriyoruz; fakat ara ara açtığımız kurslarımız ile yaşam
koçluğu, kuantum ve eğitici eğitimleri vermeyi de sürdürüyoruz.

Sizi sektördeki diğer firmalardan ayıran özellikler
neler?

Danışanlarımız; bize en çok öfke, kaygı, korku, affedememe,
değersizlik ve sevgisizlik hissi gibi alt benlik duygulardan;
üst frekans duygulara geçmek için geliyorlar. Ayrıca bizi;
yaşam enerjilerini yükseltmek ve üst seviyede bir yaşamı
deneyimlemek için tercih ediyorlar. Bunların akabinde ise;
devamlılığı olmayan sağlıksız ilişkilerden, bağımlılıklardan,
başarısızlıklardan ya da unutamadıkları travmaların
ağırlığından kurtulmak için seans talebinde bulunuyorlar. Sosyal
yaşamda ikili ilişkileri reddeden bilinçaltı kodları ile evlilik
yapamayan, iş hayatında istediği kariyere yıllarca ulaşamamış,
ağrıları geçmeyen, çocuk sahibi olamayan, sorunlarını aşamayan
evli çiftlere ya da aldatılan ve bu döngüden çıkamayan insanlara,
tekrar eden yaşam derslerinden kurtulmak isteyenlere; üst düzey
arınma programları ile hizmet veriyoruz.

Verdiğiniz danışmanlık hizmetiyle birçok
danışanınıza rehberlik ediyorsunuz. Danışanlarınız
genel olarak hangi sıkıntıyla size geliyor?
Onlara hangi konularda rehberlik ediyorsunuz?
İnsanlar, genellikle çözüm bulamadıkları sorunları için
daha deneyimli ve kendi hayatlarında da dönüşüm yaşamış
kişilerden koçluk talebinde bulunmayı tercih ediyorlar; çünkü
başarı yolunda, yalnız hissetmek bazı kişileri başarısızlığa
sürükleyebiliyor. Böyle zamanlarda, profesyonel olarak hizmet
almak; sürecin akışını hızlandırırken, aynı zamanda da kişilerin
göremedikleri değeri görmelerine de yardımcı oluyor. 

İnsanlar, genellikle çözüm bulamadıkları
sorunları için daha deneyimli ve
kendi hayatlarında da dönüșüm
yașamıș kișilerden koçluk talebinde
bulunmayı tercih ediyorlar.

davet

CENK İȘCAN, GÖKÇE ÖNCÜ, ÖZGE ERPOLAT

EBRU İȘCAN

ÖZGÜR ERPOLAT

Green
Dreams’ten
Keyifli Açılış
Green Dreams Restoran’ın açılışı
çok sayıda davetlinin katılımı ile
gerçekleşti. Kapalı ve kontrollü bir
ortamda; zirai ilaç kullanmadan;
kapalı devre sistemleri ile yetişen
ürünler misafirler tarafından çok
beğenildi.
Davette, ürünleri yetiştirildikleri ortamda görme imkanı bulan
konuklar; besin değerini kaybetmeyen bu özel ürünlere yoğun
ilgi gösterdi. DJ performansı ile başlayan organizasyonda,
misafirler lezzetli ikramların tadına bakarak gün boyunca
keyifli vakit geçirdi. Çok sayıda önemli ismin katılım gösterdiği
açılışta; mekânın sahipleri gelen konuklarla yakından
ilgilenerek örnek bir misafirperverlik sergiledi. 
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PINAR AVCI

TUĞÇE AKTAN

PETEK ERPOLAT, OLGA KESLER

BAȘAK BÜYÜKHATİPOĞLU

İPEK ALTUNKAN

Ürünlerin
yetiștirilme
ortamını
yakından
inceleme
fırsatı bulan
misafirler,
besin değerini
kaybetmeyen
ürünlere büyük
ilgi gösterdi.
ALBERTO-SİNEM CUBERO

NURAN GÜVEN, MAHMUT OLGUN

röportaj

AYDOĞAN TANTÜRKÜ

Allen Carr Yöntemi
ile Sigarayı Bırakın
Sigarayı bırakmanın en kolay ve en etkili yönteminin Allen Carr
olduğunu dile getiren Aydoğan Tantürkü, bu yöntemin özelliklerini, faydalarını ve
kolaylıklarını MAG Okurları ile paylașıyor...

S

izce sigarayı bırakmak neden zor?

Sigara içenler arasında bu şekilde yaygın bir düşünce
olduğu doğrudur; fakat yirmi yıla yakın bir süre
boyunca günde iki paket sigara içip, on yıl önce
sigaradan kurtulmuş biri olarak sigarayı bırakmanın
son derece kolay olduğunu söyleyebilirim. İleri iterek;
rahatça açılabilen bir kapıyı, kendinize çekerek
açmaya çalışmak sizin için tabii ki zorlayıcı olacaktır. Hâlbuki,
sorunu doğru anladığınızda; sigaradan kurtulmak son derece
kolaylaşacaktır.
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Bu işin en kolay yolu nedir?

Kolay yol; önce neden sigara içtiğinizi anlamakla başlar. Sigara
içenlerin yaşadıkları sıkıntının yüzde doksan dokuzu zihinseldir.
“Sigara içmezsem hayattan nasıl keyif alırım? Stresle nasıl başa
çıkarım? Yaşadığım boşluğu nasıl doldururum?” gibi düşüncelerin
tamamı zihinseldir. Adı üstünde; aslında bunlar sadece birer
düşüncedir. Yani gerçekte yaşanan hiçbir fiziksel ağrı, acı ya da sancı
söz konusu değildir. Sigarayı bırakanlar; yaşadıkları herhangi bir
fiziksel semptom sebebiyle değil, zihinlerinde yaratılan mahrumiyet
ya da fedakarlık duyguları sebebiyle; tekrar sigaraya başlarlar.

Öncelikle; bu isteğin
gerçek sebebini anlamalıyız.
Daha sonra da bunu yok edecek
zihinsel bir çalıșma ile bu iși bașarabiliriz.

O halde sorun fiziksel değilse, neden bırakmak
için makine, ilaç, cihaz, akupunktur, bant, sakız
gibi maddeler yaygın şekilde kullanılmaktadır?

Güzel bir soru; çünkü az önce bahsettiğiniz bu tür maddeler;
sigara içenlerin beyinlerindeki sigara isteğini asla bitirmez.
Ben bir ilaç içtim veya bir cihaza bağlandım diye keyif
aldığım ya da bana destek olduğuna inandığım bir şeyden
vazgeçemem değil mi? Bu durumda asıl çözüm; sürekli devam
eden sigara içme isteğini ortadan kaldırmaktır.

Peki bunu nasıl başaracağız?

Öncelikle; bu isteğin gerçek sebebini anlamalıyız. Daha sonra
da bunu yok edecek zihinsel bir çalışma ile bu işi başarabiliriz.
Sigarayı bıraktıktan sonra; sigara içme isteği geldiğinde,
önce bunun sebebini fark edip, sonra da bu isteği etkisiz
hale getirecek bir yöntem olsaydı... Her şey daha kolay olmaz
mıydı? Bu yöntem her kullanıldığında işe yarasaydı ve kısa
sürede beyniniz bu yöntemi kendi kendine otomatik olarak
kullanmaya devam etseydi? Sizce nasıl olurdu?

Gerçekten böyle bir yöntem var mı?

Kesinlikle var. Allen Carr Yöntemi tam da bunu sağlıyor. Tek
günlük bir uygulamayla sigaranın zararlarını anlatmadan;
hiçbir ilaç, makine, iğne benzeri ekipmanlar kullanılmadan,
sigara içme isteğini ortadan kaldıracak bir yönteme sahibiz.
Sıfır yan etkiyle; kilo almadan, strese girmeden, mahrumiyet
duygusu hissettirmeden... Daha keyifli, daha mutlu, daha
stressiz, daha özgür, daha kaliteli bir yaşama geçmek mümkün.
Son olarak; sağlık sorunlarından, kötü kokmaktan, ikinci sınıf
insan olmaktan ve sigaraya bir servet harcamaktan kurtulmak
da bu yöntemin avantajları arasında yer alıyor.

Gerçek olamayacak kadar kulağa hoş geliyor...
Son olarak; size nasıl ulaşabileceğimizden
bahsedebilir misiniz?

Bize; @allencarr_ankara Instagram hesabından ya da telefon
numaramızdan ulaşabilirsiniz. Üstelik bu yöntemi online
olarak; uzaktan da uygulayabiliyoruz. Bireysel ve kurumsal
seansların yanı sıra, VIP seanslarımız ile birebir olarak da
Allen Carr yönteminden yararlanabilirsiniz. 

haber

Beypazarı’ndan
Ferahlatan
Yeni Lezzet
Maden suyu sektörünün önde gelen
içecek markası Beypazarı Maden Suyu,
tüketicisini farklı lezzetlerle buluşturmaya
devam ediyor. Beypazarı, en yeni ürünü
“Fesleğen&Limon” aromalı maden
suyunu pazara sundu.
Fesleğenin ferahlatıcı etkisini limon ile birleştiren Beypazarı;
sektörde yenilikçi yönünü yine ortaya koydu. Beypazarı Maden Suyu
ailesine yeni katılan; “Fesleğen&Limon” hem düşük kalorili, hem de
serinletici özelliği ile farklı bir içecek arayışında olanlara değişik bir
alternatif sunuyor. 

Gençlik İksiri
Lonjevite
Cildin uzun ömürlülüğünü korumanın
en etkili yolu olan; yaşlanma sürecini
yavaşlatan ve cildi iyileştiren Lonjevite
ürünleri, zengin formülü sayesinde gözle
görülür farklar yaratıyor.
Lonjevite özel formülü; içerdiği tüm antioksidanlar, vitaminler,
mineraller ve EFA’lar bakımından zengin doğal, vegan ve organik
sertifikalı hammaddeler ile cilt tipi, cinsiyet ya da yaş gözetmeksizin
cildinizin temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Sürdürülebilirlik politikası ile
hammadde kaynaklarını önemseyen ve yüzde yüz geri dönüştürülebilir
ambalaj tasarımı ile ekolojik dengeye destek olan Lonjevite, yeni
çıkardığı serumları ile ciltte etkili sonuçlar yaratıyor. Saf ve uçucu
yağlar kullanılarak özenle harmanlanan bu yeni seride; antioksidan
bakım, nem ve ışıltı serumu, pürüzsüz cilt serumu, yüz şekillendirici
gua sha ve dudak nemlendiricisi yer alıyor. 
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davet

NUR NERGİS, YAĞMUR DOĞAN, FUNDA ATAK YILMAZ, DAMLA SOYAK, ȘULE ȘAHSUVAR, MELDA YAVUZER,
MONA ERDOĞAN, NESLİȘAH BİÇER, NEBAHAT ERDEM, KÜBRA SONKAYA

Güzelliğe
Uzman
Dokunuşu
Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı bir akademi
kurdu. Ankara Çukurambar’da
gerçekleşen görkemli açılışa çok
sayıda davetli katıldı.
Türkiye çapında yetmiş güzellik merkezine yöneticilik yapan Ezgi
Doğan, bir yeniliğe imza atarak; akademi projesini hayata geçirdi.
“Güzellik Uzmanlığı” ve “Kalıcı Makyaj” başta olmak üzere birçok
eğitimin verileceği akademi Çukurambar’da açıldı. Ezgi Doğan’ın
açılış konuşmasıyla başlayan davette; oldukça renkli görüntüler
yaşandı. Açılışta; akademi sahibi Ezgi Doğan, güleryüzlü tavırlarıyla
dikkat çekerken; davetliler müzik ve leziz ikramlar eşliğinde keyifli
bir gün geçirdi. 
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EZGİ DOĞAN

