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Sımsıcak 
Şubat

eğerli MAG Okurları;

Ülkemiz karlarla kaplı, bembeyaz bir örtü her yeri sarmış durumda... Umarım hayatımızda da bembeyaz sayfalar, güzel 
başlangıçlar olur.; dışarısı soğuk olsa da, kalpler hep sıcak olur...

Bu aya; Şubat’ın en sıcak günü ‘‘Sevgililer Günü’’yle başlayalım... Kitaplarıyla, seminerleriyle, o huzur veren sesiyle herkesin 
gönlüne taht kuran Metin Hara’nın ‘‘aşk’’ tanımını ve ‘‘aşk’’a dair düşüncelerini aldık... Uyumlu ve sevgi dolu ilişkileriyle örnek çiftler; 
Elvan-Şafak Çak ve Hülya-Cem Kalyoncu ile çok hoş röportajlar yaptık... Ve sizler için bu güne dair hediye önerilerinde bulunduk...

Dergimizin en çok ilgi gören bölümlerinden MAG Dekorasyon’da iç mimari uygulamalardan farklı tasarımlara, son trendlerden özel 
mimari projelere alanında birçok önemli ismi bir araya getirdik... Mekanlarımızın dizaynı, konforu, görselliği önemli. Zamanımızı  
geçirdiğimiz yerlerin enerjisi bize, hayatımıza da yansıyor...

Olmazsa olmazımız MAG Sağlık-Güzellik bölümümüzde dermatolojiden ortopediye, bakımdan psikolojiye; beden-zihin-ruh 
bütünlüğümüzü korumak adına uzmanların görüşlerine yer verdik...

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen içerik üreticilerin renkli dünyalarına keyifli bir yolculuk yaptık...

Yatırımdan hukuki konulara, eğitimden teknolojiye yine geniş bir yelpazede günümüzün merak edilen konu ve konuklarını sayfalarımıza 
taşıdık...

Kapağımıza gelince... Çalışkanlığı ve başarılarıyla genç yaşta adından söz ettiren Erdoğan Yıldırım ile özel bir çekim ve söyleşi 
gerçekleştirdik... Hayata dair prensiplerinden, gerçekleştirdikleri projelerinden konuştuk...

MAG PR Solutions olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çok büyük bir organizasyona imza attık... Benim de yürütme kurulu 
başkanı olduğum; Başkent Art Fest ile ülkemizin önde gelen sanatçılarının eserlerini, farklı performansları ve panelleri bir hafta boyunca, 
yenilenen Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturduğumuz müthiş bir festival oldu... 

Birbirinden şık açılış, davet, etkinlik haberleriyle; özel röportajlarıyla, köşe yazarlarıyla, ay boyunca elinizden düşüremeyeceğiniz bir 
MAG ile sizi başbaşa bırakıyorum...

Herkese sağlıklı, mutlu, bereketli güzel günler diliyorum.

             Sevgiler





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
YAV U Z  S O L M A Z   y a v u z @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

YA S E M İ N  U LU S OY y a s e m i n @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

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

B A N U  ÖZ T Ü R K b a n u @ m a g m e d y a . c o m . t r

Dijital
ÖZ G Ü R  KA R A B U LU T o z g u r @ m a g m e d y a . c o m . t r
M E LT E M  E R CA N  m e l t e m @ m a g m e d y a . c o m . t r

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

Katkıda Bulunanlar 
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

H A M İ Y E T A K P I N A R
ÖZ G Ü R  A K S U N A

S E R KA N  K I Z I L B AY I R
Y E Ş İ M P E R İ  A KTA Ş

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Dağıtım
Dünya Süper Dağıtım Veb. Ofset A.Ş

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
28.01.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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NFT platformu Carny.io  
ilk kez fi ziksel bir mekanda 
sanatseverlerle buluştu...

50
Alışverişin gözdesi 
Kuzu Effect AVM... 

78
İngiltere Başkonsolosluğunda 
Berrin Ak ev sahipliğinde yapılan 
çay saati ile Halycon Days’in ilk 
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Arda Sayıner’ın ev sahipliğinde 
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süren eğlence...

262
Özgün bakış açısı
ile fotoğrafl ara ruh katan sanatçı 
Mirza Kök... 

84
Yeni projelerle karşımıza çıkan 
Metin Hara ile aşka dair sohbet 
ettik...

86
Çak ve Kalyoncu çiftlerinden 
Sevgililer Günü açıklamaları...

96
Dekorasyon bölümünde başarılı 
mimarların projeleri ve değerli 
isimlerin tasarımları...   

92
MAG PR Solutions katkılarıyla 
gerçekleşen, Ankara’nın ilk sanat 
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Ofis Şıklığı
Farklı renklerden, kesimlerden 

ve dokulardan olușan 
stilinizle ciddiyetinizi korurken 

tekdüzelikten kurtulacağınız ofis 
șıklığını sokaklara tașıyın.

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Heyecanlı ve hareketli kișilikler; 
canlı renkler, farklı dokular, 

trendler ve aksesuarlarla beslenir. 
Enerjinizi dıșarı yansıtmak için 
renkleri özgürce kullanmaktan 

çekinmeyin.
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Türkiye’nin İlk 
Kripto Sanat 
NFT Sergisi
Carny.io, Hasköy Yün İplik 
Fabrikası’nda düzenlenen 
bir davette ilk kez fiziksel bir 
mekanda sanatseverlerle buluştu. 

Davette, Türkiye’nin önde gelen sanat 
galerilerinden Art On İstanbul, artSümer, 
PG Art, Pilevneli, Pilot ve Sanatorium’un 
katkılarıyla, sanatçıların Carny.io “The Future 
Begins Today: Carny Genesis NFT Collection” 
başlıklı sergisi için özel olarak ürettiği dijital 
eserler yer aldı. Merkezine kripto sanatı alan 
Carny.io’nun kurucu ortakları Elyo Elyaşvili ve 
Nuri Sayraç, uluslararası sanatçıları ve galerileri 
de platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı 
hedefliyor. 

davet

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR OYA ECZACIBAȘI,ESRA EKMEKÇİ

ASUMAN ȘENER

LEYLA ALATONEMİN HİTAY
46
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Carny.io, 
galerileri ve 
sanatçıları 
uluslararası 
koleksiyoner ve 
yatırımcılarla 
bulușturdu.

NURİ SAYLAÇ,ELYO ELVAȘVİLİ DİLEK HANİF ALİ GÜRELİ

KERİM SABANCIMELKAN GÜRSELDİLA TARKANBANU ÇARMIKLI
48





Effect’te Yaşam

Feride Şahin

Funda Bekişoğlu

Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feride 
Şahin, Kuzu Effect AVM’deydi. Arkadaşlarıyla uzunca bir masa 
oluşturarak öğle yemeği yiyen Şahin, Lou Cafe’de keyifli vakit 

geçirdikten sonra İpekyol mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.

Ankara cemiyet hayatının saygın isimlerinden Funda Bekişoğlu, 
Foodland’deydi. Vakko’ya uğrayarak yeni sezon koleksiyonlarını 
inceleyen ve alışveriş yapan Bekişoğlu bir süre vakit geçirdikten 

sonra alışveriş kutularıyla AVM’den ayrıldı.

Arkadaşlarıyla Buluştu

Alışveriş Yaptı

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.50 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Yasemin Bilginoğlu

Nurten Gürdoğan

Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Yasemin 
Bilginoğlu, Kuzu Effect AVM Foodland’de arkadaşlarıyla buluştu. 

Quick China’da keyifli bir öğle yemeği yiyen Bilginoğlu daha 
sonra Sevil Parfümeri’ye uğrayarak koku satın aldı.

Yakın arkadaşının doğum günü kutlaması için Kuzu Effect 
AVM’ye giden Nurten Gürdoğan, Foodland’de bulunan Vakko 

Bistrot’ta vakit geçirdi. Foodland’e geçmeden önce Harem 
mağazasına uğrayarak hediye alışverişi yapan Gürdoğan, 

arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından Kuzu Effect 
AVM’den ayrıldı.

Keyifli Öğle Yemeği

Doğum Günü Kutlaması

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.52 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Begüm Beyoğlu

Sibel Koşar

İş insanı Begüm Beyoğlu yurt dışına gerçekleştireceği iş seyahati 
öncesinde Kuzu Effect AVM’ye uğradı. Dünyaca ünlü markaların 

lüks koleksiyonlarını inceleyen Beyoğlu, Vakko’dan yaptığı 
alışverişin ardından Vakko Bistrot’ta da kahve keyfi yaptı. 

Beyoğlu, kahve keyfinin ardından Paris’e uçmak için havaalanına 
geçti.

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Sibel Koşar, 
Kuzu Effect AVM’de kahve keyfi yaptı. Foodland’de bulunan 

LeMonde’de oturarak keyifli bir sohbet gerçekleştiren Koşar daha 
sonra Karaca Home’dan ev dekorasyon alışverişi yaptı.

Yurt Dışı Seyehati Öncesi Kuzu’da

Kahve Keyfi

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.54 magdergi.com.tr



Naz Karimi

Serkan Kızılbayır

Naz Karimi’ye sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. 
Kuzu Effect AVM’de arkadaşlarının  sürpriz kutlamasıyla yeni 

yaşını karşılayan Karimi, arkadaşlarıyla birlikte Timboo Cafe’de 
vakit geçirdi.

Sürpriz Doğum Günü

Ünlü radyo programcısı ve yapımcı Serkan Kızılbayır yayın 
öncesinde Kuzu Effect AVM’deydi. Önce W Collection ve 

Desa’dan alışveriş yapan Kızılbayır, yayın öncesi dinlenmek ve 
kahve keyfi yapmak için LeMonde’de vakit geçirdi. 

Yayın Öncesi



Effect’te Yaşam

Asil Çelik

Kamer Koldaş

Başkent iş dünyasının köklü markalarından Asrın Kürk Deri 
ve Otelleri’nin üçüncü kuşak temsilcisi Asil Çelik, Kuzu Effect 

AVM’de yakın arkadaşlarıyla buluştu. Foodland’de bulunan 
LeMonde’de sabah kahvesi keyfi yaparak arkadaşlarıyla sohbet 
eden Asil Çelik daha sonra Kuzu AVM’de kısa bir alışveriş turu 

yaptı. 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kamer Koldaş yoğun geçen 
günün ardından soluğu Kuzu Effect AVM’de aldı. Eşine hediye 

almak için Kuzu Effect AVM’ye gelen tıp dünyasının sevilen ismi 
W Collection’a uğrayarak bir süre alışveriş yaptı.

Yakın Arkadaşlarıyla Buluştu

Hediye Alışverişi

Effect’te Yaşam

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

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



Effect’te Yaşam

Şule Dadak Dayangaç
Raghad Alkhojah

Yemen İnciler

Amerika Ticaret Odası Ürdün Başkanı ve yatırımcı Raghad 
Alkohaja ile iş dünyasının önde gelen isimlerinden Şule Dadak 
Dayangaç, Kuzu Effect AVM’de toplantıdaydı. Maia-Me zincir 
yatırımları ile ilgili toplantı yapan ikili Quick China’da vakit 

geçirdi ve öğle yemeği yedi. 

Genç İç Mimar Yemen İnciler seyahat öncesi Kuzu Effect 
AVM’deydi. Şehir dışına gerçekleştireceği iş seyahati öncesi Kuzu 
Effect AVM’ye gelen İnciler, alışverişini Beymen Club ve İpekyol 
mağazalarından yaptıktan sonra Starbucks’a uğrayarak kahve 

keyfi yaptı.

AVM’de Toplantı

Seyahat Öncesi Alışveriş ve Kahve

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.58 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

İzel Açıcı

Serkan Kuyumcuoğlu

Hukuk dünyasının genç ve sevilen ismi Avukat İzel Açıcı şehir 
dışı seyahati öncesi Kuzu Effect AVM’deydi. Öğle saatlerinde 
gelen Açıcı, müdavimi olduğu markaların koleksiyonlarını 

inceleyerek alışveriş yaptı. Network ve Vakkorama mağazalarına 
uğrayan Açıcı daha sonra da Starbucks’a uğrayarak kahve içti.

Bilişim ve teknoloji sektörlerinin tanınan isimlerinden Panasonic 
Türkiye Satış Müdürü Serkan Kuyumcuoğlu yoğun temposuna 

Kuzu AVM’de mola verdi. Öğle yemeği için Quick China’yı tercih 
eden Kuyumcuoğlu sushi keyfinin ardından LeMonde’de kahve 

içti.

Seyahat Öncesi Alışveriş

Yoğun Tempoya Sushi Molası

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.60 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.



Effect’te Yaşam

Şakire Esra Dönertaş

Resul Özbek

Ceviz Okullarının sahibi Esra Dönertaş yoğun iş temposunun 
arasında alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’deydi. Ünlü 
markaların lüks koleksiyonlarından alışveriş yapmak için 

AVM’ye gelen Dönertaş, Beymen Club ve Network mağazalarını 
tercih etti. Alışverişin ardından Starbucks’a uğrayan Dönertaş 

kahve keyfi yaptı.

Q’en Özbek Alyans’ın genç sahibi Resul Özbek, Kuzu Effect 
AVM’deydi. İş toplantısı öncesi Foodland’de bulunan Lola 

Kitchen and Bar’ı ziyaret eden Özbek daha sonra Lou Cafe’ye 
geçerek bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Yoğun Tempoya Alışveriş Molası

İş Toplantısı

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.62 magdergi.com.tr
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Aslıhan Dirican

Alper Can Bulçum

Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Aslıhan Dirican 
sık sık uğradığı Kuzu Effect AVM’de alışveriş turundaydı. 

Dünyaca ünlü markaların lüks koleksiyonlarını inceleyen 
Dirican, Beymen Club ve İpekyol mağazalarından alışveriş yaptı.

Alışveriş Tutkunu

Sheraton Ankara Hotel ve Lugal A Luxury Collection Genel 
Müdürü Alper Can Bulçum’a, yeni çıkardığı Otelci isimli kitabı 

için arkadaşları bir kutlama düzenledi. Bulçum’un da müdavimi 
olduğu Lou Cafe’de gerçekleşen kutlamada eğlenen Alper Can 
Bulçum AVM’den ayrılmadan önce Vakko’dan alışveriş yaptı.

Yeni Kitap Kutlaması



Effect’te Yaşam

Andaç Bora Erdoğan

Kübra Arıkan

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Fenerbahçeliler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Andaç Bora Erdoğan, 

müdavimi olduğu Vakko’dan alışveriş yapmak için Kuzu Effect 
AVM’deydi. Yeni sezon koleksiyonlarını inceleyen Erdoğan daha 

sonra toplantısına yetişmek için AVM’den ayrıldı.

Başarılı make-up artist Kübra Arıkan, gerçekleştireceği söyleşi 
hazırlıklarını Kuzu Effect AVM’de yaptı. Workshop öncesi, 

Foodland’de bulunan Lou Cafe’de bir toplantı gerçekleştiren 
Arıkan daha sonra Network mağazasına uğrayarak alışveriş 

yaptı.

Vakko’dan Alışveriş

Söyleşi Öncesi Toplantı

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.64 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Yağmur Özkal

Ali Gemici

Aba Tur sahibi Yağmur Özkal, Kuzu Effect AVM’de alışveriş 
turundaydı. Dünyaca ünlü markaların lüks koleksiyonlarını 
inceleyen Özkal, Beymen Club’tan alışveriş yaptı. Özkal daha 

sonra kahve keyfi için Starbucks’a geçti.

Op. Dr. Ali Gemici yoğun temposuna Kuzu Effect AVM’de mola 
verdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında adından sıkça söz 
ettiren Gemici, bir süre alışveriş yaptı. Kitap tutkusuyla bilinen 
Gemici, D&R mağazasında bir süre vakit geçirerek kitap satın 

aldı.

Alışveriş Turu

Kitap Alışverişi

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.66 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Ersan Başbuğ

Belen Gülnur Çevik

Başkentlilerin ilgiyle takip ettiği ses sanatçısı ve ES Styling’in 
sahibi Ersan Başbuğ, Kuzu Effect AVM’deydi. Gümüş Satır’da öğle 
yemeği yiyerek yakın arkadaşıyla buluşan Başbuğ, daha sonra W 

Collection’a uğrayarak alışveriş yaptı.

FitMunch adlı girişimiyle sağlıklı yaşam ve yiyecek sektöründe 
adından bahsettiren Belen Gülnur Çevik, Kuzu Effect AVM’deydi. 

Spor çıkışı AVM’ye gelerek yorgunluk kahvesi içen Çevik, The 
Hunger’da vakit geçirdi.

Öğle Yemeği

Spor Sonrası Kahve Keyfi

Effect’te Yaşam

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

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Onur Emre Terciyanlı

Ela Kerimzade

Endoks Enerji Sistemleri ve İnavitas Enerji CFO’su Onur Emre 
Terciyanlı, yurt dışından gelen misafirlerini öğle yemeğinde 

ağırladı. Foodland’de bulunan Seyfi Balık’ta misafirleriyle uzunca 
bir süre vakit geçiren Terciyanlı daha sonra Kaymaklava’da 

Türkiye’ye özgü lezzetleri misafirlerine tattırdı.

Misafirlerini Ağırladı

Kuzu Effect AVM’de bulunan Elanaz Beauty Lounge’ın 
sahiplerinden Ela Karimzade öğle yemeği için sık sık tercih ettiği 

Timboo Cafe’deydi. Kuzu AVM’deki işletmesi ile ilgili gerekli 
kontrolleri yapan Karimzade yemeğin ardından Atasay’dan 

alışveriş yaptı.

Timboo’da Yemek Yedi



Effect’te Yaşam

Ali Kılıç

Gümüş Satır’ın sahibi Ali Kılıç, Kuzu Effect AVM’de yeni açılan 
restoranın kontrollerini gerçekleştirmek üzere Foodland’deydi. 

Kılıç, Gümüş Satır’da bir süre vakit geçirdikten sonra Desa 
mağazasına uğrayarak ayakkabı alışverişi yaptı.

Denthall Premium Clinic’in sahibi Dr. Fatma Tekin Kaymaz, 
oğlu Sarp Kaymaz ile Kuzu Effect AVM’deydi. Anne ile oğul, 
Eğlenjoy’da birkaç saat vakit geçirdikten sonra B&G Store’a 

uğrayarak alışveriş yaptı.

İş İçin Kuzu Effect AVM’de

Anne-Oğul Eğlence

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Sarp-Fatma Tekin Kaymaz

70 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Rukiye Göçer

Hakan Metin

Dentadal’s Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin sahibi Rukiye Göçer, 
Kuzu Effect AVM ziyaretçileri arasındaydı. Göçer uzun süre 

gerçekleştirdiği seyahatlerin ardından alışveriş yaparak zaman 
geçirdi. Network mağazasından alışveriş yapan Göçer daha sonra 

The Hunger’da yemek yedi. 

Grup Şirketleri’nin yeni yatırımları için Kuzu Effect AVM’ye 
gelen, iş dünyasının saygın ismi Hakan Metin, Gümüş Satır’da 

iş yemeği yedi. Daha sonra AVM içerisinde bir süre vakit geçiren 
Metin, kahve keyfi yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Alışveriş Zamanı

Pazar Günü Dinlenmesi

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Deniz Aksoy

Ankara Barosu’nun, yakında gerçekleşecek seçimleri için başkan 
adayı olan Avukat Deniz Aksoy günlerce gerçekleştirdiği yoğun 
toplantılara kısa bir mola verdi. Kuzu Effect AVM’ye uğrayarak 
hızlı bir alışveriş turu yapan Aksoy daha sonra Gümüş Satır’da 

akşam yemeği yedi.

Yoğun Tempoya Kısa Mola

Mahcemal Seyhan

Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Dr. Mahcemal Seyhan akşam 
yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. Yoğun geçen mesainin 

ardından arkadaşıyla buluşmak için Foodland’e gelen Seyhan, 
Seyfi Balık’ta akşam yemeği yedi. Yemek sonrası Beymen Club’a 

uğrayan Seyhan alışveriş yaptı.

Akşam Yemeği

72 magdergi.com.tr
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emonde’yi biraz tanıtır mısınız?
Lemonde markası, 2018 yılında Ankara Beysupark 
AVM’de ilk şubesini açtı. Markayı kurmadan önce en çok 
odaklandığımız nokta, “Misafirlerimize kaliteli ürünleri 
nasıl sade ve şık bir şekilde sunabiliriz ve bunları yapmak 
isterken de fiyatlarımızı normal nasıl tutabiliriz?” 
kısmıydı. Buna odaklandığımızda aslında orijinal 

diyebileceğimiz ürünleri gerçekten makul fiyatlarla misafirlerimize 
ulaştırabildiğimizi gördük. Yetmiş dört çeşit sıcak ve soğuk, el 
yapımı içecekler, tamamı ev yapımı olan ev tipi tatlılarımız ve kalori, 
protein, karbonhidrat oranları hesaplanmış yiyeceklerimiz ile 
hizmet etmekteyiz. Bu sayede, misafirlerimize olan samimiyetimiz 
ile dikkat çektik; kısa sürede ikinci ve üçüncü şubemizi açmış olduk. 

L
Kalori, karbonhidrat ve protein içeriğine dikkat ettikleri menüleriyle öne çıkan 

Lemonde, lezzetlerinde üst kalite ürünler kullanıyor ve mevsimine uygun 
meyve ve sebzeleri seçerek yılda üç kez menü değișimi yapıyor. Çalıșmalarına 

bașladıkları Lemonde Go markası ile de müșterilerine sürprizler yapmayı planlıyor. 

Hikayesi Eksik
Olmayan Tabaklar

Lemonde

Effect’in Tadı 

Kuzu Effect AVM’de bulunun şubemizde, alkollü konseptimizle bir 
fark yarattık. Yine Lemonde olarak alkollü tüm içeceklerimizi orijinal 
meyve sularından yapıp, kalori hesaplamaları ile müşterilerimiz 
sunuyoruz. Sağlığın önemli olduğunu bildiğimiz için, müşterilerimiz 
bizi tercih ettiklerinde içlerinin rahat olması bizler için çok değerli.

Menünüzdeki ürün çeşitliliğinden bahseder misiniz?
Lemonde sıcak içecekler, kahve çeşitleri, ev yapımı limonatalar, gerçek 
dondurma ve meyvelerle yapılan milkshakerler, ev yapımı tatlılar, ana 
yemekler ve atıştırmalıklar olarak bir menü sunuyor. Kullandığımız 
ürünlerin tamamı en üst kalitedir; birçok içecekte kullandığımız 
püre çeşitlerini kendimizi imal etmekteyiz. Yemeklerimizde kalori, 
karbonhidrat ve protein dengesine dikkat ediyoruz. 

Her zaman șuna odaklanırım: “Kaliteli ürünler 
kullanarak en düșük kalori oranları ile nasıl 

bir menü hazırlarım?” Șurup yerine meyveleri 
tercih etmeye çalıșırım, ana menüdeki 

ürünlerin pișirme tekniği ve hazırladığımız 
soslarına özen gösteririm.

En çok tercih edilen yemekleriniz hangileri?
Aslında bu soruya cevap vermeden önce oldukça düşündüm, çünkü 
tüm ürünlerimiz çok seviliyor. Bireysel bir cevap vermem gerekirse, 
Kuzu Effect şubemizde her cuma günü yaptığımız zeytinyağlılar ve 
şarap eşlikçilerinden oluşan açık büfe sınırsız şarap etkinliğimiz derdim. 
Ama misafirlerimiz; hafta içinde ve sonunda kahvaltılarımızda kendi 
ekmeklerimizden yaptığımız tost ve ekmek üstü lezzetlerimizden, 
sporcuların en çok tercih ettiği yüksek proteinden oluşan kaselerimizden 
memnunlar. Tabii ki de olmazsa olmaz tatlılarımız da ilgi görüyor.