MERVE NUR DEMİR

TUĞÇE DİNÇER

BENGİSU ZEHİR

BÜȘRA ALAGÖZ

“Güzellik
Uzmanlığı”
ve “Kalıcı
Makyaj” bașta
olmak üzere
birçok eğitimin
verileceği
akademi
Çukurambar’da
açıldı.
FATMA SAYAN

ÖZLEM FENER

MEHDİ SAYAN

BÜȘRA ALTINKAYNAK

davet

BADE İȘÇİL

ASLIHAN DOĞAN TURAN

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

PINAR ALTUĞ ATACAN

Yeni Ürüne
Şık Davet
Flormar, yeni ürünü Hero Volume
& Curl Mascara’yı; ünlü isimlerin
katıldığı özel bir lansman ile tanıttı.
Flormar, “Yeni Süper Gücün” sloganıyla; Hero Volume & Curl
Mascara’yı unutulmaz bir lansman eşliğinde tanıttı. Morini’de;
birçok ünlü isim katıldığı tüm dünyada eş zamanlı olarak
gerçekleşen lansman da; Flormar’ın yeni maskarası davetlilerden
tam not aldı. Flormar CMO’su Tuba Altunterim ve Global
İletişim ve Kreatif Müdürü Gökçen Akyol Yamaner ise yaptıkları
konuşmada; pandemiden sonra ilk defa düzenlenen bu davetle ilgili
duydukları mutlulukları dile getirdi. 
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ASLI ȘEN

davet

MELODİ ERBİLİRLİLER TÜRKMEN

BATYA KEBUDİ

CEYDA AKYOL

PELİNAY YİĞİT

Sürdürülebilir
Kış Koleksiyonu
Dünyada lüks giyim, tasarım
ve yaşam tarzı ürünleri
alanında en tanınmış
gruplardan biri olan PVH grup
çatısı altındaki Tommy Hilfiger,
kış koleksiyonunu Akaretler’de
düzenlenen Tanıtım Günü’nde
sergiledi.
PVH Türkiye Tommy Hilfiger Kurumsal İletişim ve
Kıdemli Pazarlama Müdürü Anita Koncabahar’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; basın ve
influencerlardan oluşan çok sayıda isim katıldı.
Sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş kumaşlardan
tasarımlara odaklanan Tommy Hilfiger’ın yeni
koleksiyonu davetliler tarafından büyük ilgi gördü. 
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ANİTA KONCABAHAR, MÜGE BOZ, BAȘAK CEMȘİT

0505 764 63 96

0537 895 53 49
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GÜLÇİN ARAZ

Yaşamdan İlham Alan
Ressam Gülçin Araz
Disiplinlerarası bir sanat bakıș açısıyla, soyutsal ve figüratif eserler ortaya
çıkaran Ressam Gülçin Araz, tasarım tarzından, eserlerinden ve ilham
kaynaklarından söz ediyor...

Ö

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Gülçin Araz
kimdir?

1989 yılında İstanbul’da doğdum. Anne tarafım
Selanik göçmeni; baba tarafım İstanbullu... Çekirdek
bir ailenin ikiz kızlarından biriyim. Çocukluğumun
çoğu, sağlık sektöründe olan ailemin sanat ve müziğe
olan düşkünlüğüne şahit olmakla geçti. Dedem ve
babaannemin vizyonu sayesinde etrafımı saran bu kültürün yanı
sıra; sağlık sektöründeki aile işimizde hala devam ediyor.

Yaptığınız eserlerden söz edebilir misiniz?
Eserlerinizin geneline hakim olan bir tema var mı?

İnsan kendi doğasını, çocukluk döneminde ortaya koymaya
başlıyor. Annemin ve babamın sanatsal yetenekleri her ne kadar
açığa çıkmamış olsa da; gerek çizim ve yaratıcılık gerekse çaldıkları
enstrümanların nitelik ve nicelikleri bakımından, büyüdüğüm
ortam asıl mesleği doktor bir aileden beklenmeyecek kadar çok
sanat kokuyordu. Onların bu meraklarından olsa gerek; resim
ile altı yaşında “Borusan Müziğin Rengi” adlı çocuk atölyesinde
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bulunan bir resim yarışması sayesinde tanıştım. Hatırlamakta bile
güçlük çektiğim bir ödül anısı... Daha sonra on iki yaşında Akbank
Sanat tarafından düzenlenen bir resim yarışmasında kazandığım
birincilik ödülü; resmin çocukluğumda çok önemli bir yere sahip
olmasını sağladı.
Hayatı kendi algımız ile taklit ettiğimiz resim sanatının temeli
matematiktir. Bu sebeple; çalışmalarımın İktisat Fakültesi’nde
almış olduğum eğitim ile bütünleştiğini düşünüyorum. Yine
Yeditepe Üniversitesi’nde yapmış olduğum Dijital Medya Yönetimi
Yüksek Lisansı da çalışmalarımda anlamlı bir yer buluyor. Bunun
yanında; global anlamda değerli hocalardan gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında aldığım sanat tarihi eğitimleri ve katılmış
olduğum çeşitli sanat programları bana büyük katkı sağladı.
Giderek artan merakım ve kendimi geliştirme isteğim bana Londra
Central Saint Martin Üniversitesi’nin kapılarını açtı. Orada aldığım
çizim eğitimleri; çağdaş sanatı kavramam, algılayış ve perspektif
yönünden kendimle mücadelemde oldukça ciddi bir mesafe kat
etmemi sağladı. Eğitim benim için hiç bitmeyen bir yolculuk olarak

zihnime kazınmış bir aile mirası... Bir süresi veya sonu bulunmuyor.
Bu sebeple; hala devam etmekte olduğum pek çok eğitim, katıldığım
sayısız etkinlik ve program bulunmaktadır.
Resim konusuna yoğunlaşmam asıl olarak pandemi dönemi ile
başladı. Pandemi, bana çocukluğumdan gelen, günlük maddesel
dünyanın koşturmacasında koca bir dur diyen bir çağrı gibiydi.
Vermiş olduğum uzun süreli aranın bitişi, söylemek, anlatmak
istediğim şeyleri farkedişimin de başlangıcıydı. O günden beri
çalışmalarıma; durmadan devam ediyorum. Öncelikle; tüm
bunların sonucunda sanat ilgisi ve yeteneğinin insanın doğusuyla
geldiğine inanıyorum. Kişiye verilen bir hediye... Doğayla
bütünleşebilme, farkında olma hali; evrenin enerjisine kulak
verebilme hediyesi... Aynı zamanda da büyük bir sorumluluk.
Hediye size bir şeyler söylüyor ve hissettiriyor. Hayat sizi araç olarak
kullanıyor. Onu duymayabilirsiniz, fark etmeyebilirsiniz ya da
hediyeyi kabul edip ve harekete geçebilirsiniz. Gerek eğitimlerinizle
gerekse kişisel çabalarınızla sorumluluk alarak kendinizi var
gücünüzle ortaya koyabilirsiniz. Benim yolculuğum da böyle
başladı.

Yaptığınız eserlerden söz edebilir misiniz?
Eserlerinizin geneline hakim olan bir tema var mı?

Akademik ve akademik olmayan düşünce alanlarını birleştirerek;
çalışmalarımı görülür, duyulur ve hissedilir bir hale getiren
disiplinlerarası bir sanat bakış açısıyla çalışıyorum. Fikirlerimi çeşitli
tekniklerle; özgürce ortaya koyuyorum. Gelen fikri karşılayıp; bir
deneyime dönüştürüyorum.
Bunu yaparken kimi zaman tuvali tersten gererek keten haline
getiriyor, kimi zaman çerçevenin dışına taşan fırça darbelerini
kullanıyorum. Çalışmalarım biriktirdiğim deneyimler sonucu
ortaya çıkan bir tecrübenin dışa vurumu olabilirken; bazen
geçmişteki bir usta ve eseriyle bağ kurup geleceğe işaret eden bir
cevap ve yorum niteliği de taşıyabiliyor. Figüratif veya soyutsal
gelen fikirler; çalışmalarımın gidişatını belirliyor. Düşünceyi en iyi
ifade edecek olan araca; doğal bir süreç içinde, iç güdüsel olarak ona
yöneliyorum.

Yaptığınız eserlerden söz edebilir misiniz?
Eserlerinizin geneline hakim olan bir tema var mı?

Metaplasia’dan bahsedebilirim. Pandemiyle birlikte ilk beliren
his, çıkmak için uğraşan ilk duyguydu. Bu çalışmamda Sandro
Botticellinin La Primavera’nın İlkbahar eserinde yer alan Flora’dan
ilham aldım. Flora eserde baharın gelişini müjdeliyor. Bunu
söylerken ağzından çiçekler dökülmekte ve baharın kendisine
dönüşmektedir.
Metaplazi; basit anlamda değişim, dönüşüm; bir dokudan başka
bir dokuya geçiş demektir. Bu dönüşüm önce tepki olarak belirse
de; aslında bir savunma durumuna geçişi işaret ediyor. İnsanların,
yeni dünya düzeni içinde kaldıkları zorluklara karşılık; sistemde
kendilerine yer bulabilmek için Flora’nın aksine gösterdikleri
distopik değişimi vurgulamak istedim. Öyle ki; insanı insan yapan,
başta sevgi olmak üzere; en temel ve saf özelliklerini giderek
kaybetmesi yaşamda kendini var edebilmek için yeni bir oluşum
içerisinde olmasını korkuyla izlerken çalışmam da bunu dijital
görünümde bir formla ifade ettim.
Bir diğer çalışmamda “Madde Bedenin Difüzyonu”. Difüzyon
basitçe maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama yayılması
anlamına geliyor. İşlediğim değişim ve dönüşümün temasına
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daha pesimist bir bakış niteliği taşıyor. Yüzeysel ve yalnız bir hayatın
içerisinde parçalanmış olan, kökü Gılgamış Destanı’na uzanan
güzelliğin ve sevginin sembolü Yunan Mitolojisi’nin Afroditi;
Botticelli’nin Venüsünü değiştirip dijitalleştirdim. Günümüzde de
Venüs benim için artık böyle görünüyordu; soğuk, yalnız ve tam
anlamıyla başkalaşmış bir insansi...
İlham aldığım ve etkilendiğim ressamlardan birisi de Salvador Dali.
Persistence of Memory eserindeki eriyen saatleri bir gün ansızın
evimin dış cephesine çizerken buldum. Küçümsemiş olduğu zaman
kavramına; ben de içinde bulunduğumuz yeni zamanı ekleyerek
yorumladım. Geçmişten bugüne yaklaşık üç metrelik bir duvarla,
bir zaman tüneli kurguladım. Dali’nin eserinin dışına taşırdığım
karıncaları da bir metafor olarak kullandım. Bir insanın hayatı
boyunca gözle gördüğü karıncalar sayısız olabilirken; bir karıncanın
ömründe bir insan görmüş olma ihtimalinin imkansızlığını
sorgulayarak zamanın ve gerçekliğin göreceliliğine de işaret ettim.
Yine insan ilişkilerinin ön planda olduğu son çalışmalarımda;
doğayı olduğu gibi temsil etmektense duyguların ve iç dünyanın
ön plana çıkarıldığı, soyut ekspresyonizm etkisinde kadın-erkek
ilişkisini kurguladım.
Yarattığım ironinin amacı; doğaya rağmen yine doğanın ton ve
enerjisini kullanmaktı. Yaptığım bu iki boyutlu çalışmalar, dünya
düzeni ve yönetim ne olursa olsun, bir metafor olarak Adem ile
Havva’dan bugüne kadar tek bir kadın-erkek ilişkisi üzerinden
döndüğüne ve kurgulandığına; tüm bu basit ilişkinin hala doğaya,
evrene yön veren ve hükmeden bir tekel olduğuna işaret etme
düşüncesi içinde oldu.

Tasarım tarzınızı ve çizginizi nasıl tanımlarsınız?

Çalışmalarıma farklılık katmayı, inovatif girişimler içerisinde
olmayı seviyorum. Bugüne dek tüm çalışmalarımda değiştirmeden
kullandığım tek araç doğal pigment ve tonları oldu. Bir süreçte
olduğumu düşünüyorum. Bu süreci belirleyen en büyük dinamikler;
resim yapma tutkuma sebep olan evrenin ifade aracı olma duygusu.
Bu duygu ile gelen değişime direnç göstermek yerine; onunla birlikte
hareket ediyorum. Durmaksızın farklı yer ya da stiller üzerinde
çalışıyorum; fakat bir durak gelirse ne olduğunu hep birlikte
göreceğiz.

Eserlerinizi yaratırken nelerden ilham alıyorsunuz?

Öncelikle, en büyük ilham kaynağım sahip olduğumuz yaşamın
kendisi. Bence onu doğru şekilde ifade edebilmek de en büyük
sorumluluk. Bu sebeple; evrenin ve doğanın enerjisine kulak
vermeye çalışıyorum. Zihnim sürekli yeni şeyler üretiyor,
durdurulamayan ve ne zaman geleceği belli olmayan düşüncelerim
var. Bunların yanında; insan ilişkileriyle ilgili pek çok eleştirel
bakış açım var. Bazen okuduğum bir kitap, geçmişte yaşadığım bir
deneyim, hayatla ilgili sormak istediğim sorular tuvalin üzerine
belirebiliyor.

Son olarak, yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için
sizce olmazsa olmaz koşul nedir?
Başarı çok göreceli bir kavram. Günümüzde ayırt etmesi de oldukça
zor; fakat benim çalışmalarımda başarının karşılığı tamamen
ifadeden geçiyor. Yaşadığımız bu dönemde iletişim için ifade çok
gerekli bir unsur. Filtresiz bir yaşama açılan; büyük şeffaf bir kapı...
Bu sebeple; resim sanatı benim için çok değerli... Bana göre başarının
sırrı kendimizi saklamadan gizlemeden olduğu en doğal haliyle
ortaya koyabilmek; çünkü her insan bir mucize... 
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İstanbul’un Gözü Kulağı
Fişekhane’de
Gündemi belirleyen, kültür-sanat gündemini etkinlikleriyle isminden
son aylarda sıkça söz ettiren Fișekhane; Kasım Ayı’na hızlı bir giriș yaptı.
Sahne sanatlarının en iddialı oyunlarından sıra dıșı festivallere, tarihi atmosferdeki film
festivallerinden farklı dünya lezzetlerine onlarca alternatif etkinlik misafirlerini ağırladı.

İ

stanbul’da kültür-sanatın, tüm disiplinlerine
dokunan Fişekhane, Kasım Ayı’nda da sanatseverlere
geniş bir yelpaze sundu. Fişekhane; tiyatrodan film
festivallerine, sürdürülebilir sanat etkinliklerinden
yeni restoranlarındaki leziz yemeklere, misafirlerine
unutulmaz deneyimler yaşattı. İstanbul’un
Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi dünya çapında
kendine yer edinmiş tarihi lokasyonları ile birlikte, şehrin uğrak
noktası olan Fişekhane de “İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerler”
listesine girdi.

Sahne sanatlarının en iddialı işleri Fişekhane Ana
Sahne’de

İstanbul’un yeni sahnelerinden olan Fişekhane Ana Sahne,
Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Küvetteki Gelinler’ ile
sezonu açtı. Büyük ilgi toplayan oyunun yönetmenliğini Erdal
Beşikçioğlu üstlenirken, başrollerinde Hazal Türesan, Naz
Göktan ve Selin Zafertepe yer alıyor. Tatbikat Sahnesi’nde uzun
yıllardır kapalı gişe oynayan Erdal Beşikçioğlu’nun eşsiz sahne
performansıyla yorumladığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu da
Fişekhane’de sahnelenmeye devam edecek.
Fişekhane, sahne sanatları alanında bağımsız ekiplere de
desteğini sürdürmeye devam ediyor. Sahnenin konuk ekipleri
arasında bulunan Kumbaracı50, görkemli prodüksiyonu ‘Cyrano
de Bergerac’, tek kişilik komedi oyunu ‘Shirley Valentine’ ile
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Sumru Yavrucuk, son dönemin başarılı yönetmenlerinden
İbrahim Çiçek’in ‘Evlat’ oyunu, Pangea Yapım ve Tatlı Ekşi
Tiyatro‘nun ilk prodüksiyonu ‘Aşk Geçmişim’, Pürtelaş
Tiyatro’nun ‘Baba’ oyunu da Aralık ayında Fişekhane Ana
Sahne’de olacak.

Fashion Film Festival, moda meraklılarını
buluşturacak

Fişekhane’nin ilk kez ağırladığı festivallerden biri olan Fashion
Film Festival; bu sene 7. kez düzenlendi. İki gün boyunca moda
filmlerinden derlenmiş gösterimler, söyleşiler, atölye ve partiler
katılımcılarla buluştu. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde
endüstriye yön veren markalar, moda, sinema, video art ve
tasarım dünyasından isimler yer aldı.

Fişekhane’de lezzet var

Dünyanın en iyi restoranlarını tek bir çatı altında buluşturan
Fişekhane’de; Boşnak Mutfağı’ndan Diyarbakır Mutfağı’na
uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Yüz kırk yıllık aile geleneği olan
Akdeniz ve Lübnan Mutfağı’nı; Dubai’den sonra Fişekhane’de
açan Al Hallab, göz alıcı menüsüyle misafirlerini memnun
ediyor. “Meyhanenin En Şık Hali” mottosuyla Alaçatı’dan sonra
İstanbul’daki ilk şubesini Fişekhane’de açan Rupa ise en koyu,
en tatlı sohbetlerin yeni mekânı olacak gibi görünüyor. Bir
“Steakhouse”tan çok daha fazlasını sunan Della Carne Palazzo ise
şık dekorasyonu ile misafirlerini bekliyor. 

davet

ȘEYDA-HULUSİ TOPRAK

PINAR ECZACIBAȘI

YASEMİN GAZENKER

ASLIGÜL ATASAGUN ÇEBİ

Genç
Ressamdan
İstanbul Sergisi
Ressam Kenan Işık’ın İstanbul’u konu
alan ‘Her Dem İstanbul’ solo sergisi;
Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev
sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.
Türk geleneksel ve çağdaş sanatını paylaşma ve farkındalığı arttırma
misyonunun yanı sıra; Türk sanatçılarını da destekleyen Four
Seasons Hotel Bosphorus, son dönemin önemli ressamlarından
Kenan Işık’ın İstanbul’u konu alan “Her Dem İstanbul” solo
sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Gizem Pamukçu ve Hülya
Şekercioğlu’nun katkılarıyla düzenlenen sanat buluşmasına iş
ve cemiyet hayatının seçkin isimleri de katıldı. Solo sergisinde;
İstanbul’un dinamik yapısını eserlerine yansıtan Kenan Işık,
İstanbul’un güzelliğinin yanı sıra karmaşık yaşantısını da
çizgileriyle vurguluyor. 

KENAN IȘIK

kadın-erkek-ilişki

Adil Yıldırım

adil@magmedya.com.tr

İş Hayatında
Dişi Enerjiyi Korumak
Bu köșede sizlerle bulușmanın heyecanını yașadığımı itiraf etmeliyim.
Zira Türkiye’nin en prestijli aylık dergisi olan MAG Ailesi’ne katılmak
benim için büyük bir onur. Bundan sonra iș hayatında ve sosyal hayat içerisinde
ilișkiler üzerine yazılarımı sizlerle bu köședen paylașıyor olacağım...
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Beynin iki farklı tarafını kullanan
erkek ve kadın aslında düșünce yapısı
açısından birbirinden
tamamen farklıdır ve bu sebeple
erkekler Mars’tan kadınlar Venüs’ten
sözünün gerçekçi bir yanı vardır.

İ

lk yazımda bugünlerde en çok karşılaştığım başlığa
değinmek istedim; iş hayatında zor koşullar altında
çalışan ve yoğun maskülen enerjiye maruz kalan
kadınlara dişi enerjiyi korumanın yollarını aktarıyorum.
“Dişi enerji dünyayı ayakta tutan güçtür.” dediğimiz
zaman kesinlikle abartmış olmayız; çünkü yaratıcılık
dendiğinde, burada dişi enerjiyi görürüz ve dünyayı yaratıcı enerji
yönetir ve yönlendirir.
Fizyolojik açıdan bakıldığında erkek sol beynini kullanır ve bu
durum erkeklerin mantıkla hareket eden, dili doğru kullanmaya
çalışan, hesap ve analiz konularında uzmanlaşmış yoğun eril enerji
taşıyan bireyler olmalarını sağlar. Öte yandan; kadınlar beyinlerinin
sağ tarafını daha yoğun kullanırlar ve bunun sonucunda duyguları
ile hareket eden, zihninde resimler açarak düşünen, detaycı, sanata
düşkün ve yaratıcı bireyler olarak yaşamlarını sürdürürler. Görüldüğü
üzere; beynin iki farklı tarafını kullanan erkek ve kadın aslında
düşünce yapısı açısından birbirinden tamamen farklıdır ve bu sebeple
erkekler Mars’tan kadınlar Venüs’ten sözünün gerçekçi bir yanı vardır.
Dişi enerjiyi en etkili şekilde tanımlayan anahtar kelimeler ile ilerleyelim:
Zarafet: Biz erkeklerde pek fazla rastlanmayan ve hatta toplumsal
yaşamda erkeklerden beklenmeyen bir özelliktir. Güçlü bir kadın
gördüğünüzde; bunu mutlaka ve ilk olarak zarafeti ile ortaya
koyduğunu göreceksiniz. Zarafeti ortaya koyan en önemli unsur
inceliktir; yani sinirlendiği anlarda bile duygu durumunu yönetebilme
sanatına sahip olan kadın karşısındaki insana istediği her şeyi
yaptırabilir. Dolayısıyla; zarafetin ana unsuru öfkesini kontrol etmek
ve doğru şekilde yansıtmaktır. Öfke de, diğer tüm duygular gibi insana
dair bir gerçektir ve yansıtılması gerekir. Öfkesini her zaman içinde
saklayan ve asla dışarı göstermeyen insanların içten içe kendilerine
zarar verdikleri fizyolojik bir olgudur. Bunun kendine uyan en zarif
ve ince yolunu bulmak önemlidir. Mesela bazı insanlar öfkelendikleri
zaman hemen o mekânı terk eder ve bu şekilde kötü bir görüntü
vermeden öfkelerini göstermiş olurlar. Bazıları ise öfkelendikleri
zaman normale göre daha yavaş ve derin nefesler alarak, on saniye
kuralını uygular ve sakinleşmeden konuşmazlar. Bütün bu yöntemler
duygu durumunu kontrol edebilen insanlara aittir; fakat büyük
çoğunluk öfkesini fevri tepkilerle ortaya koyduğu için ilişkileri büyük
yaralar alır.