Sizce bir yemeği başarılı kılan nedir? Mutfağınızda en 
dikkat ettiğiniz nokta anlatabilir misiniz?
Bir yemeği başarılı kılan; ilk başta seçilen ürün kalitesi, sonra pişirme ve 
sunma tekniğidir. Hangisi zayıf kalırsa ürün benim için başarısızdır. Size 
tabak gelene kadar hikayesi eksiksiz olmalı. Bizim, mutfağımızda en çok 
dikkat ettiğimiz nokta hijyendir. Tarihleme yaptığımız ürünleri süresinde 
tüketiriz, mutfak kurallarına uygun olarak çalışırız. 

Menülerinizi belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz?
Marka kurucusu olarak; sporcu kökenliyim, ailem çocukluğumdan bu 
yana hep sporcu ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak destek 
oldu. Ben de menümü oluştururken bu kurallara uygun olmaya özen 
gösteriyorum. Her zaman şuna odaklanırım: “Kaliteli ürünler kullanarak 
en düşük kalori oranları ile nasıl bir menü hazırlarım?” Şurup yerine 
meyveleri tercih etmeye çalışırım, ana menüdeki ürünlerin pişirme 
tekniği ve hazırladığımız soslarına özen gösteririm. Alanında profesyonel 
yöneticilerimizin de desteği ile markamıza uygun ürünleri bulur ve 
ekleriz. Yılda üç defa menü değişimi yaparız. Sebebi, mevsimine uygun 
meyve ve sebzeleri seçmemizdir. Lemonde’yi tercih eden misafirlerimize 
en taze ürünü vermek altın kuralımızdır.

Lemonde olarak müşterilerinize sunmayı planladığınız 
sürprizler var mı?
Lemonde’yi kurmadan önce en büyük hayalim büyük bir aile olmaktı. 
Bunu yapmak için de; önce İstanbul, sonra Türkiye genelinde markamıza 
uygun şehirlerde şubelerimizin olması ve yurt dışına açılan bir marka 
olma hayalidir. Çalışmalarına yeni başladığımız Lemonde Go markası da 
çok yakında sizlerle olacak. Markamızın bu hali daha çok al-git sistemine 
yönelik aperatif yiyeceklerle içecekler ve içinde sürpriz ürünleri olan bir 
model. Hedefimiz iyi ürünleri doğru fiyatla misafirlerimize sunmak. Son 
olarak da bizim için en önemlisi, tüm ekibimiz ile iyi bir aile olmak, baş 
koyduğumuz yolda hevesle ve istekle çalışmaktır. 
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Özel günlerin kurtarıcısı 
șık ve stil sahibi parçaları, 
tamamlayıcı aksesuarlar ile 
birleștirerek tarzınızı ortaya 

koyabilirsiniz.
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Halycon 
Days ile 
Çay Saati
Halycon Days Türkiye’nin 
ilk lansman daveti Berrin 
Ak’ın ev sahipliğinde İngiltere 
Başkonsolosluğunda seçkin 
davetlilerin katıldığı özel bir çay 
saati ile gerçekleştirildi.  

SEDA ÖNDER

Konuklar, birbirinden lezzetli ikramlarla keyifli bir çay saati 
ortamının tadını çıkarken; İngiltere’nin, üç kraliyet nişanına 
sahip bu değerli markasının dünyadaki sayılı distribütörleri 
arasında yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirten Berrin 
Ak, Halcyon Days ürünlerinin, hediye seçimlerinin vazgeçilmez 
birer parçası olacağından emin olduğunu belirtti.  

davet

MELODİ ELBİRLİLER

LAURA MARGARITA BERRİN AK

RÜYA BÜYÜKTETİK

DİLA TARKAN SERRA TÜRKER
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My Garden ile
Aşka Açan
Çiçekler
Sizinle



Uyumlu birliktelikleriyle örnek çiftlerin 
aşka dair samimi açıklamaları, 

14 Şubat hakkındaki düşünceleri ve 
Sevgililer Günü planları hakkındaki 

renkli röportajlarımız sizlerle...

Sevgililer Günü
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röportaj

METİN HARA

METiN HARA
Enerjiyle iyileștirme tekniğini modern tıp bilgisiyle sentezleyerek 

insan sağlığına yönelik tedaviye farklı bir boyut getiren Metin Hara, 
yeni projelerini ve așk ile ilgili düșüncelerini MAG Okurları için paylașıyor.

Aşkın Tanımı

 FOTOĞRAF: NİHAT ODABAŞI

Problem, așkın tanımında değil,
kendi gönlümüzde olabilir mi?

aptığınız başarılı seminerler ile adınızdan 
söz ettiriyorsunuz. Nasıl gidiyor bu süreç?
Yaklaşık yirmi bir yıldır verdiğim bu seminerler 
insanların yaşamlarının değişmesine tanık olduğum 
alanlar olarak hayatımda merkezde duruyor. Yine aynı 
şekilde, pandemi dönemi de dahil olmak üzere dijitalde 
ve yüz yüze olarak seminerler, festivaller ve etkinlikler 

devam ediyor. Bu benim için bir işleyiş. Kendimi tanımladığım, 
tamamladığım ve insanlara vermiş olduğum hizmetin 
tamamlanması adına çok değerli bir adım.

Pandemi dönemi ile hepimiz içe döndük. 
Siz bu süreçte neler yaptınız?
Şüphesiz ki pandemi ile birlikte her birimiz dış dünyadaki, bize 
güven sağladığını düşündüğümüz kumdan kalelerin yıkılışına 
tanık olduk. Bu süreçte iç dünyamıza dönmek kaçınılmaz bir 
ihtiyaç haline geldi. Dışarıdaki illüzyon içerideki hakikate her 
zaman boyun eğer. Bana göre her birey dışarıda ne kadar fazla 
yoğunluğu olursa olsun içerideki dinginliğine, yolculuğuna, ruhuna, 
bedenine, zihnine zaman ve emek ayırmalı.

Çok fazla insanlar ile bir araya geliyorsunuz. 
Pandemi sürecinin insanlar üzerindeki etkileri 
nasıl oldu? Gözlemlerinizi paylaşır mısınız?
Bana göre bu süreçte öğrenilen en önemli ders aslında sağlığın 
ne kadar büyük bir hazine olduğuydu. İkinci kısımda insanlar 
aileleriyle görüşemediler, sevdiklerine temas etmekte zorlandılar; 
bazen açık havalarda doğum günleri kutlandı, birbirlerine 
sarılamadılar. Bu, fiziksel temasın, yakın olmanın sevdiklerimizle 
birlikte zaman geçirebilmenin ne kadar büyük bir lüks olduğunu 
anladılar.

Şubat ayı aşk ayı. Aşkı nasıl tanımlarsınız?
Aslında aşkı tanımlamak, aşkı tanımlara hapsetmek diye 
düşünüyorum. Bence herkesin kendi yaşadığı aşk, kendi süreci, 
gönül dağarcığı ve bu süreçteki deneyimi yine kendine özgü. 
Aslında şöyle söyleyebilirim; aşk anlatılabilir değil, anlaşılabilir bir 
unsur.

Aşk sizin hayatınızda nasıl bir yerde?
Aşk benim hayatımda kendimi bildim bileli çok merkezî bir yerde. 
İlham aldığım, geliştiğimi hissettiğim, dönüştüğüm ve empati 
yeteneğimi arttırabildiğim bir alan.

Erkeklerin ve kadınların aşk tanımlamaları ile ilgili 
ne söylemek istersiniz?
Bana göre geçtiğimiz yüzyıldaki aşk içerisinde, erkek ve kadının 
rolleri çok ayrışmış durumdaydı ve belirgindi; ama günümüzde bu 
rollerin birbirine karıştığını, birbiriyle daha fazla etkileşim halinde 

Y

olduğunu ve gerektiği durumda bu rollerin değişebildiğini 
görüyoruz. O yüzden her ilişkinin içerisindeki partnerlerin 
karakter yapısına ve durumuna göre bu rollerin dinamik şekilde 
doğal bir dengede olması gerektiğini düşünüyorum.

Herkesin ağzında “Nerede o eski aşklar?” 
söylemi... Günümüz aşk kavramı nasıl şekillendi? 
Haklılar mı sizce?
Bu durumda, şikayet ettiğimiz unsurun ne kadar parçasıyız 
diye herkesin bir parça özeleştiri yapması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Aşkın neden eskisi gibi olmadığı sorusunun 
muhatabı aşkın kendisi değil, bu aşkın vesilesi olan 
gönüllerimiz. Ben kendi açımdan eski aşklardan hiç eksik 
bir aşk yaşadığımı düşünmüyorum. Gönlümü de bu konuda 
olabildiğince cesaretlendirmeye dikkat ediyorum. Eğer böylesine 
bir aşkı yaşayamıyor isek “Problem, aşkın tanımında değil, kendi 
gönlümüzde olabilir mi?” diye bir sormak lazım.

Son olarak; yeni projeleriniz var mı?
Benim hayatımda  projeler bitmiyor. Sürekli kendimi geliştirip 
farklı şeyler yapmayı çok seviyorum. Yurt dışı tarafında birçok 
proje yapılıyor. Altıncı kitap üzerinde çalışılmaya başladım. 
Youtube kanalımızda çok güzel gelişmelerimiz var. Sanal 
gerçeklik gözlüğü ile meditasyon projemiz çok büyük, rekor 
bir fonlama aldı ve o da hızla devam ediyor. Farklı konularda 
zihnimi zorlamayı seviyorum. Yeni alanlarda, insanların 
yaşamında iyilik halini arttırabilecek, yaratıcı birçok konuda 
çalışmaya devam edeceğim. 
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Dünyaca ünlü yıldızların Türk tasarımcısı Șafak Çak,
eși Elvan Akın Çak ile olan birlikteliklerinden ve

romantik planlarından bahsetti.

Elvan -Şafak Çak

sevgililer günü

Așk bence 
ruhunu 

resmetmektir. 
Kalbi kalbe 

hapsetmektir.

anışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?
Biz tesadüfler sonucu Milano’da tanıştık. Ortak bir arkadaş 
grubumuz vasıtası ile… O günden sonra da hiç ayrılmadık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?
Aşk bence ruhunu resmetmektir. Kalbi kalbe hapsetmektir. 

“Bir elmanın iki yarısı” sözü her ne kadar klişeleşmişse de ben hala 
“ruh eşi” kavramına inanıyor ve bunu yaşıyorum.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye 
neydi?
Elvan’ın bana, böbrek ameliyatımdan uyandığımda gördüğüm anki 
hediyesi.

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?
Açıkçası bu günü “marketing” olarak görüyorum. Yoksa bizim için 
“gün” fark etmiyor.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede 
gerçekleştirdiniz?
Daha flört ettiğimiz zamanlardaki Miami seyahatimizde...

14 Şubat için planınız nedir?
Biz birbirimize sürpriz yapmayı pek severiz. O yüzden söyleyemem 
ama Elvan’ın sürprizi için de heyecanlıyım.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Bu benim gibi birine sorulacak bir soru değil. Ben sadece jean, t-shirt 
gezdiğim için en fazla üzerine şık bir ceket diyebilirim.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?
Bizim için her zaman Paris.

Birlikte seyretmekten keyif aldığınız romantik film 
hangisi?
La La Land 

T

LA LA LAND
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Hülya Kalyoncu, eși Cem Kalyoncu’yla gerçekleștirdikleri 
romantik seyahatleri ve așk ile ilgili düșüncelerini anlattı.