Beden Dili: Dişi enerjiyi gösteren bir başka unsur beden dilini
kullanma biçimidir. Özellikle, bilek hareketleri ve bakışlar;
güçlü kadınların iş hayatında dişi enerjilerini ortaya koyan
başlıca unsurlar arasındadır diyebiliriz. Çenesini ve kafasını
yukarı doğru dik bir açıyla kaldırıp karşısındaki insana
yukarıdan bakmak maskülen enerjiyi gösterirken, on beş
derece kadar aşağı indirip karşıya bakmak ise dişi enerjiyi
gösterir. Birinci bakış; “Sen ne anlatırsan anlat ben bildiğimi
okurum.” manasına gelirken; ikinci bakış ise “Şu an da seni
ilgiyle dinliyorum” anlamına gelmektedir.
Sınırları Çizmek: Özellikle şantiye ve benzeri yoğun
maskülen enerji içeren sahalarda çalışan kadınlar, aslında
dişi enerjilerini korumak için ellerinden geleni yaparlar.
Ancak çevrelerindeki erkeklerin konuşma ve yaklaşım tarzı
nedeniyle zamanla savunmaya geçerek, onlar da aynı dili
ve davranış biçimini kullanmaya başlar. Buradaki hata; en
başta sınırları çizememiş olmalarıdır. Yıllar önce ülkemizde
bulunan bir mermer ocağını ziyaret etmiştim. Burada ocakta
çalışan yaklaşık seksen kadar erkek işçinin davranışları
dikkatimi çekti. Ocağın sahibi başarılı iş kadını, bana ocağı
gezdirirken gerek kendi aralarında; gerekse kadına karşı
son derece saygılı bir dil kullanıyorlardı. Bunun sadece o
güne özel bir davranış olduğunu düşündüm ve pek ciddiye
almadım; ancak işim gereği oraya iki ay boyunca sık gitmek
zorundaydım. Her gidişimde aynı manzara vardı. Çalışan
erkekler ocakta çalışan kadınlara ve birbirlerine gayet saygılı
ve mesafeli bir tavır içindeydiler. Diyelim ki; çalıştığınız yerde
düzeysiz sohbetlere giren erkekler var; onlarla asla iş dışında
konuşmalara girmeyin ve hatta rahatsız olduğunuz üslubu
kendilerine iletin. Yani sınırlarınızı daha en baştan çizmeniz
gerekiyor. Bu uyarıları yaparken zarif, yani incelikli bir üslup
kullanırsanız daha etkili olur; çünkü zarafetin karşısında
durabilecek hiçbir güç yoktur. Eğer size karşı düzeysiz bir
üslup kullanan çalışanlara karşı siz de aynı kaba üslup ile
yanıt verirseniz o zaman siz de oyunu onlar gibi oynamayı
kabul etmiş olacaksınız, asla bu hataya düşmeyin ve kendi
tarzınızı koşullar ne olursa olsun her zaman koruyun,
göreceksiniz; bir süre sonra onlar size uymak zorunda
kalacak. 

davet

ÖZLEM OKTAR VAROĞLU, LEVENT KADAGAN

JAN DERK BLIKMAN- JOLANDA BLIKMAN

YALÇIN ELİGÜZELOĞLU

Başkenti Sallayan
Caz Festivali
Caz Derneği tarafından
25. kez düzenlenen Ankara Caz
Festivali, “Cazda Sürdürülebilirlik”
teması çerçevesinde gerçekleşti.
Festival boyunca usta isimleri ve
orkestraları; müzik tutkunlarına
şölen yaşattı.

266

PINAR GÜRER

MAG Medya’nın
basın sponsorları
arasında yer
aldığı festivalde
MAG Dergisi
Editörü Beril
Çavușoğlu’na da
teșekkür plaketi
verildi.

MAG Medya’nın da sponsorlar arasında bulunduğu; bu sene
25. kez düzenlenen Ankara Caz Festivali, oldukça renkli
görüntülere sahne oldu. CerModern’de gerçekleşen açılış
konserinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları
Orkestrası ile usta caz vokalisti Yıldız İbrahimova sahne aldı.
On gün boyunca caz tutkunlarına müzik ziyafeti yaşatan
festivale yabancı misyon temsilcileri ve müzik tutkunları
büyük ilgi gösterdi. 

BERİL ÇAVUȘOĞLU

haber

Tepe Prime
Avenue’dan
10. Yıl Kutlamaları
Özgün mimarisi ve açık hava konseptiyle
Ankaralıların vazgeçilmezleri arasında üst
sıralarda yer alan Tepe Prime Avenue, 10.
yılına özel düzenlediği programda; Ayhan
Sicimoğlu ve Latin All Stars’ı Ankaralılarla
buluşturdu.
Yirmi beş yıldır organize perakende sektöründe gerçekleştirdiği
projelerle birçok ilke imza atan Tepe Emlak Yatırım’ın bünyesinde,
özgün mimarisi ve açık hava konseptiyle Ankaralıların vazgeçilmezleri
arasında üst sıralarda yer alan Tepe Prime Avenue; bu yıl 10. yaşını
kutladı. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, muhteşem sahne
performanslarıyla; Tepe Prime Avenue’da misafirlerine unutulmaz bir
gece yaşattı. Konseri izleyenlerin oluşturduğu dev dans grubu konser
boyunca sanatçılara eşlik etti. 

RhinoRun Rally’den
Cumhuriyet
Konvoyu
Ankara merkezli spor otomobil ve
gezi klübü RhinoRun Rally’nin
düzenlediği Amasra Rally–29 Ekim
Cumhuriyet Konvoyu’nun İncek
Vista’da başlayan ve Amasra’da
son bulan yolculuğu tamamlandı.
Instagram ve Youtube fenomeni Sertaç Kemiksiz önderliğinde
gerçekleşen; yirmi lüks spor otomobilden oluşan, Cumhuriyet
Bayramımızı kutlamak ve günün önemine vurgu yapmak isteyen
Cumhuriyet konvoyu etkinliği büyük bir çoşku ile gerçekleşti.
Tüm otomobillerin Türk Bayrakları ile süslendiği organizasyon,
herkes tarafından yoğun ilgi gördü. 

röportaj

SERKAN KIZILBAYIR, TUĞBA ÖZDENAL

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler
IAM İnovasyon ve Ar-Ge Merkezi A.Ș Yönetim Kurulu Bașkanı Tuğba Özdenal,
insan hayatında meydana gelen krizleri, bu krizlerin yönetimini, krizlerle bașa
çıkma yollarını ve girișimcilik ruhunu tüm detayları ile Radyo Vizyon Yayıncısı
Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...

İ

kimizin de yoğunluğu ve nihayet bir araya
geldik. Önce sizi tanıyalım mı?
Ben Tuğba Özdenal. Sabah yayınımı yaptım. Ankara
Vergi Dairesi Başkanı Sayın Yüksel Duman’ı ziyaret
ettim ve bugün birlikteyiz. Gündemimizde çok güzel
bir konu olacak, çok keyifli bir yerdeyiz, Ankara
seyahati yaparken bu çekimi gerçekleştiriyoruz.

Kriz yönetimi nedir?

Krizler nasıl çıkar ve kriz nasıl yönetilir bahsedelim tabii. Burada
konuklar pek soru sormaz ama krizlerde panik oluyor musunuz?
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Serkan Kızılbayır: Panik oluyorum ama hemen bir B planı yapmama
sebep oluyor. Doğru mu? Yanlış mı?
Aslında biraz yanlış; çünkü krizlerde soğukkanlı olmamız
gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı... Refleks noktasında biraz daha
sakin olmamız gerekiyor; çünkü krizler aslında maddi ve manevi
süreçleri tehdit ederken insanlar günlük hayatta da krizlerle
karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla; bu krizleri nasıl karşıladığımız
da çok önemli olan bir nokta. İnsanlar, özel hayatlarında da kriz
yaşıyorlar. İş hayatlarında da kriz yaşayabiliyorlar. Krizin pek
çok çeşidi var. Aslında, bir doğal afet de ağır bir kriz, askeri olan

bir süreç, ekonomik krizler de ağır… Zaten bu yaşam kargaşasına
baktığımız zaman süreç çok zor geçiriyor. Hepimiz için çok zor,
oradan oraya koşturuyoruz. Benim ikamet ettiğim bir yer bile
yok…Ben her an her yerde; hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda
olduğum için aracı çok beğendim. Araç harika, çok konforlu, süper…

Bugün çok trafik var mesela. Konforlu bir araçla
seyahat etmek psikoloji için önemli mi?

Şöyle bir durum var. Trafikte de krizler var. Hep bir yere yetişmek
için hareket ediyoruz ama araç gerçekten harika. Biliyorum ki; bizi
izleyen pek çok kişi; kendi hayatında pek çok krizi yaşıyor. İster
iyi, ister kötü ama önemli olan krizleri nasıl karşıladığımız, nasıl
yönetmek istediğimiz ve ertelemeden hareket etmemiz. En önemlisi
krizi ertelememek. Az önce yayından çıkarken bizim konumuz kadın
girişimcilik ve krizlerdi.

Kadın-erkek krizleri değiştirir mi?

Krizin kadını ve erkeği olmaz. Kriz krizdir... Kriz her zaman vardır.
Kesinlikle; kadın ya da erkeği olmaz. Kriz, herhangi bir ayrım
yapmıyor ama şu konuda değerli izleyicilerimizden bir destek alalım.
Şimdi bizim ülkemiz kıymetli bir tarım ve üretim ülkesi. Bu krizleri
atlatmak hepimizin elinde... Dün değerlendirdiğimiz, Türkiye Odalar
Borsalar Birliği’nin TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun kıymetli
başkanlarının yaptığı bir çalışma var. Kadın kooperatiflerinin
geliştirilmesi noktasında… Sofralarımıza biraz da kadın eli değsin.
Kadın kooperatiflerinden destek alalım. Ülkemizde tarım olsun,
kalkınma olsun. Birbirimize destek olabilmek için kooperatiflerden
ve kendi üretimlerimizden yararlanalım. Şöyle bir şeyden konuştuk;
zamanla her şey hallolur, ertelenir ama gerçekten zamanla güzel olan
tek şey turşudur... Ama o da zavallı ekişiyor. O da ekşiyor, o da çürüyor
ya da küfleniyor. Dolayısıyla; burada önemli olan şey bu krizleri nasıl
kontrol edeceğimiz ve nasıl yöneteceğimiz… Bunları yönetirken de
ertelemeden birbirimize destek olarak omuz omuza hareket etmemiz
çok daha önemli.

Kimisine göre kriz anında stres de ayrı bir fayda
sağlıyor. Ne yapmak gerekiyor? Diyelim ki büyük bir
olay iş yerinde olabilir, aşk hayatımız da olabilir, sosyal
yaşantımızda olabilir. Ne yapacağız?

Sakin kalacağız. Öncelikle öfke ve stres yönetimi noktasında biraz
daha temkinli ve dikkatli bir şekilde hareket edeceğiz. Duygularımızı
bir anda karşı tarafa yansıtmayı değil, fevri olmaya değil, biraz
daha sakinlikle yaklaşmaya başlayacağız. Gerçekten bazı olaylarda
keskin olmamak gerekiyor. Net hareket etmemek lazım. Keskin
olmamak lazım. Ben inanıyorum ki; en ufak bir krizde yine herkes
gergin olacak. Aslında bu gerginlikten ziyade insanların karşılaştığı
durumlar karşısında hangi koşulda olacağı da burada çok önemli...
Mesela bizim yaşadığımız son dönemlerdeki en büyük krizimiz
Marmaris’te yaşamış olduğumuz yangınlardı. Şimdi okuyucular,
izleyiciler diyecekler ki tek o mu? Ben onu söyleyeyim. Biraz
daha en azından doğa noktasında… Bilinçlenme anlamında bunu
özellikle doğanın korunması, doğanın bilinçlenmesi anlamında…
Şimdi ben ülkemizdeki hizmet sektöründeki ilk inovasyon
markalarından birinin kurucusuyum. Biz bu süreç içerisinde
sekiz yılı geride bıraktık. Baktığınızda yenilik yapıldıkça krizlerin
önüne geçebiliyorsunuz… İnovasyonlar, yenilikler, olaylarla ilgili bir
planlama yapma, bir stratejik planlama... Şöyle bir şey söyleyeyim;
inovasyon diyoruz, stratejik planlama diyoruz ama bunun Türkçe
kelime karşılıklarını ben belirteyim. İnovasyon bir yenilik
arkadaşlar… Bir yenilik süreci… Strateji dilimize Fransızca’dan giren
ve askeri bir terimdir. Düzen, tertip, disiplin anlamında kullanılan bir
terimdir. Dolayısıyla; stratejik bir planlama yaparken şapkadan tavşan

Videoyu izlemek
için okutunuz.