Hülya-Cem 
Kalyoncu

sevgililer günü
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Sevgi 
gerçekse, 
sevenlere
her gün zaten 
“sevgi” günü.

anışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?
Henüz üniversite yıllarımızda, on dokuz ya da yirmi 
yaşlarımızda iken ortak bir arkadaşımız vasıtası ile tanıştık 
ve bir süre, grubumuz içerisinde yapılan organizasyonlarda 
birkaç kez bir araya geldik. Daha sonra arkadaşlığımız 
birlikteliğe dönüştü.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?
Aşkın tanımı yüzyıllardır yapılıyor. Nice filozoflar, yazarlar, 
düşünürler, psikiyatrlar yazmış çizmişler. Ancak, halen ne olduğunu 
tam olarak tanımlayan bir anlatım, cümle ya da yaşanmışlığa 
rastladığımı söyleyemeyeceğim. Bence aşk, herkes için farklı anlamlar 
içeriyor. Sanırım benim aklıma en çok yatan tanımlama ise şu: Nedeni 
bilinmeyen çok güçlü bir duygu, bir çekim alanı. Belki de yalnızca bir 
hastalık gerçekten. Bilemiyorum.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye 
neydi?
Cem gerek Sevgililer Günü, gerek doğum günlerim ya da evlilik 
yıldönümlerimiz olsun otuz yıllık beraberliğimiz boyunca daima 
yüzlerce gül gönderdi, yemek ya da yurt dışı seyahat programları 
yaptı. Yaptığı hiçbir sürprizini birbirinden ayıramam. Hepsi çok güzel 
ve unutulmazdı benim için.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede 
gerçekleştirdiniz?
Aslında bu tarz günlere çok itibar eden biri değilim; ticari amaçla 
yaratılan günler olduğuna inanıyorum. Bence Sevgililer Günü değil, 
“sevgi”nin kendisi anlamlı. Sevgi gerçekse, sevenlere her gün zaten 
“sevgi” günü.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede 
gerçekleştirdiniz?
Her yaptığımız seyahat birbirinden romantik zamanlar içeriyor 
aslında. Hangisini saysam ki? Ancak yine de bende en çok iz 
bırakanlar Floransa, Phuket, Monaco, Courchevel, Paris’e baş başa 
yapmış olduğumuz seyahatler. Ve bir de; Bursa’ya yapmış olduğumuz 
çok kısa bir seyahatin ben de özel bir yeri var.

14 Şubat için planınız nedir? 
Aslında her sene, çok sevdiğimiz bir grubumuzla Sevgililer Günü 
seyahati yapıyoruz. Ancak bu sene pandemi sebebi ile henüz bir 
program belirleyemedik maalesef.

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?
Gideceğim mekânın özelliğine göre değişir. Bu çok şık bir mekân 
olacaksa içinde kendimi en rahat hissedeceğim, hafif dekolteli (bazen 
göğüs, bazen sırt vs.) bir elbise tercihim olur.

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?
Hafif loş, kolalanmış beyaz örtüleri olan masalarda en şık yemek 
takımlarının, mumların ve çiçeklerin yer aldığı, hafif klasik müziğin 
çaldığı mekânlar... Bu konuda ilk aklıma gelenler ve çok romantik 
mekânlar olarak bulduklarım; başta Edinburg’daki “The Witchery 
by the Castle”, Monaco’daki “Le Louis XV-Alain Ducasse à l’Hôtel 
de Paris”, Cap Ferrat Eze Old Town’da bulunan “La Chevre D’or”, St. 
Tropez’de Villa Belrose Oteli ve restoranı, Lugano Principe Leopoldo 
restoranı. Daha o kadar çok var ki, ilk aklıma gelenler bunlar oldu.

Birlikte seyretmekten keyif aldığınız romantik film 
hangisi?
Benim için tartışmasız “Titanic”. Hayatımda beş kez izlediğim tek 
film. Pretty Woman’ı da ikinci sıraya koyabilirim sanırım. 

T

TITANIC



Așkınıza yakıșacak șık hediyelerle 
Sevgililer Günü’nü 

daha özel ve unutulmaz kılın.

Kalpten 
Gelen Hediye

ZEN PIRLANTA
Kolye 21.896 

ZEN PIRLANTA
Bileklik 16.772 

ZEN PIRLANTA
Bileklik 17.108 
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SEPHORA-GIVENCY
Ruj 255 

ATASAY
Küpe 7.340 
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Yüzük 6.240 
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SEVİL-DIOR
Pudra 1.021 

sevgililer günü

BEYMEN
Deri Hediye Seti 799 

BEYMEN
Kravat 529 

UĞUR SAAT-ROLEX
Saat

BEYMEN-TOM FORD
Kemer 12.250 

BEYMEN-PRADA
Cüzdan 8.250 

BEYMEN-ETRO
Mendil 1.099 

BEYMEN-BOGA
Bileklik 2.149 

BEYMEN-MONTBLANC
Kemer 4.749 

BEYMEN-BEGÜM KHAN
Kol Düğmesi 6.250 
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 BEYMEN-AW BY ATOLYEWOLF
Bileklik 1.299 

UĞUR SAAT-TUDOR
Saat
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Ask en güzel
hediye…

AŞKINIZI İFADE EDECEK
FARKLI SEÇENEKLER PANORA’DA!

Oran Mah. Kudüs Cad. No:3 Çankaya/Ankara  T: +90 (312) 490 42 50 - F: +90 (312) 490 42 40
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Yenilenen Müzede Festival
Ankara, Başkent oluşunun 99. yılında yenilenen Devlet Resim ve 
Heykel Müzesi’nde önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. 

Yenilenen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin ilk etkinliği ‘‘Başkent Art Fest’’ oldu. Bir hafta boyunca ‘‘Çağdaş Sanatta Anadolu 
Yansımaları’’ temalı sergi, konser, panel ve canlı performanslarla süren festivale; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Genel Müdür Yardımcısı 
Alper Özkan ile Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda sanat izleyicisi katıldı. Meral Öztürk ile Beril 
Çavuşoğlu’nun yönetme kurulu başkanlığını yürüttüğü etkinliğin açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü ve Küratör Siret Uyanık 

“Ülkemizin değerli sanatçıları ilham kaynağı olarak seçtikleri Anadolu ‘yu etkileyici yansımalara dönüştürdüler ve yorumladılar. 
Elli beş sanatçı, resim, heykel, seramik, eserleri, video art, kinetik art ve canlı performanslarla bizleri sanat dolu yolculuğa çıkardı” dedi. 

davet

T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
katkıları ve 
MAG PR Solutions 
destekleriyle  
Ankara Devlet 
Resim Heykel 
Müzesi’nde 
düzenlenen etkinlik 
sanatseverler 
tarafından yoğun 
ilgi gördü.

MERAL ÖZTÜRK, SİRET UYANIK, ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ, BERİL ÇAVUȘOĞLU

BAȘAK GÜLER, IRMAK HATIRLI

MELİKE GÖKÇE SİNAN TANDOĞAN EMRE BEKİȘOĞLU

KUTLU TAMAY NİLHAN, NİLÜFER KIȘLALI 

Türkiye’nin 
en ünlü usta 
sanatçılarının 
eserleriyle 
bulunduğu 
sergide; Nihan 
Çetinkaya ve 
Emre Bekișoğlu  
gibi farklı ișleri 
ile öncü olan 
genç sanatçılar 
da yerini aldı.

NİHAN ÇETİNKAYA

YEȘİM TANDOĞAN
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davet

‘‘Çağdaș 
Sanatta Anadolu 
Yansımaları’’ 
teması ile 
düzenlenen 
Bașkent Art Fest, 
sanatseverlerin 
büyük beğenisini 
kazandı.

ASLIHAN KOÇ SAVAȘ GELGEL EDA, FUNDA BEKİȘOĞLU

DİANA GÜVEN

94



Alışverişin en tutkulu ve 
kaliteli hali Panora'da...

Her mevsimin
en güzel adresi



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...  

Dekorasyon

96 magdergi.com.tr



Ankara’nın 
Avrupa Ödüllü
İç Mimarlık Firmasının 
Sahibi İle Tanışın 
Barış Küpçü
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KALİTEYİ 
MERKEZİNE ALAN 
MİMARİ TASARIMLAR 
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u kez İstanbul’dayız. Fetihlere konu olmuş, tarih 
boyunca kıymetli kılınmış bir şehir. Öyle bir şehir 
ki burası, tüm şehirlerden ayrışarak nadideliğini 
korumuş. İçinde doğmayanlar için zor bir şehir. 
Eğer bir İstanbul firması olsaydık, emin olun böyle 
methiyeler düzmeyecektim, çünkü bir projeyi hayata 

geçirmek için Ankara gibi bir şehirden gidiyorsanız, dönüşümün 
farkında olursunuz. Geçmişi olan ve geleceğe gayet vizyoner bakan 
kuşak aktarımını tamamlamış Move İç Mimarlık A.Ş. olarak, 
Türkiye’nin en önemli markalarından Polipa A.Ş. için yapmış 
olduğumuz tasarımdan bahsedeceğim sizlere.

B
Batı’nın modernizmini Türk geçmișinin görkemiyle harmanlayarak, 

altın renkli detayların eklendiği proje, Polipa A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı 
Seyit Veral için fevkaladenin fevkinde bir tasarımdır...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Her Şeyden Biraz

Polipa A.Ş. markasının ABD’de serüvenini tamamlamış kuşak temsilcisi 
ve sahibi Seyit Veral ile yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda 
anladığımız şey şuydu: Batı’nın bakış açısını ve Türk geçmişinin 
şaşaasını karıştırmamız gerekliydi. Muhteşem bir deniz manzarası 
olan mülk, işimizi kolaylaştırsa da karşımızdaki partnerimiz tanınmış 
bir marka ve kişiydi. Sadece fevkaladenin fevkinde olursak tam not 
alabilecektik. 

Hareketimize girişten başlamaya karar verdik; bu sebeple, modernize 
edilmiş tasarımıyla dikkat çeken bir karşılama alanı ilk hamlemiz oldu. 
Ve istediğimiz şıklık için altın renkli detaylar ekledik. 

Tüm ıșık havuzlarımızı asimetrik 
yaparak modern bir șirket havası 

verirken, gold detaylar ekleyerek de 
marka namına modern ve kaliteli bir 
hizmet anlayıșı hissiyatı uyandırdık. 

Bizden istenen ince çizgi için, oldukça modern bir tasarımın 
üzerine ‘‘gold’’ eklemek yürek ister! Tüm ışık havuzlarımızı 
asimetrik yaparak modern bir şirket havası verirken, metal 
detaylar ekleyerek de marka namına modern ve kaliteli bir 
hizmet anlayışı hissiyatı uyandırdık. 

Dönüşümü zor olan alt kat için yine çılgınca bir fikir! 
Polipa markasının ürettikleri günlük hayatımızda 
kullandığımız her şeyde olsa da, sergilenmesi oldukça 
zor ve endüstriyel ürünler. “Neden olmasın? Bu ürünler 
de bizim mücevherimiz, o zaman sergileyelim.” dedik. Bu 
alanda kullandığımız iç bahçe, bodrumda olduğunuzu 
unuttururken, metal detaylar şık bir yerde, tavanda 
kullandığımız aynaysa oldukça ferah bir yerde olduğunuz 
hissini verdi.

Gelelim vizyonuyla bizlerin de ufkunu açan Seyit Veral  
Bey’in odasına... Burada bizi en çok zorlamış olan şey, Seyit 
Bey’in mütevazılığı olsa gerek. İnandığımız ve ikna ettiğimiz 
şey şuydu: “Sizin kişisel olarak kullandıklarınızı kaliteli, şık 
ve sade yapalım ama genel tasarım bizim.” Onay aldık. Kendi 
kullanım alanlarını daha fonksiyonel tasarlarken, odasının 
genel formunu başarıya endeksleyecek çizgilerle oluşturduk 
ve modern tasarımımıza ufak detaylar ekleyerek şık bir 
görüntü elde ettik.