Girișimcilik, ruh farklılığı olan bir șeydir.
Girișimcilik; insanın içinden gelen,
zamanla pekișen bir șeydir...

çıkarmıyoruz. Sihir yapmıyoruz. Biz önümüze gelen planlamaları
yapıyoruz burada... Bu planlamaları yaparken aynı zamanda bir
düzenleme de yapıyoruz. Dolayısıyla; stratejik planlama bizim
hayatımızda olmazsa olmazların içinde yer alıyor.

Girişimcilerden bahsedelim biraz da…

Şimdi gelelim kıymetli girişimcilere... Girişimcilerin karşılaştığı
krizlere ve pandemi noktasına… Pandemi gerçekten herkes için
bir risk ama burada önemli şey sektörünüzle ilgili bir inovasyon
yapmak... Olmazsa olmaz olan e-ticaret ve bir iş disiplini mutlaka
oluşturmak gerekiyor; çünkü evden çalışmak da çok zor... Şöyle
bir durum var; bunun yaygınlaşmasını engellemek için temkinli
olmak durumundayız. Önlem almak durumundayız. Bu yüzden
de olabildiğince temkinli olup, hep beraber girişimcilerin de
önünü kapatmamamız gerekiyor. Yani girişimciler için hep bir
kriz var. “Ben neden girişimci olayım ki..”demeyin. Girişimcilik
bir ruhtur arkadaşlar. Çok önemli bir ruh. İnanır mısınız? Biz
bu pandemi döneminde o kadar çok güzel projeler yaptık ki…
Girişimcilik her zaman var. Ben oğlumu, doğum iznimi aldıktan
bir hafta sonra dünyaya getirdim çünkü o dönemde Türkiye’deki
havalimanlarının ve sitelerinin konutların kalite yönetimi
eğitimlerini yapıyorduk ve çok yoğun bir tempomuz vardı.
Ben sabaha karşı dörtte Dalaman Havalimanı’ndayım. Gece iki
uçaktan dört uçağıyla tekrar Ankara Esenboğa’ya döndüm. Zaten
Ankara bizim, Ankara toprağım… Ben Elazığ Harputluyum
ama çocukluğum bu güzel topraklarda geçti. Ankara’yı çok
özlemişim. Ankara’yı seviyorum. Trafiğini bile özlemişim yani...
Dolayısıyla; pandemiden ötürü ben de biraz kendimi içe doğru
çektim. Oğlumu kontrol etme noktasında temkinli olmak için…
Gerçekten çok özlemişim. Kalbim ve ruhum daima burada...
Arkadaşlar, girişimcilik ruh farklılığı olan bir şeydir. Girişimcilik
insanın içinden gelen, zamanla pekişen bir şeydir… Biz zaten
onu durduramıyoruz ama bahane yapmayalım… Bahane
yaratmayalım... Yani bu toprakların çocuklarıyız ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne karşı hepimizin bir borcu var. Atalarımıza
karşı, büyüklerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Cesur
olacağız. Ülkemiz için çalışacağız, çabalayacağız. Emek vereceğiz.
Elimizden gelen bütün özveriyi göstereceğiz, yılmayacağız,
güçlü olacağız. Birbirimizle bir dayanışma halinde gideceğiz.
Bu dayanışma ömür boyu sürecek; çünkü bazı şeylerde maddi
ve manevi beklenti olmadan bunları sağlamak ve geliştirmek
gerekiyor. Bir de bizim başka bir ülkemiz yok…

Şu anda Lexus’un Mahall’deki showroomuna
geldik… Final zamanı umarım keyif aldınız?

Her şey çok güzeldi Serkan Bey. Çok mutlu oldum.. İnsan
hayatında konforun çok önemli olduğunu bugün Ayrıcalıklı
Sohbetler’de Lexus sayesinde tekrar öğrendik. Hayatımızın da
böyle konforlu ve güvenli geçmesi dileğiyle... 

SerkanKzlbyr

serkankizilbayir

serkankzlbyr

etkinlik

AYSOLTAN MYRADOVA

HATİCE TOZLUYURT

AYHAN AYTEKİN

MERVE ÖZÜBEK, OĞUZHAN GÖNCÜ

Bilkent Center’da
Kahve Tutkunlarını
Buluşturan Festival
Bilkent Center ana sponsorluğunda;
beşinci kez düzenlenen ve kahve
tutkunlarını bir araya getiren
Ankara Coffee Festival yoğun ilgi gördü.
Ankara Coffee Festival, birbirinden farklı ve kaliteli kahve çeşitleri,
keyifli workshopları, eğlenceli etkinlikleri ve konserleri ile beşinci
kez Bilkent Center’da kahve severler ile buluştu. Etkinlikte yirmi
dört canlı konser, otuzdan fazla seminer ve workshop gerçekleşti.
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen festivalde; Gökhan
Türkmen, Can Bonomo, Bedük, Ege Çubukçu ve Jabbar gibi isimlerin
şarkıları ile eğlence dolu anlar yaşandı. 
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HAYAL OLCAY

BİRGÜL DEMİR

PEREN ÜNLÜ

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

MERVE SERRA ȘEN, CEYDA NALBANT

Ankara Coffee
Festival, birbirinden
farklı kahve
çeșitleri, keyifli
workshopları,
eğlenceli
etkinlikleri ve
konserleri ile
beșinci kez
Bilkent Center’da
kahve severler ile
buluștu.
EMİNE ÜNVER, GÖKÇE DELİBALTA

İZEM BULUT ERKAL, NİHAN ASLISOY

EKİN TATLI

etkinlik

GÖKHAN TÜRKMEN

CAN BONOMO
EGE ÇUBUKÇU

Bilkent Center’da düzenlenen
etkinlikte; Gökhan Türkmen,
Can Bonomo, Bedük, Ege
Çubukçu ve Jabbar gibi
isimlerin șarkıları ile eğlence
dolu anlar yașandı.

JABBAR
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karma

İlişki Cankurtaranı
Mindfullness
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Ö

İlișkileri ayakta tutmak için çok daha fazla çaba göstermemiz
gereken bir dönemden geçiyoruz. Hayatın yoğun temposunda;
çevremizdeki insanlarla olan iletișimimiz; her zamankinden
zor ve önemli bir hale geldi. Bu ay; ikili ilișkilerinizi yıpratmadan
sürdürebilmeniz ve güçlendirebilmeniz için sizi cankurtaranımız olan
“Mindfullness” ile tanıștırmak istiyorum...

ncelikle; Atatürk’ü daha fazla anlayarak; anısını
kalbimizden eksiltmediğiz, onun ışığı ile
aydınlandığımız bir ay geçirmenizi diliyorum...

“Anda kalmakta neden zorlanıyoruz?”, “Neden ana
odaklanmıyoruz?” Aslında bu durumu hepimiz yaşıyoruz ve
genelde şöyle diyoruz: “Bir gün gelecek ve ben çok mutlu olacağım.
Gelecekte öyle bir zaman olacak ki; çok huzurlu olacağım.”
Farkındalığın size kazandıracağı en önemli şey; bulunduğunuz
an içerisinde mutlu olmak, minnet duymak ve iyi hissetmek.
Hoşumuza giden veya gitmeyen ne varsa; hayatı olduğu gibi
kabul etmek. Buna; can sıkıntısının, iç daralmasının ve egonun
eskide kalan kötü alışkanlıklarımız olduğunun farkına varmakla
başlayabiliriz. Peki ikili ilişkilerimizde de bu durum geçerli midir?
İlişkileri ayakta tutmak için her zamankinden daha fazla
çaba göstermemiz gereken bir zamandayız. Hayatın yoğun
temposunda, işler ve telaşlarla mücadele etmekten; kendimizi
de yakın çevremizi de görmezden gelmeye başladık. Pandemi
sürecinde; hayatında köklü değişiklikler yapanların sayısı, dünya
genelinde de küçümsenmeyecek boyutlara geldi. Kimse mutsuz
bir ilişki istemez, güzel bir yuvayı dağıtmak istemez; fakat bazı
etkenler, gizlenmiş ve bastırılmış duygular bu süreçte ortaya çıkar
ve bir çığ gibi büyüyerek, gemilere yakmaya kadar gider. Peki;
gemileri yakmadan bu süreci nasıl yönetebiliriz? Bu durumda
cankurtaranımız: “Mindfullness”

Mindfullness 101

“Mindfullness”, basit anlamda dikkat etmek, farkına varmak
ve yargılayıcı olmamaktır. Aslında; 1979 yılında Jon Kobatt
Zinn tarafından; anda kalma ve stres azaltma tekniği olarak
ortaya çıkmıştır. Sadece kendini kontrol altında tutma olarak
görülen bu davranış; bir süre sonra arkadaş, ilişki ve aile içinde
fayda sağlamaya başlamıştır. Şefkat, empati, kabullenme,
zor duygularla başa çıkma, dayanıklı olma bu farkındalığın
en büyük parçaları arasındadır. Bu becerileri edinmek için
ilişkisel tepkiyi en aza indirmek, yargıyı askıya almak gerekir.
Araştırmalar; anda kalabilen kişilerin daha mutlu oldukları tespit
etmiştir. Depresyon ve takıntıların daha az görüldüğünü ortaya
koymuştur. O zaman; bu cankurtaranı neden kullanmıyoruz?

“Geçmişe takılı kalmak; kendini bir askıya asıp,
kapalı bir dolaba kapatmak gibidir.”
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Zihnini kontrol edebilen insanların; romantik ilişkilerde de daha
başarılı ve mutlu olduğunu görüyoruz. Partnerinizle olan ilişkinizde;
olumsuz olana değil, anlık duruma odaklanıp daha fazla keyif
almaya çalışmak sizi daha mutlu edebilir. Stres; anda kalmayı
zorlaştırdığı gibi günümüz şartlarında stressiz bir hayat yaşamakta
maalesef mümkün değildir. Bu nedenle; ana odaklanmak için daha
fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.
Beş duyu organını kullanarak, nefes ve diyafram egzersizlerine
odaklanarak, şükür ederek, meditasyonu çalışmaya dahil ederek,
ilişkilerinizi zihninizde değerli kılarak, ruhunuzun yaratıcı hayal
gücünü keşfederek anda kalmaya giriş yapabilirsiniz.