Detaylı fotoğraflar ve videolar için Move İç Mimarlık sosyal 
medya mecralarını ve web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
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Londra 
Temalı Gece
Londra’da yaşayan ünlü gazeteci 
ve prodüktör Arda Sayıner’ın 
ev sahipliğinde Fairmont Quasar 
İstanbul’un boğaz manzaralı 
Signature Terrace Suite odasında 
sanat ve cemiyet hayatının ünlü 
isimlerinin ağırlandığı renkli bir 
davet gerçekleştirildi.
Türkiye’nin turistik şehirlerinin İngiltere ve ABD’de tanıtımı 
için Londra’da bir yapım şirketi kurduğunun haberini veren 
Arda Sayıner, uzun süre sonra dostlarla buluşarak heyecanını 
paylaşmanın mutluluğunu belirtirken, Türkiye’nin marka 
değerinin tüm dünyaya daha fazla anlatılmasının gerekliliğini 
vurguladı. 

davet

ARDA SAYINER, ORHUN SARAÇ
ENDER-BENAN SARAÇ

SİNEM YILDIRIM

MİNE KALPAKÇIOĞLU, NICOLAS KIPPER, AYȘEGÜL  ÇORUHLU
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Pano Tasarım’ın kurucusu ve endüstriyel ürün tasarımcısı Neslihan Özcan 
firmasına, kariyerine ve kendine dair merak edilenleri anlattı.

Projeler Pano Tasarım 
İle Hayat Buluyor

dekorasyon

NESLİHAN ÖZCAN 

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nde 
Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü’nden mezun 
oldum. Bir süre mobilya satışı yapan bir firmada 
çalıştım. Kısa bir süre de bir tasarım ofisinde çalıştım 
1995 yılı ortalarında da şu anda sahip olduğum 
atölyede çalışmaya başladım.

Pano Tasarım ve Uygulama firması ne amaçla ve 
nasıl kurulmuştur?
Mimarlık, proje ve dekorasyon konusunda hizmet vermek 
amacıyla kurulan bir firmayız. Asıl işimiz mobilya imalatı. ancak 
bu imalatları yapabilmek için mekân tasarımlarını yapıyoruz.

Endüstriyel ürün tasarımı nedir?
Seri üretim için; tüketici ihtiyaç ve sorunlarına yönelik, estetik, 
yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, 
pazarlana bilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli 
kriterleri gözeterek, yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır.

Verdiğiniz hizmetlerden biraz bahsedebilir misiniz?
Mekân tasarımları yapıp, proje ve yüklenicilik de yapıyoruz. Bazı 
projelere imalat danışmanlığı ve veya kontrolörlük... Kısacası 
bir mekânın tasarımında ve yapılandırılmasında gerekli bütün 
hizmeti veriyoruz. Biten evlerde dekorasyonu tamamlayacak 
ürünlerin satın alınması sırasında ev sahiplerine eşlik ediyoruz ya 
da onların adına seçimler yapıp satın alım yapıyoruz.

Ö
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dekorasyon

Mimarlığın yanında aynı zamanda mobilya 
tasarlıyorsunuz. Bu alandaki tasarımlarınızı ve 
tarzınızı tanımlayabilir misiniz?
Bizim imalatçı olarak bir tarzımız olamaz. O zaman birbirine 
çok benzeyen evler yapmış oluruz. Yaptığımız işlerde evin, 
mekânın, ev de yaşayanların tarzını yapılan uygulamalara 
yorumluyoruz. Böylece severek bitirdiğimiz evlerimiz ve 
mekânlarımız oluyor.

Markanızın ürün yelpazesi hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Biz bir evin içinde parke haricindeki bütün ince yapı 
elemanlarını üretiyoruz. Yani; kapı, merdiven, doğrama, mutfak, 
banyo, çalışma odaları, yatak odaları, çocuk odaları, tavan 
lambrileri, duvar lambrileri, tv üniteleri ve özel ölçü ve tasarım 
gerektiren mobilya imalatları (yemek ve çalışma masaları 
sandalyeler, koltuk, kanepe).

Bir mekânı restore ederken nasıl aşamalardan 
geçiliyor?
Öncelikle doğru fikir ve tasarım... Ortak fikre gelince imalat, 
montaj ve yerleşme...

Yapılan evlerde büyüyen 
çocukların nesilden nesile devrine 
șahit olmak müthiș bir haz veriyor.
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Bir mekânı restore ederken nasıl aşamalardan 
geçiliyor?
Öncelikle doğru fikir ve tasarım... Ortak fikre gelince imalat, 
montaj ve yerleşme...

Yapılan evlerde büyüyen 
çocukların nesilden nesile devrine 
șahit olmak müthiș bir haz veriyor.

Mesleğiniz ile ilgili sizi en çok mutlu eden noktalar 
nelerdir?
Çok uzun seneler süren dostluklar kazanıyorum. Yapılan 
evlerde büyüyen çocukların nesilden nesile devrine şahit olmak 
müthiş bir haz veriyor. Anaokuluna giderken odasını yaptığım 
çocukların, çocuklarına odalar yapmanın keyfini anlatamam.

2022 için hayalleriniz, planlarınız var mı?
Amatör ruhumu kaybetmeden yaptığım işe devam etmek... 
Aslını isterseniz geriye dönük olarak okuldan mezun 
olduğumdan bugüne başka hiçbir iş yapmayı düşünmeden, 
sadece ve sadece bu işi yapmak beni hep çok mutlu etti. Her 
seneden dileğim hep aynı oldu…

Bu işi yapmak isteyen gençlere ne tavsiye 
edersiniz?
Sanırım artık tavsiye verecek tecrübeye sahibim. Bu işi yapan 
gençlere; yanlış yapmaktan, sormaktan ve cesaret etmekten 
korkmamalarını tavsiye ediyorum. Sordukça, yanlış yaptıkça 
ve cesaret ettikçe öğrenilen bir işimiz var. Bugün bu işi yapan 
herkes, ben de dahil sordukça öğrendi. Gelişme ancak böyle 
oluyor. Asıl tavsiyem ailelere olacak; çocukların eğilimlerini 
gözlemleyerek meslek seçimlerini küçük yaşta yapmalarını 
sağlarlarsa öncelikle meslek liselerinde ilgi bölümlerden 
eğitime başlayıp, üniversitede eğitimin devamını sağlayabilirler. 
Böylece, konularında daha bilgili daha yetkin insanlar yetişir. Bu 
aslında toplumda yapılan işlerin, konu her ne olursa olsun genel 
kalitesini arttıracaktır. 

panotasarimveuygulamaneslihanozcan1



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1986 yılında Denizli’de doğdum. Ege Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra on sene 
boyunca edebiyat öğretmenliği yaptım. Şu anda biri 
yedi biri üç buçuk yaşında olmak üzere iki çocuğum 
var. İkinci çocuğumun dünyaya gelmesi ve akabinde 

pandeminin de hayatımıza girmesi sebebiyle öğretmenliğe ara 
verdim. Bu sene itibariyle de Pamukkale Üniversitesi İç Mekân 
Tasarımı Bölümü’nü kazanarak ikinci üniversitemi okumaya 
başladım. 

S.İ. Maison’un kuruluş hikayesinden bahseder 
misiniz?
Annem her zaman kalabalık ve özenli sofralar kurmuştur, 
evimizin dekorasyonuna da kendimi bildim bileli hep çok 
önem vermiştir. Benimse çocukluğumdan beri aklımda kalan 

en güzel anılar annemin tüm detaylarını ince ince düşündüğü 
evimizde, özenle kurduğu sofraların etrafında olanlar… Benim 
de dekorasyona ve sofraya olan tutkum işte buradan geliyor. 
Bu tutkumu işe çevirme isteğiyse uzun yıllardır aklımda olan 
ama hep ertelediğim bir şeydi. Bu sene artık bu isteği daha fazla 
ertelememe kararı aldım. Tasarımı dahil üretimini de kendimizin 
yaptığı küçük bir dekorasyon ve sofra grubu koleksiyonuyla S.İ 
Maison markasını ortaya çıkardım.

S.İ. Maison’da verilen hizmetler ve ürün çeşitliliğiniz 
nelerdir? 
S.İ. Maison’un ürün yelpazesinde, kendinizi özenli ve ayrıcalıklı 
hissettirecek sofralar kurmanızı sağlayacak; sofra tekstil ürünleri, 
çok değerli ustaların elinden çıkan tasarımı S.İ. Maison’a ait 
seramik ev dekorasyon ürünleri ve aydınlatmalar, yine tasarımı 
bize ait akrilik ve gümüş kaplama sofra sunum ürünleri yer alıyor.

Ö
Ev ve masa dekorasyonunun aranan markası 

S.İ. Maison kurucusu Sena Ulusoy İșmar; kendisine, kariyerine ve 
S.İ. Maison’un ortaya çıkıșına dair merak edilenleri anlattı.

Masaların Şık Konuğu 
S.İ. Maison

SENA ULUSOY İȘMAR

dekorasyon
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El yapımı ürünlerinizin tasarım ve üretim 
aşamaları hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye el işçiliği konusunda çok zengin bir ülke; çok 
yetenekli, çok başarılı pek çok sanatçı ile dolu ülkemiz. 
Dolayısıyla usta eller ile çalışmak aslında sanılanın aksine çok 
kolay oldu bizim için. Tasarımlarımızı hayata geçirirken aynı 
dili konuşabileceğimiz, aynı frekansı yakalayabileceğimiz 
ustaları buldum öncelikle; sonrasında ben hayalimi anlattım, 
onlar hayata geçirdiler.

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?
Bu soruyu pandemiden önce sorsaydınız yaptığım 
seyahatlerden diye yanıtlardım. Beni hayatta en çok motive 
eden şeylerden biriydi seyahat etmek, farklı kültürler 
tanımak; ancak pandemiyle birlikte hem buna benzer eski 
alışkanlıklarımız kısıtlandı hem de sağlıklı olduğumuz ve 
sevdiklerimizle olan her an kesinlikle daha da anlam kazandı. 
Bu yüzden artık bu soruya tek bir şeyden ziyade hayatın 
kendisinden ilham alıyorum diye yanıt verebilirim. Beni 
besleyen, enerjimi yükselten her şeyden... Güzel bir şarkıdan, 
iyi bir filmden, çocuklarımdan, doğadan… Kısacası hayatın 
her anından...

Ürünlerinizin hitap ettiği kitle nedir?
S.İ. Maison modern yaşamı tercih eden, yaşadığı yerin 
dekorasyonuna önem veren, sofra sunumuna meraklı, daima 
iyi hizmet almayı arzu eden ve ürün seçiminde titiz davranan 
bir hedef kitleye hitap ediyor.

Gelecek dönem için planlarınız var mı?
Önümüzdeki dönemde ürün yelpazemizde çeşitlilikler 
ve farklılıklar olacak. Kendi üretimlerimizin yanı sıra 
tasarımlarını çok beğendiğimiz Türk tasarımcıların 
ürünlerine de yer vermeyi planlıyoruz. Daha uzun vadede 
planlarımızsa şu anda okumakta olduğum iç mekân 
tasarımını bitirdikten sonra gerçekleştirmeyi düşündüğüm 
çok daha kapsamlı işler. Ancak şimdilik bu kadar bilgi 
vereyim; umarım bir sonraki röportajımızda bu planlarımı 
gerçekleştirmiş olurum ve üzerine uzun uzun konuşuyor 
oluruz. 



Artveva kurucuları Uğur Yalçınkaya ve Mustafa Yılmaz firmalarının kuruluș 
hikayesini ve mekân tasarımlarına dair merak edilenleri paylașıyor.