Anda Kalma Egzersizi

Sizinle küçük bir çalışma yapalım...
Duruşunuzu dikleştirin, omuzlarınızı serbest bırakın ve ellerinizi
kucağınıza koyun. Vücudunuzu dinginleştirin ve gözlerinizi
kapatın ya da bir noktaya yumuşak bir şekilde bakın. Bu
pozisyondayken; sadece nefesinize odaklanın. Nefesinizi en çok
hissettiğiniz yerlere, burun deliklerinize, boğazınıza, göğsünüze,
karnınıza odaklanın. Tüm dikkatinizi bu noktalara verin. Nefes
alışverişleriniz sırasında beşe kadar sayın ve bunu birkaç kez
tekrarlayın. İki dakika boyunca yapın ve nefesinizden başka
hiçbir duygu ya da düşünce ile dikkatiniz dağıtmayın. Kaç nefes
alabildiğinizi de not edin. Hadi başlayın!
Şimdi değerlendirelim. Sizin de dikkatiniz birkaç nefesten sonra
dağılmaya başlamış olabilir. Hatta; kaç nefes aldığınızı saymayı
bile bırakmış olabilirsiniz. Aklınızdan geçen düşünceler, birikmiş
işlerinizin, endişelerinizin, kaygı ve korkularınızın içinde tedirgin
olmuş olabilirsiniz. Bir süre sonra; bu duygularınız azalarak
kaybolacaktır. Nefes egzersizi; “Mindfullness” için en önemli
başlangıçtır. Bu süreçte bir rehber ya da bir uygulamayı takip etmek
işinizi kolaylaştırabilir.

“Özür Dilerim” kelimesini “Teşekkür Ederim”
kelimesi ile değiştirin

Kelimeleri değiştirmeye başladığımızda; birçok şey pozitif yönde
değişmeye başlayacaktır. Eğer ilişkinizde bir sorun olduğunu
düşünüyorsanız, karşınızdaki kişiyi eleştirip suçlamak yerine
çözüm ararsanız daha mutlu olacağınızı göreceksiniz... “Anda kal,
mutlu kal” hayat mottonuz olsun. 

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU

DAMLA PERÇİNER TÜFEKÇİ

EYLÜL ERDOĞAN

ASLIHAN BARIȘ

TUĞBA KOÇ SARIÇAM

5. Yılda
2 Marka
Moda tasarımcısı Seren Erdoğan,
kendi ismiyle kurduğu “Seren
Erdoğan Couture” markasının
5. yıl dönümünü; cemiyet hayatının
seçkin simalarının katıldığı bir
davetle kutladı.
Moda dünyasının genç ismi Seren Erdoğan, butik bir davet ile
markasının 5. yılını kutladı. Binicilik ve İhtisas Kulubü’nde
gerçekleşen yemek davetine; Ankara cemiyet hayatının seçkin
simaları katıldı. Açık havada düzenlenen organizasyonda; misafirler
öğle yemeği yedi. Keyifli sohbetlerin yaşandığı etkinlikte konuklar,
kıyafet tercihleriyle göz doldurdu. Pandemi döneminde kurduğu,
Yacht Pillows adlı markasıyla da dikkatleri üzerine çeken Erdoğan,
yeni sezon trendleri hakkında verdiği bilgilerle de gelenleri
aydınlattı. 

SEREN ERDOĞAN

davet

FATİH ÖZEL

SEZİN BEREKETOĞLU

EMEL ERKİ

JALE KAZEMİ

Yeni Yaşını
Dostlarıyla
Kutladı
Sosyal yaşamın tanınan simalarından
Mehtap Deveci, yeni yaşını dostlarıyla
kutladı. Etap Altınel Otel’de
gerçekleşen doğum günü partisine;
iş ve cemiyet hayatından çok sayıda
isim katılım gösterdi.
Gece boyunca yakın arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Mehtap
Deveci, pastasının mumlarını üflediği sırada partiye katılım
gösteren tüm konuklara teşekkür etti. Canlı müzik eşliğinde, dans
edip eğlenen Deveci ve yakın dostları unutulmaz bir gece yaşadı. 
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SALİH AKÇADAĞ, MEHTAP DEVECİ

HÜLYA-MURAT FENERCİOĞLU

CELAL AKSOY

EBRU CEYLAN

Canlı müzik
eșliğinde, gece
boyunca dans
edip eğlenen
Deveci ve
yakın dostları
unutulmaz bir
gün yașadı.
HANDAN-ERTUĞRUL ȘERBETÇİ

ȘERMİN ALDEMİR, BARAN YAZICI

röportaj

Cem Davran

Yeni Oyun Yeni Mekân
Büyük bașarılara imza atmıș, usta oyuncu Cem Davran ile Bilkent Center’da
Ankara’nın yașayan tarihi Ankara Sanat Tiyatrosu ve burada sergilediği yeni
oyunu “Üçü Bir Arada” hakkında samimi bir röportaj gerçekleștirdik...

O

yunculuk merakınızı nasıl oluştu ve
kendinizde bu duyguyu nasıl keşfettiniz?

Oyunculuk merakım; çok küçük yaşta,
çocukluğumda başladı. Çocukluk rüyasıydı...
Benim rüyam gerçek oldu. Kısaca özeti bu... Küçük
yaşta yeteneğinizin farkına varamıyorsunuz
ya da ne olduğunu tam adlandıramıyorsunuz
ama daha sonra öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız tarafından
destekleniyorsunuz ve büyümeye başlıyorsunuz. Çevrenizden
bir takım şeyler duyuyorsunuz; kendinizi gözlemlemeye
başlıyorsunuz. Yani büyümek ile eş değer aslında... Her insanın,
çocukluğunda geçiş dönemleri vardır. Tam o noktada; kendinizi
keşfetmeye ve fark etmeye başlıyorsunuz.

Tiyatroya olan tutkunuz nereden geliyor? Sahneye
çıktığınızda ne hissediyorsunuz?
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Şu an daha heyecanlıyım. Aslında; öğrendikçe bilmediklerim
çoğalıyor. İlk zamanlar, sahnede daha serbest şeyler yapıyordum.
Fark ettikçe ve anlamaya başladıkça; heyecanınız da, kalp
çarpıntınız da artıyor. Sahneyi ve yaptığım işi kutsal bir element
haline getirmeyi sevmiyorum. Mesleğimin; daha çok bir yaşama
biçimi, var olma hali olduğunu düşünüyorum. Orada var
olduğumu düşünüyorum. Bir insan daha ne hissedebilir ki...

Televizyonda da yıllarca sizi seyrettik. Tiyatrolarda
da sıklıkla sizi seyrediyoruz. Ekran önü ve sahne
sizin için ne ifade ediyor? Sizce ikisi arasında nasıl
bir fark var?

Aslında, hepsi birbirinin bir türevi. Altında bir temel var; spordaki
atletizm gibi... Tiyatro her şey. Diğer gezegenler de onun etrafında
dönüyor. Örneğin; ben buradan çıkacağım ve farklı bir projede
sunucu olacağım. Aslında oda bir sahne deneyimi. İnsanlar böyle

şeyleri birbirinden farklı gibi düşünüyor ama öyle değil. Bunların
hiçbirinin bu akşam yapacağım işten bir farkı yok. Orada da bir
rol kişisi oluyorsun; orası da bir sahne ve orada da bir seyirci var.
Tiyatronun merkezde olduğu ve diğerlerinin de etrafta dolaştığı bir
dünya bu.

Tüm dünya olarak; pandemi dönemi gibi zor bir
dönemden geçtik. Sinema, tiyatro hepsi zorlu
bir dönemden geçti. Bu dönemden siz nasıl
etkilendiniz?

Özetlersek iki tür insan var. Biri; pandemi döneminde parçalara
ayrılan, konsantrasyonunu kaybeden insanlar. Bunu çok doğal
karşılıyorum; çevremde bu tip insanlardan çok var. Bütün yaşama,
iş yapma ve üretme motivasyonu azalanlar ya da bu motivasyonu
yitirenler... Birde tam tersi olanlar var. Ben tam tersiyim. Ben
hayatımda en çok oyun, proje, sahne projesi, dizi projesini bu
dönemde çalıştım. Masamın üstünde, önümüzdeki senelerde
oynanacak, onlarca oyun oluştu. Sadece oyun okumak anlamında
değil. Okumak başka bir şey, onu projelendirmek bambaşka
bir şey... Şu an masamın üstü dolu... Pandemi dönemi sayesinde
hem kişisel, hem de meslek hayatım açısından önümüzdeki on
yıl boyunca ne yapacağımı düşünmem gerekmeyecek; çünkü
ne yapacağım belli. Pandemi dönemi bana; delil ve program
yaptırttı. Şu an ne yapacağım belli. Eskisi gibi olmasa da;
pandemi döneminden sonra hayat tekrar başladı. O yüzden
şu an çok yoğunum. Gece oyun oynayacağım; sabah burada
toplantılarım olacak. Daha sonra Adana’ya geçeceğim. Adana’dan
sonra sunuculuk yapacağım ve üçüncü filmime başlayacağım.
Anlatırken bile yorucu ama bende böyle bir şeye sebep oldu.
Dolayısıyla; ben ikinci tip insanım. Pandemi beni daha çok
yaşamaya ve yaşama motive etti.

Aslında şu an bize planlarınızdan bahsettiniz. Bu
planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Bizleri neler
bekliyor?

Bir sürü tiyatro oyunu... Mesela şu an ben İstanbul’dan bir
provadan geliyorum. “Samanyolu” isminde; iki kişilik, yeni bir
oyun çalışıyoruz. Bundan elli yıl önce; Tuncel Kurtiz’in oynadığı
bir oyun. Ben ve Hakan Gerçek oynuyoruz. Ondan sonra benim
oynamayacağım ama yöneteceğim büyük bir oyun daha var. Bir
yaz müzikali sizleri bekliyor. Yeni bir dizi var ama ona hemen
girmek istemiyorum. İsmi belli olan veya olmayan çok fazla proje
var. Projelerin de, hikâyelerin de bir kaderi oluyor. Biz de zamanla
kaderlerinin ne olacağını göreceğiz.

Yıllarca Ankara Sanat Tiyatrosu olarak Kızılay’da
perdelerinizi açtınız... Şu an bambaşka bir yerdeyiz...
Hem AST ile ilgili, hem de şu an Bilkent Center’da
bulunan Bilkent Sahne AST ile ilgili neler söylemek
istersiniz?

Ben kendimi bildim bileli; Ankara Sanat Tiyatrosu’nun
izleyicilerinden biriyim. Ben İstanbul kökenli biriyim, İstanbul
Tiyatrosu’nda yetiştim ama Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çok
önemli büyüklerimiz ve ustalarımız vardı. Şimdi; benim
jenerasyonum sayılabilecek ve hatta benden genç olanlar devam
ettiriyorlar. Türkiye’nin en köklü sanat kurumlarından biri. Her
zaman bir sözü olan, yaşama değen işler yapan bir yer.

Burası ise Tepe Emlak Yatırım’ın yaptığı bir yer... Ben de İstanbul’da,
Tepe İnşaat’ın yapmış olduğu bir evde oturuyorum. Yaptıkları
bu işten dolayı, onları tebrik ediyorum. İlk duyduğumuzda da
çok merak ettik. Bir ay önce Ankara’ya geldim. Ertesi gün; burayı

Oyunculuk merakım; çok küçük yașta,
çocukluğumda bașladı. Çocukluk
rüyasıydı... Benim rüyam gerçek oldu.
görmeden dönmek istemedim. Özellikle Türkiye’de ve İstanbul’da,
bu çok görülür bir olay değil. Ticari kurumlar, büyük şirketler
böyle işler yapmıyorlar. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun böyle bir
mekânda kurulması beni çok heyecanlandırdı. Onlar adına
çok sevindim. Aslında; özellikle burada oynamamın sebebi de
budur. Buradaki insanlarla görüştükten sonra hemen bir oyun
koydum. Biletler bir ay önceden bitti. Bunun üzerine; ikinci bir
tarih daha ayarladık. Ben buraya sürekli oyun getirmek istiyorum.
Bu hareketi çok kıymetli buldum; çünkü burası başka türlü
değerlendirilebilirdi ama öyle yapmamışlar. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Bilkent Sahne Ankara Sanat Tiyatrosu’nda
bulunan herkese başarılar diliyorum.