Alan Tasarımlarının 
Başarılı Yöneticisi  

Artveva

dekorasyon

MUSTAFA YILMAZ 
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rtveva’yı bize biraz tanıtır mısınız? 
Artveva’yı kurmaya nasıl karar verdiniz, 
kaç kişi ile yola çıktınız?
Artveva İç Mimarlık, 2016 yılında İç mimar Mustafa 
Yılmaz tarafından, sırasıyla Kapadokya Üniversitesi 
Mimari Restorasyon Bölümü ve Doğu Akdeniz 

Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü eğitimini tamamladıktan sonra 
kurulmuştur. Başlangıçta bölgesel iç mimarlık çalışmaları ile 
başlayan firmamız Antalya ve özellikle Kemer bölgesinde turizm 
amaçlı yapıların iç mimarlık tasarım ve uygulama çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında firmamıza İnşaat Mühendisi Basel 
Alamassy dahil olarak Ortadoğu’da çok sayıda projede çalışma 
deneyimi elde edilmiştir. Daha sonra Türkiye ve Rusya’da villa 
tasarımları yapılmış ve büyük bir kısmı da uygulama olarak 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı itibariyle firma bünyemize kültürel 
mirasın korunması alanında Yüksek Restoratör/Konservatör 
Uğur Yalçınkaya dahil edilerek, bu alanda da çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

İç mekan tasarımı anlayışınızdan ve tarzınızdan 
bahsedebilir misiniz?
İç mekan tasarımlarımız genel olarak müşterilerimizin ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak, teknik ve estetik tasarım süreçlerin 
planlanması ile ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte modern 
tasarım çizgileri ve sürdürülebilir mimarlık anlayışını ortaya 
koymak bakımından tarihsel ve gelecekte var olacak tasarımların 
kendi tarzımızı ortaya koymak için gerekli yaklaşım olduğunu 
düşünüyoruz.

A
ANTALYA KONYAALTI OFİS-2019

ANTALYA KONYAALTI OFİS-2019



Tasarımlarınızda sizin için öncelikli olan özellik nedir? 
En çok nelere dikkat ediyorsunuz?
Tasarımlarımızda modern malzemelerin kullanımı ile birlikte 
ergonomik çözümler özellikle tasarımsız mimari yapıların iç mimarlık 
planlanma sürecinde dikkat ettiğimiz bir husustur. En çok dikkat 
ettiğimiz konuların başında kullanışsız ve kitzch mekanlar yaratmaktan 
uzak durmaya çalışıyoruz.

İlham aldığınız tasarımcılar var mı?
Bu soruya cevabımız sanırım tek bir cümle ile birlikte Massimiliano 
Fuksas olacaktır. Çünkü ‘‘gerçek değilmiş görünen mekanlar yaratarak 
geleceği inşa eden, çözümcü detayları ile birlikte hayal kurdurabilen bir 
tasarımcı.’’

Bildiğimiz kadarıyla restorasyon da yapıyorsunuz. 
Restorasyon hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?
Kültür varlıklarının korunması, ülkemizdeki yasal mevzuatlar ile 
gerçekleştirilen ancak gerçekleştirilmiş çalışmalara baktığımızda 
birçoğunun sonuçları itibarı ile olumlu/olumsuz sonuçlar doğurduğu 
hassas bir alandır. Bu alanda aldığımız eğitimler ve dünya miras 
alanlarından arkeolojik alanlara, anıtsal yapılardan sivil mimari 
yapılarına kadar edindiğimiz tecrübeler ile birlikte firmamız bünyesinde 
bu alana katkıda bulunmak istiyoruz. Kültür varlıklarının korunması 
ile ilgili uzun yıllardır düşündüğümüz çalışmalarımızı ve projelerimizi 
gerçekleştirmek için uygun ortam koşullarının içinde bulunduğumuz 
dönemde hazır olduğunu düşünüyoruz. Gelecek dönemlerde kültürel 
mirasın korunmasında, ulusal ve uluslararası ilkeleri göz önünde 
bulundurarak, yeni yaklaşımları takip ederek ve ülkemizde bulunan 
kültür varlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacı ile bu 
alandaki çalışmalarımız sürdüreceğiz. 

dekorasyon

İç mekan tasarımlarımız genel olarak 
müșterilerimizin ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak, teknik ve estetik 
tasarım süreçlerin planlanması ile 

ortaya konulmaktadır.

ST PETERSBURG VİLLA -2020

KEMER BEYCİK VİLLA-2020
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Yurt dışında da projeleriniz var. Bu kadar kapsamlı 
projeler yapma başarısına ulaşma sürecinin zorlukları ve 
gurur verici yanları nelerdi?
Yurt dışına yaptığımız projelerde genellikle tasarım üretme noktasında 
katılıyoruz. İhtiyaca göre tasarımını yarattığımız çalışmalarının o 
ülkelerde uygulanabilmesi konusunda ki yasal ve teknik detayların 
zorlu şartları sebebiyle başlarda oldukça zorlandığımız söyleyebiliriz. 
Ancak edindiğimiz tecrübeler ve yurt dışı gezilerimiz ile birlikte artık 
işbirliği yaptığımız yurt dışı projelerinde kendi çizgilerimizi koymamız 
her geçen gün kolaylaşmaktadır.

Projelerinizi hayata geçirme sürecinizden bahseder 
misiniz?
Tasarım ve uygulamalarda kendi çizgimizi ortaya koymak adına 
oldukça seçici davranıyoruz. Müşterilerimizin isteklerini ve hayalini 
kurdukları mekanları veya yaşam alanlarını projeyi gerçekleştirmeden 
önce tüm teknik ve estetik detaylarıyla planlayarak ortaya koymak 
bizim için önemli. Çalışmalarımızın teslim süreçlerinde sıfır hata ve 
müşteri memnuniyeti önceliğimiz.

2022 için ön gördüğünüz iç mekan tasarımları var mı?
Dünyada ve Türkiye’de içinden geçtiğimiz dönemde, değişen ve 
dönüşen pratik hayatın gerekliliklerini yakından takip ediyoruz. 
Dolayısı ile teknoloji ile birlikte geliştirilen modern malzemeler, 
mekanlarda kullanılan veya kullanılacak dijital unsurlar, iklim 
değişikliği veya sosyal hayatın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 
mekanlar yaratmak istiyoruz. Elbette ki bu fikirleri gerçekleştirirken 
insanlık tarihinde binlerce yıllık mekan yaratma tecrübesi ve teknik 
çözümleri ile ilgili bilgi birikimimiz en büyük ayrıcalığımız olacaktır. 

Görsellerdeki tasarımların tamamı İç Mimar Mustafa Yılmaz’a aittir.

Dünya’da ve Türkiye’de içinden 
geçtiğimiz dönemde, değișen ve 

dönüșen pratik hayatın gerekliliklerini 
yakından takip ediyoruz. 
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dekorasyon

Evlerin vazgeçilmezi șık sofraların tarzını değiștiren Maison De Delilah markasının 
sahibi Dilara Zorer markasına ve sofra tutkusuna dair detayları anlattı.

Sofraların
Şık Misafi ri

Maison De Delilah

izleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
1989 İstanbul doğumluyum. FMV Işık Üniversitesi 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden onur 
derecesiyle mezun oldum. İki sene kadar hazır giyim 
ve haute couture üzerine bir firma işlettim. Daha sonra 
üç prensesin annesi oldum. Sofra, hayatımda hep çok 
özeldi. Bir ailenin toplandığı en keyifli bölümdü. Ben 

de her zaman sofraya kendi evimde özen gösterirdim, tasarlardım. 
Bilgi birikimimi bu alanda kullanmaya ve kendimi geliştirmeye 

S

DİLARA ZORER

karar verdim. Maison De Delilah markasını kurdum. Hayalimdeki 
tasarımları hayata geçirmeye başladım.

Dekoratif ürünlerinize dair bize detaylı bilgi 
verir misiniz, sofralarımızı hangi ürünler ile 
güzelleştiriyorsunuz?
Bu dönem sofralarımda daha çok nakışlı ürünler kullanıyorum. El 
işçiliği cam kesme sunumluklar ve sıcak bir ortama geçiş yapmayı 
sağlayan kokusuyla anılara eşlik edecek mumlar yapıyorum.
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Dekoratif ürünlerinize dair bize detaylı bilgi 
verir misiniz, sofralarımızı hangi ürünler ile 
güzelleştiriyorsunuz?
Bu dönem sofralarımda daha çok nakışlı ürünler kullanıyorum. El 
işçiliği cam kesme sunumluklar ve sıcak bir ortama geçiş yapmayı 
sağlayan kokusuyla anılara eşlik edecek mumlar yapıyorum.

El ișçiliği cam kesme sunumluklar ve sıcak 
bir ortama geçiș yapmayı sağlayan kokusuyla 

anılara eșlik edecek mumlar yapıyorum.

Müşterilerinizin en çok tercih ettiği ürünler hangileri?
Müşterilerimden daha çok, çiçek güpürlü sofra takımlarıma, kolberli 
takımlarıma ve cam ürünlerime talep gördüm. En önemlisi de kişiye özel 
üretim yapabilmemiz... İstedikleri ölçü ve renklere karar verebiliyorlar.

Markanızı, tercih sebebi yapan özelliğiz sizce nedir?
Markamızda en önem verdiğim konu yenilikçi olabilmek, üst kalite ürün 
ve işçiliği sunabilmektir. Ürün çalışmaları yaptığımız müşterilerimiz de bu 
konudaki memnuniyetlerini bize her zaman iletiyorlar.

Maison De Delilah’ı üç kelime ile tanımlamanızı istesek...
Size özel, tarz ve kusursuz...

Markanızın geleceğine dair planlarınızdan bahseder misiniz, 
ilerde bizlerle buluşturacağınız yenilikler nelerdir?
Maison De Delilah markasını uluslar arası bir platforma taşıyabilmek 
istiyorum. Bununla ilgili ayrı bir çalışmaya başladım. Yenilik olarak, kumaş 
oyunlarıyla yeni dokular üretip, bu dokuları ürünlere aktarmak istiyorum. 
Ürün çeşidimi ev ve banyo tekstili olarak genişletmeyi planlıyorum. Kumaş 
boyama konusunda da denemelerim olacak... 



ize kendinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? ALC İç Mimarlık olarak nasıl bir 
amaç ile yola çıktınız? 
Merhaba, Büşra Alçınkaya olarak firmamı içmimarlık 
diplomamı alır almaz yaklaşık yedi sene önce kurdum. 
Okurken şantiyelerde çalışarak edindiğim tecrübeyle, 
ufak çaplı projelerle başladım. Sonrasında iş işi 

getirir diye bir tabir vardır. Gerçekten de öyle oldu. Memnuniyet 
oluşturarak gitgide genişleyen bir çevreyle, prestijli ve doğru 
projelere imza atmış oldum. Her branştaki çalıştım. Diş kliniği 
de yaptım gece kulübü de, bir villa da belki beach de. Bence bir 
mimar her alanda kendini gösterebilmeli. Öğrencilik yıllarımdan 
beri kendi işimi yapmak hep aklımda olan bir şeydi ve her sene 
kendimi farklı bir amaç edinmiş olarak buluyorum, bu beni çok 
mutlu ediyor. Şunu görebiliyorum demek ki her sene kendime 
bir şeyler katıyorum ve amacıma ulaşıyorum. Dolayısıyla yeni bir 
amaçla iş hayatıma yön veriyorum. Çok çalışmama güvenerek şunu 
diyebilirim ki, otuz yaşına yeni girmiş birisi olarak, Türkiye’de bu 
yaşta bu kadar çeşitli ve önemli projelere imza atmış az sayıdaki 
mimarlardan biriyim. Bu benim en büyük motivasyon kaynağım. 
Belki de günün sonunda tüm yorgunluğumu alan motivasyonumla 
ilgili şunu söyleyebilirim; yıllar sonra hala anılan, kalıcı bir mimari 
eser ve isim bırakmak istiyorum.

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım anlayışınız 
ile nasıl harmanlıyorsunuz?
Benim önceliğim müşterilerimin isteği. Çünkü yaptığımız 
alanlarda neticede onlar yaşıyor ve sonrasındaki mutlulukları çok 

önemli. Buradaki püf nokta şu; müşterinin tarzı, alan kullanımları 
(yani sağ el sol el kullanımını bilmek bile önemli) dekorasyon 
zevki hatta hayat görüşü ve kişiliği. Bunları doğru anladıktan 
sonra devreye mimarın bu bilgileri kullanarak, mekânı daha 
güzel ve daha doğru kullanımla ortaya çıkarması kalıyor. Genel 
bilgileri aldıktan sonra şunu diyorum: “Evet bunları istiyor ve bu 
tarzdan hoşlanıyor. Ben bu bilgilerin üzerine neler katarsam işte bu 
diyeceğiz.” Daha da üzerine nasıl çıkmalıyım gibi hayal gücümü 
zorluyorum. Çünkü, insanların mimarla çalışma amacı bu değil 
mi zaten? Bu alanı nasıl daha doğru kullanıp, görsel değeri daha 
yüksek hale nasıl getirebilirim? Belki çok küçük bir odayı çok işlevli 
hale getirmek, belki de çok büyük bir odayı daha sıcak, yaşanılır 
hale getirmek. Herkesin isteği farklı olabiliyor tabi. Buradaki püf 
nokta, kesinlikle müşteri isteklerini doğru anlamakla alakalı.

Projelerinizin hayata geçme sürecinden bahseder 
misiniz?
Bu süreç, proje büyüklüğüne ve müşteri isteklerine göre değişiklik 
gösterebiliyor. Ama genel olarak bahsedersem; önce bir toplantıyla 
müşteri istekleri genel beklentiler belki de mekanla alakalı 
çözülmesi gereken sorunlarla ilgili durumları konuşarak her şeyi 
detaylandırıyoruz. Rölöve sonrası ön proje sunumlarını yapıp; 
projenin onaylanmasıyla birlikte, üretim ölçüleri ve artık en 
sevdiğim kısmına geçiyoruz yani inşaat. 3D görseller bu anlamda 
işimizi çok kolaylaştırıyor tabi. Finalde ne olacağını iki tarafın 
bilmesi; ayrıca uygulama noktasında da ekip arkadaşlarımızın işi 
daha doğru yapabilmesi ve anlaması için katkısı inanılmaz büyük 
oluyor.

B

Bașarılı mimar Büșra Alçınkaya ile 
mimarlık kariyeri, yürüttüğü projeler ve 
tasarımları hakkında keyifl i bir sohbet 

gerçekleștirdik.

Eşsiz 
Tasarımların 

Başarılı 
Temsilcisi

Büşra Alçınkaya

BÜȘRA ALÇINKAYA 

dekorasyon

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Ben tasarımlarımda belli tarzları karıştırmayı çok seviyorum ve 
bunun zenginlik kattığına inanıyorum. Klasik yanım ağır bassa 
da modernle birleştiğinde bence harika bir sonuç çıkıyor. Özellikle 
mekanlarda soğuk renkleri kullanmayı tercih etmiyorum. Örneğin 
beyaz ışık, zaruri alanlar dışında asla kullanmamış olabilirim. 
Bazen bu bahsettiğim soğuk tonları isteyen müşterilerim olabiliyor. 
Bunu “Evet bu tonları yapalım ancak şununla birleştirirsek daha 
konforlu bir hava sunacaktır” şekilde öneriler sunarak çözüyorum. 
3D çalışmada bunu gördüklerinde hem istedikleri renkler mevcut 
hem de inanılmaz sıcak ve konforlu bir alan. Dolayısıyla birlikte 
doğru olan finale ulaşmış oluyoruz.Ayrıca tasarımda önemli 
olan ergonomiyle birlikte güzeli yakalamak. Mesela çok güzel 
bir sandalye baktığınızda aşık oluyorsunuz ancak, 5 dakika bile 
oturamayacak kadar rahatsız. Bu durumda ne kadar güzel olsa da 
sandalye o mekândan bir süre sonra çıkmak zorunda kalacaktır. 
İşte biz mimarlardan beklenen zaten bu. İnanın her projede “Evet 
güzel oldu ama kullanışlı olur mu?” Sorusunu defalarca kendime 
soruyorum. Yorucu ama sonucu güzel.

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen 
ve modeller ile karşılaşacağız?
Benim uzun süredir çalıştığım müşterilerim bilir, benim bir 
yanım hep klasikçidir. Bununla birlikte şunu diyebilirim ki güncel 
kalmak kesinlikle çok önemli. Çünkü, bizim işimizde kullanılan 
malzemelerin beğenilme durumu bile her sene değişmekte. 
Dolayısıyla devamlı yeni çıkan malzemeleri bilmek ve takip etmek 
gerekiyor.Kendimi tekrarlamamak adına oluşturduğum belli 
bir çizginin üzerinde devamlı güncel tasarımlar kurgulamaya 
çalışıyorum. Genel birbirini tamamlayan formlar, benim temelimde 
yatan tasarım geometrisi belki de. Muhtemelen ileride de tasarım 
temelim bu olacak. Birbirini tamamlayan, devamlılık içeren (renk 
veya geometri) formlar ve renkleri hep kullanacağım sanırım 

Tasarlamaktan en çok keyif aldığınız alanlar 
hangileri?
Tasarlamaktan daha çok keyif aldığım alan, branş bu diyemem. 
Ancak beni gerçekten farklılığıyla heyecanlandıran işlerim oluyor.
İlk bahsetmek istediğim projem Türkiye’nin en iyi sanatçılarının 
sahne aldığı Günay Restoran, Bodrum Projesi. Geçmişten günümüze 
gelen tek gerçek gazino ve Türkiye’nin en önemli isimleri sahne 
alıyor. Böyle bir yeri yapmanın sorumluluğu, deneyimi tabi ki çok 
başka. Böyle bir projede sahneden kulise, mutfaktan salona birçok 
alan var. Bunların yanı sıra modern gazino olan kült bir mekan. 
Böyle bir mekanın mimari projelendirmesini yapmış olmak benim 
için ayrı bir gurur. Bir de yirmi yedi yaşında Katar’da yaptığım 
restoran projesi; konsept, yerleşim her şeyiyle farklı bir yer olması 
sebebiyle benim için farklı ve keyifli bir deneyim oldu diyebilirim.

Gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Mesleğimde yedi senede birçok önemli projeler yürütmüş bir 
mimar olarak şunu diyebilirim ki; emek verdiğim, çok sevdiğim ve 
gece gündüz çalıştığım bu işte ismimi kalıcı yapabilmek, gelecek 
için amacım diyebilirim. Şu anda beni mutlu eden keyifli bir otel 
projesi yürütüyorum. Otelin lobi, restoran, spa katını yeniliyoruz. 
Ayrıca genel olarak devamlı müşterilerimle çalıştığım için; geçen 
yıl bu zamanlar home ofisini yaptığım müşterim, şu anda işyeri 
ofisinin üç katını komple değiştirmek istiyor. Bu projemden şu 
sebepten bahsetmek istedim. Benim için önemli olan memnuniyet.
Çalıştığım kişilere iş olarak doğru bir hizmet vermek, işimdeki 
başarının devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden birisi. 
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asarım ve uygulamalarımızda estetik, modern 
ve fonksiyonel tasarım anlayışını benimsiyoruz. 
Danışanlarımızın, bütçesiyle doğru orantılı 
ihtiyaçlarını ve tasarımsal beklentilerini kendi mimari 
süzgecimizden geçiriyor, fonksiyonelliği ve konforu 
şıklıkla harmanlayıp danışanlarımızın istek ve 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak zamansız tasarımlarla 
projelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Mekanların atmosferine özel tasarımlarımızı, uygun malzemelerle 
birleştiriyor ve dekoratif boya seçeneklerimizle mekanın ihtişamını 
artırıyoruz.             T

Mekanlara özel tasarımlarıyla estetik ve çağı yakalayan çizgilere önem veren 
Pennello Art kurucusu Erdal Can Özayhan, firma bașarısının sırrını anlatıyor.

Pennello Art 
Modern ve Fonksiyonel 

Tasarım

dekorasyon

ERDAL CAN ÖZAYHAN
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Mekanların atmosferine özel tasarımlarımızı, uygun malzemelerle 
birleştiriyor ve dekoratif boya seçeneklerimizle mekanın ihtişamını 
artırıyoruz.             T

Mekanlara özel tasarımlarıyla estetik ve çağı yakalayan çizgilere önem veren 
Pennello Art kurucusu Erdal Can Özayhan, firma bașarısının sırrını anlatıyor.

Pennello Art 
Modern ve Fonksiyonel 

Tasarım

dekorasyon

ERDAL CAN ÖZAYHAN

pennelloart_

                                                                                          
Estetik, fonksiyonellik ve çağı yakalayan çizgiler en çok 
önem verdiklerimiz.

Yaptığımız iş aslında sürekli kendini yenileyen bir döngü. 
Bizim için her yeni proje, yeni bir hikaye. İşimizin en 
heyecan veren yanı her projede yeni insanlar, yeni yaşam 
alanları tanımak, tasarlamak ve sonucunda ortaya çıkan 
tasarımlarla müşterinin memnuniyetini görmek. Birçok 
proje yapmış olmamıza rağmen her projede ilk günkü 
heyecanla yola çıkıyor, her yeni projede ekip olarak 
kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Başarımızın sırrı 
da tam olarak bu. 
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Nesnelerin 
Masumiyeti 
Tuvale Yansıdı

Sanatçı Dilek Yalçın’ın 
“Nesnelerin Masumiyeti” adlı 
sergisi sanatseverlerle buluştu. 
Cermodern’de açılan sergide resim, 
enstalasyon ve heykellerden oluşan 
eserler yer aldı. 

Sanatçı Dilek Yalçın’ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan 
yüz otuz eseri “Nesnelerin Masumiyeti” adlı sergi ile Ankaralı 
sanatseverlerle buluştu. Cermodern Sanatlar Merkezi’nde 
gerçekleşen sergide, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan 
Yalçın’ın pandemi sürecinde yaşanan kapanma döneminde ürettiği 
çalışmaları büyük ilgi gördü. 

davet

BERİL ÇAVUȘOĞLUAHSEN DEMİRCİ

ARİANNE TİNNER , BURÇAK YILDIZ ZEYNEP BEȘBIÇAK

DİLEK YALÇIN
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ncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 
Uzun yıllar alanında baş arılı bir mimarlık ofisinde 
çalış tıktan sonra, 2018 yılında IBA- Ipek Bankeroglu 
Architecture adı altında kendi mimarlık ve iç 
mimarlık tasarım firmamı kurdum. Daha önceleri 
ağ ırlıklı olarak iç mimari projeler üstleniyorken son 
zamanlarda planlama ve cephe tasarımı olmak üzere, 

çalış ma alanımız mimariyi de kapsayacak ş ekilde bir büyüme 
gösterdi. Tasarımın kapsamı, konusu, benim için ölçekler arasında 
geçiş e imkân sağ layabilen bir kavram; kiş isel olarak iç mimariyi 
de kapsayan orta ölçekli mimari projeler, kendimi en yakın 

hissettiğ im ölçek aralığ ı. Tipoloji açısından ise IBA olarak öncelikli 
çalış ma alanımız; ofis, restoran, otel gibi ticari projeler ve konut 
projeleri diyebilirim. 

İ pek Bankeroğ lu Architecture’ın tasarım tarzı nedir? 
Her projemizde olmazsa olmaz dediğ iniz detaylar 
var mı? 
Mesleki çalış ma prensibim olarak tek bir tarz üzerinde durmayı 
doğ ru bulmuyorum. Dolayısıyla tasarım tarzındansa tasarım 
yaklaş ımımdan bahsetmem doğ ru olabilir; bu konuda da 
çoğ unlukla her projeye özgü olarak iki veya daha çok konsept, yani 

Ö

IBA- Ipek Bankeroglu Architecture firmasının kurucusu İpek Bankeroğlu,
her projeyi ayrı bir heyecan ve araștırma konusu olarak nitelendiriyor... 

Yüksek Mimar İpek Bankeroğlu, tasarımlarını, öncelik verdiği özellikleri ve 
birçok mimari detayı MAG Okurları’na anlatıyor.

Heyecanla Tasarlanan Projeler
IBA- Ipek Bankeroglu Architecture

dekorasyon

İPEK BANKEROĞLU
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stil belirleyip bu stillerin melezlenmesi üzerinde çalış maktan keyif 
alıyorum denebilir. Örneğ in müş teri oldukça klasik tarz seven bir kiş iyse 
böyle bir projede klasik tarzın daha yeni ş ekillerde yorumlandığ ı, 
çağ daş  dokunuş ların eklendiğ i mekanlar üzerinde çalış ıyorum veya 
çok sakin hissedilebilecek bir konsept içine beklenmedik elemanlar ve 
dokular katarak tekdüzeliğ i kırabilecek detaylar ekleyebiliyorum. 