Bilkent Sahne AST’ta sergilenen yeni oyununuz
“Üçü Bir Arada” ile bugün Ankaralı seyircileriniz
ile buluşacaksınız. Bu konu hakkında bilgi verebilir
misiniz?

“Üçü Bir Arada”; 9 Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Yazarlık Bölümü’nde asistan olan; Yunus Emre
Gümüş’ün oyunu. Bence şu an Türk Tiyatrosu’nda bulunan; en
yetenekli yazarlardan biri... Biz bu oyunu daha önce İstanbul Halk
Tiyatrosu’nda; Engin Alkan rejisiyle oynadık. Araya pandemi
girince; bu oyunu yeniden çalıştık, yeniden yorumladık. Dönemin
ruhuna göre düzenledik. En önemlisi; pandemiden sonra hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak diyenlerdenim ben... Bu oyunda eskisi
gibi değil. Pandeminin insanlara kattıklarıyla, aldıklarıyla ve
götürdükleriyle; oyunu yeniden yorumladık. Tekrar başladık. İlk
olarak; İstanbul’da sergilemeye başladık. Oyun yoğun ilgi gördü ve
şu an bulunduğumuz hale geldi. Övünerek söylüyorum ki; şu an
tiyatro sektöründe en çok merak edilen oyun ama diğer aktörlerin
ve benim yoğunluğum nedeniyle istediğimiz sıklıkta sahne
alamıyoruz. Oyunumuza çok rağbet var. Bu nedenle; önümüzdeki
dönemlerde, daha sık oynamayı hedefliyoruz. Oyunun burada
sahne alması da beni çok heyecanlandırıyor.

Kadronuzda çok değerli isimler var. Bu ekip nasıl
kuruldu?

Celil Nalçakan. Onur Özaydin... Çok kıymetli iki insan. Biz
üç ayrı jenerasyonun insanıyız. Zaten bu oyunda da, üç farklı
yaş grubundan adamından; üç kaybedenin, üç sosyopatın
hikâyesi anlatılıyor. Aynı binada yaşıyorlar, senelerdir birbirlerini
tanımıyorlar. Bir yılbaşı gecesi, yolları kesişiyor. Bu ana tema
üzerinden; insanların yakınlarıyla olan ilişkilerini sorgulayan,
mutlu bitmeye çalışan bir hikâye... Yazarın sözüyle bitirmek
istiyorum: “Üçü Bir Arada; hiçbir yere gitmeyen, gidemeyen
adamların yol hikâyesi...”

Son olarak, Türk halkının tiyatroya olan ilgisini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Buna şöyle cevap vereceğim... Bir Türk politikacısının yıllar önce
şu iki kelime ile Türkiye’nin durumunu özetlemişti: “Türkiye’nin
durumu tek kelimeyle iyi, iki kelime ile iyi değil...” Bence Türk
Tiyatrosu’nun durumu da tam olarak böyle... 

davet

AYȘEGÜL BORA, NEJLA GÜLCAN, BAHAR OSKAY, NERMİN ÖZKAN, FİLİZ SÜTÇÜGİL, AYȘE ARKÜN

Öğrencilerden
Karma Sergi
Ayşe Arkün ve Haluk Evitan’ın
öğrencileri; yaptıkları eserleri
Medya Sanat Galerisi’nde sergiledi.
Medya Sanat Galerisi’nde düzenlenen; Filiz Sütçügil, İnci Durubal,
Necla Gülcan, Nermin Özkan ve Bahar Oskay’ın çalışmalarının
yer aldığı karma sergiye çok sayıda sanatsever katılım gösterdi.
Birbirinden farklı tarzda eserlerin bulunduğu etkinlikte, sanatçılar
konuklara tabloları hakkında detaylı bilgi verdi. Eserleri çok
beğendiklerini dile getiren izleyiciler, lezzetli ikramlar eşliğinde;
gece boyunca sanat dolu sohbetler gerçekleştirdi. 
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ECEM ATALAY

GİZEM ATALAY

TEVFİK ERHAN YILMAZ

NERMİN ENSARİOĞLU

GÖKHAN KESKİN

Renklere Sanat
Dokunuşu
Sanatçı Özlem Atalay’ın “Renkler”
temalı kişisel sergisi Panora AVYM’de
açıldı. Geleneksel dünyanın duygu
üretimini; soyut bir bakış açısı ile
değerlendiren Atalay’ın eserleri;
sanatseverler tarafından büyük ilgi
gördü.
Ressam ve fotoğraf sanatçısı Özlem Atalay, “Renkler” temalı kişisel
sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Çektiği fotoğrafları
tuvale yansıtan sürrealist ressam Atalay, duygularını sanatla dile
getirdiğini belirterek; renklerin hayatın içindeki ahengine vurgu
yaptığını söyledi. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen
sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ressam Atalay ise
sanatseverlerle tek tek ilgilenerek eserleri hakkında bilgi verdi. 

ÖZLEM ATALAY
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İLAY GÜVEN

HÜLYA AKMAN

PINAR AYHAN

TUBA GÜNEBAK

Cemiyetten
Kırsala Destek
Tohumluk Vakfı’nın köy ve kırsal
hayata yönelik çalışmalarını
desteklemek adına; Bi Parti
House’da bir alışveriş şenliği
düzenlendi.
Tohumluk Vakfı kurucusu Pınar Ayhan’ın ev sahipliğinde;
ekonomik ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla
alışveriş şenliği düzenlendi. Ankara cemiyet hayatının tanınan
simaları tarafından organize edilen alışveriş şenliği büyük ilgi
gördü. Bilge Apaydın ve Gizem Ergin’in sahibi olduğu Bi Parti
House’da gerçekleşen alışveriş şenliğinde açılan standlardan
alışveriş yapan davetliler; DJ Murat Muratlı’nın müzikleri ve
çeşitli ikramlar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. 
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BİLGE APAYDIN, GİZEM ERGİN

BURCU KARAGÜLLE, NEȘE ȘİȘMAN

SILA EMANETOĞLU

Köy ve kırsala
yönelik olarak;
ekonomik ve
kırsal kalkınmaya
destek olmak
amacıyla
faaliyet gösteren
Tohumluk Vakfı
yararına bir
alıșveriș șenliği
düzenlendi.

NESRİN KILAVUZ

AYDAN İZOL

BEYLAN ALTINOLUK

ECE GÜLEÇ

GÜLȘAH SEREN

üçüncü göz

Sinem Yıldırım

sinemmmyildirim@gmail.com

SERVER DEMİRTAȘ, SİNEM YILDIRIM

Heykelleri Hareket Ettiren
Dahi
Dikkatimi; ilk kez Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda gördüğüm nefes alabilen
heykeliyle çekti. Küçük bir kız iken; heykellerin biz onlara bakmadığımız zaman
birbirleriyle konuștuklarına inanırdım. Böyle düșünen biri; karșısında nefes alabilen
ve hareket edebilen bir heykel gördüğünde, neler hissedebilir siz düșünün...
Sonra bu sanatçının peșine düștüm tabii ki...Contemporary’lerde,
Bozlu Galeri’de kendisiyle tanıșınca, ona hayranlığım da arttı.
Diğer sanatçılardan öyle farklıydı ki...Bir kere; genel olarak sanatçılarda olan o
yüksek ego sorununu tamamen halletmiș. Son derece gerçek, yakın, yalın ve
ilgili biri. Kendini anlatmıyor, sizi dinliyor. Her cümlesi neșe dolu...
Benim gözümde, hakiki bir sanatçı olmak; iște böyle bir șey.
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iğer sanat dallarına nazaran; çok daha komplike
ve kapsamlı disiplinleri, teknolojileri birleştirerek
çalışıyor olmasına rağmen kendisinde en ufak
“Ben farklıyım, özelim” gibi bir düşünce yok. Diğer
pek çok sanatçının tam aksine... Bozlu Mongeri’de
yaptığımız çekim sırasında; orada sergisi olan
sanatçı Fahrelnissa Zeid’ in eserleriyle de fotoğraf
çekelim fikri yine kendisi aittir. Sadece; ben
ve benim eserlerim olsun demedi. Değerli başka bir sanatçıyı da
kucaklamak istedi. Gelişiminde; annesi, babası ve öğretmeninin çok
büyük katkıları olmuş. Yerli ve yabancı pek çok sergisi var. Leonardo
Da Vinci’nin hayatını izledikten sonra içinde alev alan coşku; bugün
bu dehanın ortaya çıkmasına sebep olmuş.

Kinetik heykeller yapma fikri ilk ne zaman, nasıl ve
nereden aklınıza geldi? İlk başta; ilham kaynağınız
neydi?

Aslında; heykel eğitimi almadım, resim bölümünden mezun
olmama rağmen resim yapmayı da hiç istemedim. Bu resme
karşı olduğumdan değil; kendimi üç boyutlu objeler ile daha iyi
anlatabileceğimi hissettiğim içindi. Aslında; mesele tamamen aynı.
Herkes, kendi içsel meselesi için bir yol bulmaya çalışıyor. Birisi resim
yapar, diğeri dans eder. Kimisi sinema ile kimisi de müzik ile bunu
anlatmayı dener. Ben de malzemeyi; erken yaşlarda, babamın küçük
atölyesinde izleyerek tanıdım. “Kaynak nasıl yapılır?, Torna ile neleri
yapabiliriz?, Farklı aletlerle nasıl çalışılır ?” bütün bunlar benim
şimdiki çalışmalarım için altyapı oluşturdu. Aslında babam, Cemil
Demirtaş bütün bunları bana öğretmek için yapmıyordu. Aslında
bana; onu izlerken, insanın her şeyi yapabileceğinin mesajını
vermişti. Ayrıca sevgili hocam Adnan Çoker’in üç boyutlu çalışmalar
konusunda beni yönlendirmesini ve cesaret vermesini de çok
önemsiyorum. Sanat tarihinde hareketli heykel yapan sanatçıların
varlığını, bir esin kaynağı olarak kabullenmem gerekir.

KİNETİK AT HEYKELİ

Bu tekniğin teknolojisini nasıl oluşturdunuz ve
geliştirdiniz?

Heykellerimde yeni bir teknoloji kullanmıyorum. Rönesans’dan
bile eskilere dayanan otomat teknolojisini; kendi çalışmalarıma
uyarladığımı söyleyebilirim. Yani, bir motorun enerjisi ile dönen
disklerin üzerine çalıştığım şekilli kenarlar; ileri ve geri hareketler
yaparak bir kuvveti tetikler, çelik teller vasıtası ile baş, kol ve el
gibi parçaları ayarlanabilir hareketlerine ulaştırır. Bu hareketlerin
bütünlüğü, oluşturmak istediğim hareketleri mümkün kılar.
Açıkçası; eski bir hareket ettirme yöntemini; bugüne uyarladığımı
söyleyebilirim. Zamanla çalıştıkça bu yöntem daha olgunlaştı,
mekanik düzenekler daha sağlam ve dayanıklı hale geldi, zaten
çalışmalar sürdükçe yeni şeyler öğreniyorsunuz; ben de deneyerek
öğreniyorum diyebilirim.

Senkronizasyonun Önemi

Sizce hareketli heykel yapmanın en zor aşaması
hangisidir? Neden?

Hareketli heykellerin en zor aşaması diskler vasıtasıyla verilen
hareketlerin eşzamanlılığını yakalayabilmektir. Mesela; bir baş
çevirme hareketi, dört adet diskin çalışmasıyla oluyor. Hangisinin,
ne zaman diğerleriyle uyumlu olması gerektiğini ayarlamak zor bir
iş. Ayrıca; her heykelin problemi, bir öncekinden farklı oluyor. Hepsi
disklerle çalışmasına rağmen heykelin içinde yer alan hareketli
mekanizmalar tamamen farklı, yani her heykelin kendi problemleri
oluyor. Bir format tutturup, bütün heykellerde aynı şeyleri
kullanamıyorsunuz.

BOZLU ART PROJECT MONGERİ BİNASI

üçüncü göz

Her bir heykel için ayrı bir disk sistemi ve ayrı bir hareket
mekanizması tasarlamanız gerekiyor. Bu benim için çok zevkli bir iş,
her yeni problemi çözmek; daha sonraki projeler açısından öğretici bir
süreç oluyor. Belki mühendislik eğitimi almış olsaydım; problemleri
daha profesyonel olarak çözebilirdim ancak istediklerimi yapabilecek
kadar teknik deneyime sahip olmam, şimdilik bana yetiyor.

Şu ana kadar yaptığınız ve katıldığınız yerli ve yabancı
sergiler nelerdir?
Ayrı ayrı bunları anlatmak yerine, belki bu serüvenin süreçlerinden
bahsetmek daha iyi olabilir. Akademiden mezun olduktan sonraki
çalışmalarım PVC plakalarından oluşuyordu. Derimod Kültür
Merkezi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirdiğim,
ilk iki sergim; bu malzemelerle yaptığım üç boyutlu çalışmalardan
oluşuyordu. Bir yığın halinde, onları üst üste yapıştırarak geometrik
ve soyut formlar oluşturmuştum. Sonraki yıllarda; oluklu mukavva
ile çalışmaya başladım. Yine üst üste veya kendi etraflarına sararak
heykeller ve düzenlemeler yaptım. Bu süreçte malzemeler ile
çalışmanın tadına vardım. Bu dönem; bir yandan da para kazanmak
için üretim yapabilecek; bazı makina denemelerine giriştiğim bir
süreçti. Bunlar sanat değildi ama makina yapmayı öğrenmeye
başlamamın temel nedeni oldular. Bu çok keyifli zamanlar;
becerilerimin farkına varmamı sağladı. Bu yolculuk sayesinde;
makinalar ile sanat yapmak için denemelere başlamış oldum. Yirmi
yıldan fazla süredir devam eden, hareketli heykel serüvenimi böyle
özetleyebilirim.

TABLO: FAHRELNISSA ZEID

Oluklu mukavva ile çalıştığım dönemde birkaç kere Makedonya’da
bulunan sempozyum ve sergilere katıldım. Daha sonra Belgrad’da
bulunan Balkan Trienali gibi sempozyum ve sergilere, Hollanda’da
2017 Robot Love Sergisi’ne, 2016 Cenevre Kişisel Sergisi’ne ve bu sene
Artechouse Sergisi’ne katıldım. Yerli olarak; Derimod Kültür Merkezi,
İDGS Galerisi, AKM ,Bozlu Art Project ve bazı grup sergilerinden söz
edebiliriz.

Yurt dışı bağlantılarınız nasıl? Yurt dışında tanınırlığınız
nasıl başladı? Şu an nerede?
Yurt dışında birkaç ülkede heykellerim var ama bu tanınırlığım var
anlamına gelmiyor. Şunu söylemek belki daha doğru; kendi ülkemde
bana duyulan ilgiden daha fazlasını, dışarıda görüyorum. Yine de
çalışmalarımı takip eden insanların varlığı ve söyledikleri bana
enerji veriyor. Mutlu bir şekilde çalışabiliyorsam; tanınıyor olmak
umurumda değil, böylesi yeteri kadar keyifli...

CANIM SIKILIYOR

Server Demirtaş nasıl bir çocuktu? Heykel yapma
hayali var miydi? Hayalleri neydi? Okul hayatınız,
aileniz ve eğitiminizden söz edebilir misiniz?

Sanırım bu soru diğerleri için de bir cevap olacak. Çekingen
çocukluğum öyle düşünüyorum ki; bugün yaptıklarımın nedeni
gibi gözüküyor. O günlerdeki tüm sıkışıklığım, içe dönük bakışlarım
beni insanları anlamaya ve suskun bir tahlil sürecine götürdü.
Huzurlu geçmeyen, o sıkıntılı zamanlar hiç bitmeyecek gibiydi. Sanki
yaşamadığım korku kalmamıştı... Şu an yaşadıklarımı; çocukluk
anıları olarak tarif etmek bile tuhaf geliyor. Böyle sıkıntılı dönemlerde,
insanda çok şey birikiyor, içiniz doluyor ve onları bir şekilde
tanımlamanız gerekiyor.

Leonardo Da Vinci ve Mona Lisa

Rastlantı olarak o günlerde televizyonda Leonardo da Vinci’nin
hayatını ve sanatını anlatan bir belgesel izledim. Bu birkaç haftalık
dizi, beni televizyona kilitlemeye yetti. Bu benimde kendimi ifade
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edebileceğim bir yol olarak; karşımda duruyordu. Birdenbire
kendimi, Leonardo’nun yaşadıkları ile özdeş hissettim. Artık bu yol;
anlatabileceklerim için tam önümde duruyordu. Bu şahane örnek; bu
tanrısal yaratık beni derinden sarstı. Hiç böyle bir şey görmemiştim.
Bu tanışma; resim yapmaya başlamamın nedenidir. Evde bulduğum
ne varsa; soğan, biber, domates... Onların desenlerini yaptım.
Ortaokulda, resim hocamız bir gün desenlerimi öğrencilere
göstererek: “İşte böyle çizmelisiniz!” dedi. Size yaşadığım gururu
anlatamam... Demek ki; doğru bir yola başlamıştım ve bu hırs güzel
bir şeydi... Yaşadığım sıkıntılar azalmasa da; artık yolum belliydi.
Sanat benim kurtarıcımdı. Üstelik bu övgüler çok işe yaramıştı. Daha
sonra okulun koridorlarında bana bir sergi yapıldı. Orada yaptığım
eskizler, sanat tarihindeki ustalardan kopyalar ve tabii ki Usta
Leonardo’nun Mona Lisa’sı başköşede asılı duruyordu. Daha sonra
onu akademi sona erdiğinde de gösterme fırsatım olmuştu.
Merak; Leonardo’da o muhteşem örneğini gördüğüm, kuvvetli bir
duygu olarak her yanımı sarmıştı. Babamın küçük atölyesinde;
kaynak yaparken, metallere şekil verirken ve bazı makinaları söküp
içini bana gösterirken, bütün bunların bazı ustalar tarafından
yapılabileceğine ve benim de ileride onları deneyebileceğime
inancım oldu.

Türkiye’nin dünya sanat mecrasındaki yeri
nedir sizce? Bir Türk sanatçının dünyaca bilinir
olabilmesi konusunda sizce neler yapılmalıdır?

Türk sanatçısı, hiç kimseden daha geride değil. Bölgemizdeki
sıkıntılara rağmen değerli sanatçılarımız var. Yurt dışında bilinir
olmak konusunda sizlere herhangi bir önerim yok, işlerime fazla
odaklandığım için bunları bilemiyorum.

Dünyada sizden başka hareketli heykel yapan var
mı? Bu sanatı gençlere aktarmak konusundaki
düşünceleriniz nelerdir?

Bazı Türk sanatçılar hareketli işler yapıyorlar tabii ki. Diğer
ülkelerde de bu konuda işler üreten sanatçılar var. Theo Jansen;
içlerinde en sevdiğim, onun çalışmalarına bayılıyorum. Basit ve
sade mekanizmalarla hareket eden, rüzgar enerjisi ile yürüyen
heykel grupları çok çekici ve hipnotize edici. Hayran olmamak
mümkün değil... Onlar hareketli heykelden ziyade; zarif bir
yaklaşımın iyi bir örneği olarak karşımızda duruyorlar. Hareketli
heykeller için herhangi bir şeyi zorlamaya gerek yok. Sanıyorum
ki; gençler iyi mesajları çabucak alıyorlar; bu konuda mutlu
olduğumu söylemeliyim. 

Annem, Babam ve Öğretmenim

Annemi hiç okula göndermemiş olan dedeme rağmen babam;
Sinop’tan kaçarak İstanbul’a gelip evlendikten sonra kendisine
askerdeyken mektuplar yazabilsin diye okuma yazma öğretmiş.
Daha sonra ben Mona Lisa kopyasını, küçük evimizin müstesna
odasında yaparken annem bana ortalık kirlenir veya boya olur
endişesini hiç yaşatmadı. Hiç eğitim almamış, bu öngörüsü ve değerli
kadın; bana bu yolda en önemli yol göstericidir...
Yani kısaca Cemil Demirtaş gibi usta babanız, Nazmiye Hanım gibi
önünüzü kesmeden size fırsat veren bir anneniz, size yol gösterici
olacak Adnan Çoker gibi bir hocanız varsa ve Usta Leonardo’yu
erken yaşlarda tanıma şansına eriştiyseniz... Tabii ki çocukluk
döneminizde ise sıkıntı içinde yaşadıysanız... Merakınız da varsa...
Bugün yaptığım heykelleri yapmak için başka şeylere ihtiyacınız yok
demektir.

Kinetik heykeller dışında ilgilendiğiniz başka şeyler
var mı?

Her şey ilgimi çekiyor. Özellikle; bilim alanındaki çalışmalar,
uzayın keşfi konusundaki ilerlemeler, Hubble Uzay Teleskobu’nun
muhteşem fotoğrafları ile yapılan buluşlar, mikro aygıtlarla
nöronların kontrolü ile psikolojik sorunlara çözüm arayışları... Bütün
bunlar ve makinalar ilgimi çekiyor.

Şu an en büyük hayaliniz nedir?

Hayal etmekten başka zaten yaptığım önemli bir şey yok. Kendimi
düşünüyorum... Başkalarının gözünde ne olduğumu, neden ben
olduğumu, nasıl bir anlamımız olduğunu çok merak ediyorum. Öteki
ile berikinin arasında bir yerdeyim ama neresi olduğu bilemedim...
Arıyorum, bulacağıma dair bir ipucu yok ama olsun arada olmak
iyidir diye düşünüyorum.

Ben küçükken heykellerin biz onlara bakmazken
birbirleriyle konuştuklarına inanırdım... Siz hiç böyle
düşündünüz mü?
Bunu hiç düşünmedim ama artık bununla da ilgilenmek gerekir.
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SEMA DEMİRAL

ZEYNEP ESENİL

MELTEM KAZAZ

HURİ MURPHY

Zamansız
Mücevher
Koleksiyonu
“Birce Fine Jewellery” markası ile kendi
mücevher koleksiyonunu yaratan başarılı
oyuncu Birce Akalay, tamamı kendi
tasarımlarından oluşan mücevherlerini;
özel bir lansmanla JW Marriott İstanbul
Bosphorus’un en gözde mekanı olan
Octo Restaurant’ta tanıttı.
Yaşam ve sanattan aldığı ilhamı, zanâat ile birleştiren Birce Akalay, tasarladığı
her biri “tek” ve “el yapımı” olan zamansız parçaları, Birce Fine Jewellery
markası altında tanıttı. Octo Restaurant’ta gerçekleştirilen özel davete çok
sayıda ünlü isim katıldı. Vanilla Sky ve Harem koleksiyonları ile zamansız,
yaşsız ve kusurlarıyla mükemmelliği yakalayan kadınların tercihi olmak üzere
yola çıkan markanın; tanıtım filmi ve kampanya fotoğrafları da büyük beğeni
topladı. 
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