Estetik görünüm ve fonksiyonelliğ i bir arada sunmak için 
nasıl bir yol izliyorsunuz?
Benim için her zaman öncelikli odaklanılacak konu, fonksiyonellik 
olmalıdır. Ancak fonksiyonellik, estetiğ i engelleyen bir unsur değ il, 
tam tersi aktarılmak istenilen estetik tarzın oluş turulacağ ı bir zemin 
olmaktadır. Dolayısıyla konfor ve kullanıma dair ana ş artlar ve 
planlamanın doğ ru oturtulup; çalış ılmış  olan konseptin bu planlama 
içerisinde geliş tirildiğ i bir yöntem izlemekteyiz. 

Projelerinizin tasarım ve uygulama aş amaları hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Bir projeye baş larken tahmin edebileceğ iniz üzere en öncelikli aş ama, 
müş teri isteklerinin ve proje ihtiyaçlarının doğ ru anlaş ılmasıdır. Bu 
bilgilerin eksiksiz belirlenmesi, projenin doğ ru yönlenmesi için önemli 
olan girdilerin oluş masını sağ layacaktır. Bu aş amadan sonra bir mimar 
olarak önünüzde projeyi ş ekillendirecek farklı iki ana unsur bulunuyor; 
biri fonksiyonelliğ i ve konforu sağ layacak olan analitik çözümlerin 
sağ lanması, diğ eri ise ölçekten bağ ımsız olarak mekânın atmosferini ve 
hikayesini oluş turacak olan, mimarinin sanatsal veya duygusal yönü de 
diyebileceğ imiz konseptin oluş turulması unsurlarıdır. Bu iki unsurun 
birbiri ile doğ ru harmanlandığ ı bir planlamayı oturtmak, bizlere 
projenin baş arılı geliş tirilmesi için gereken altyapıyı sağ lamakta. Bu 
süreçleri ise doğ ru detay çözümleri ile malzeme seçimlerinin yapılması 
ve son olarak imalatların projeye uygun çıkarılması aş amaları takip 
etmekte. 

Müş terilerinizin isteklerini ve kendi tasarım anlayış ınızı 
bir araya getirme sürecinizden bahseder misiniz? 
Bu konu esasen projeden projeye, müş teriden müş teriye değ iş mekte. 
Kimi ticari içerikli projeler herkese açık alanların kullanımını içermesi 
dolayısıyla ortaya çıkacak olan tasarım dilinde müş teri, kendi kiş isel 
tercihlerinden çok mimar veya tasarımcı olarak sizin geliş tireceğ iniz bir 
tasarımın oluş masını daha uzaktan izlemeyi tercih edebiliyor. Ancak 
daha özel kullanımın olduğ u kimi projelerde ise müş terinin yaş am 
tarzını dikkate alıp bu tarzın belki yenilenmesi diyebileceğ imiz, IBA 
olarak kendi önerilerimizin iş in içine katıldığ ı yeni bir stil geliş tirmeyi 
doğ ru buluyorum. 

İ ç tasarımda mevcut trendlere uymak ne kadar önemli? 
Mevcut trendlere uyma konusu; belli bir tarzı görüp bu tarza 
yönelmektense; benim için daha çok güncel ve yeni ürünlerin, 
malzemelerin, mobilyaların ve hatta yeni kullanım fikirlerinin 
projelerimizde kullanılması yönünde olmakta. Bu yenilikleri takip 
etmeyi mesleğ imin önemli bir parçası olarak görmekteyim. Tabi 
öte yandan, bu güncel ögelerin birleş tirilmesi, önceden bahsettiğ im 
konseptin oluş turulması konusu içinde, benim için trendlerden 
tamamen ayrı, kiş isel yaratım alanıma ait bir unsurdur. 

Önümüzdeki dönemde tasarımlarınızda hangi desen ve 
modellerle karş ılaş acağ ız? 
Her proje ayrı bir heyecan konusu ve araş tırma alanı. Dolayısıyla 
uzun vade için net bir yorum yapamayacak olsam da güncel 
projelerimizde rasyonel hatların doğ al dokular ile birleş tiğ i, prestijli 
ve asil bir atmosferin genç, dinamik formlar ile yenilendiğ i, etkisinin 
güçlendirildiğ i konseptler üzerinde çalış maktayız.  

LOFT MİMARLIK İȘ BİRLİĞİYLE
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Oz Architecture’ın kurucuları Okan ve Yusuf Özkahraman 
iș serüvenlerini, eğitim ve kariyer hayatlarına ait detayları MAG’a anlattı.

Tecrübenin Mimariye 
Yansıyan Dokunuşu

Oz Architecture

z Architecture’ı kurmaya nasıl karar 
verdiniz?
Oz’u kurmadan önce babamın 1990 yılından 
kurduğu kendine ait bir firması mevcuttu. Kendisi 
yıllardır ‘’Özkahraman İnşaat’’ olarak birçok projede 
müteahhitlik hizmeti vermiştir. Mimarlık, iç mimarlık 
ve inşaat mühendisliği eğitimlerimi almadan önce 

ilk olarak inşaata dahil A’dan Z’ye tüm eğitimleri bana kendisi 
şantiyelerde uygulamalı olarak kazandırdı. Fakülteye girdiğim 
andan itibaren inşaata dahil bilgi birikimine sahiptim ve bu 
bilgi birikimimi kullanarak; birçok okul ve yarışma projelerinde 
başarılı izler bırakarak ilk mimarlık serüvenime başlamış oldum. 
Çift anadal aracılığıyla inşaat mühendisliğine geçiş yaptım. Oz’a 
dönecek olursak babamın firması sadece inşaat firması olduğu için 
ayrı bir firma olarak 2020 Eylül ayında Oz’u kurmaya karar verdik. 
Bu sayede mimarlık, iç mimarlık, inşaat gibi üç dalı tek çatı altında 
birleştirerek, ortak bir firma kurulumu gerçekleştirdik. Babadan 
oğula mottosuyla şu an bütün inşaat işlerini beraber ortak olarak 

O

OKAN, YUSUF ÖZKAHRAMAN

yürütmekteyiz. 25 yaş gibi erken bir yaşta ilk mimarlık ofisimin 
açılışını gerçekleştirdim. 

Mimarlık kariyerine nasıl başladınız? 
Kariyer sürecinizden bahseder misiniz?
Çocukluğumdan beri birçok şantiyede bulundum. Şantiye benim 
için bir laboratuvar ortamıydı. Bütün inşaat deneyimlerimi 
sahada birebir mühendis ve mimarlarla beraber uygulamalı 
olarak öğrenme fırsatım oldu. O zamandan itibaren mühendis ve 
mimarlara karşı ilgim oluştu. Lise döneminde mimarlığı tercih 
etme kararı aldım. Böylelikle ilk mimarlık kariyerime İstanbul’da 
başlamış oldum. Üniversitede aldığım teorik ve uygulamalı 
derslerle şantiyede öğrendiklerimi harmanlayarak mimari 
kimliğimi oluşturdum. Birçok gönüllü stajlarda yer aldım.

Tasarlamaktan en çok zevk aldığınız alanlar 
hangileri?
Alan alan ayırmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Mimar, her alanı 

kendi kimliğine göre tasarlar. Danışanın talebine göre tanımlanan alan, 
mimarın tasarım argümanıyla birleşerek ortaya yeniden tanımlanmış 
yeni bir mekân kimliği oluşur. Bizdeki hüner, mekân kimliğinin 
oluşmasındaki sonuca göre ortaya çıkar. Bütün sihir de burada başlıyor. 
Çünkü bizler başlangıçta var olan alanı, sonucundaki haliyle hayal eder 
ve tasarlarız. Süslü sonuçlara her daim karşı olan bir mimarım. Benim için 
önemli olan yalın ve sade şıklık. Bir de sürdürülebilir ilkesini barındırırsa 
işte o proje mimarlık hizmetinin tam karşılığını vermiş olur. O yüzden 
her alanı tasarlarken bu kelimeleri defalarca düşünerek tasarımımı da 
o yönde şekillendiririm. Sonuçta özetle, her alanı kendi ruhuna göre 
tasarlamaktan büyük keyif duyarım.

Projelerinizi yaratırken nasıl bir süreç izliyorsunuz? 
Tasarım sürecinde bir grupla çalışmayı mı yoksa tek 
başınıza ilerlemeyi mi tercih ediyorsunuz?
Projeler gelmeden önce danışan bizlere her zaman bir ana fikir verir ve biz 
bu ana fikirden yola çıkarak kendi dilimizle harmanlayıp istenen sonucu 
ortaya çıkarırız. Öncelikle verilen yeri inceleyip çeşitli analizler yaparak 
işlemlere başlıyoruz. Araştırma kısmını hallettikten sonra istenenlerle 
bir çalışma yapıyoruz. Bazen ilk etapta basit eskizlerle başlarken, kimi 
durumlarda direkt 3D çalışarak danışanın projesinin son halini görmesini 
sağlıyoruz. Kendisinin istediği değişiklikleri not alıp projede bir revizyon 
işlemi gerçekleştiriyoruz ve danışanımıza tekrar tekrar sunuyoruz. Ta ki 
‘’Evet bu olmuş, başlayabilirsiniz’’ diyene dek. Çünkü bizim için önemli 
olan kendi tasarım argümanımızdan çok danışanın istediği sonucu 
elde edebilmek. Projelerde kendi tasarım dilimizi kullanıyoruz fakat 
danışan memnuniyetine çok dikkat ediyoruz. Çok fazla uçuk maliyetlere 
girmeden işlevsellik, estetik ve sağlamlık ilkelerine dikkat ederek proje 
tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. O yüzden mimarlık ve tasarım her 
zaman bir ekip işidir. İyi ekip, iyi sonuçlar doğurur.

Bir mimarlık ve inşaat şirketi olarak danışanlarınıza 
en temel adımdan son dokunuşlara kadar yardım 
ediyorsunuz. Bu süreçte danışanlarınız ne gibi 
hizmetlerden faydalanıyor?
Projelerimizi genelde A’dan Z’ye anahtar teslim olacak şekilde hazırlıyoruz. 
Bize ayırdıkları bütçeye uygun bir şekilde istedikleri tasarımları 
gerçekleştiriyoruz. Baştan sona tüm malzeme seçimlerini beraber 
yapıyoruz. Kimi projelerde sadece danışmanlık hizmeti de veriyoruz. 
Tamamen danışanın iş teklifine uygun olacak şekilde hareket ediyoruz. 
Danışan bizden ne gibi bir hizmet talep ederse ona göre istenenleri yerine 
getirmeye gayret ediyoruz. Anahtar teslim bir yapı da olabilir yenilenmesi 
istenen bir mekân da bu tamamen danışanın talebine göre şekillenen bir 
durum. Projelendirme, mühendislik hizmetleri (elektrik, makine, zemin 
etüdü, inşaat vb.), iç mimari tasarımlar, inşaat yapım işleri gibi her alanda 
hizmet vermekteyiz. 

Projelerinizde önem verdiğiniz detaylardan bahseder 
misiniz? Dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de 
kullanışlı olması için neler yapılmalı?
Mimari projelerde genellikle odaların dağılımına, gece-gündüz hol 
kavramlarına, sistemlere dikkat ediyoruz. Her zaman yalın ve işlevsel 
projeler yaratmaya ve üretmeye gayret ediyoruz. Mutfak ve yaşam 
alanları en çok dikkat ettiğimiz mekanların başında geliyor. Her yeri 
süslemekten ziyade, göz çarpıcı noktalar belirleyip ağırlığı o kısımlara 
veriyoruz. Çünkü mimarlık hiçbir zaman bir süsleme sanatı değildir. 
Bu konuda biraz katıyım. O yüzden her zaman estetiğe dikkat ediyoruz. 
Malzemeleri oranlı bir şekilde kullanıyoruz. Danışanı zaruri masraflarla 
baş başa bırakmak yerine, daha yaratıcı tasarımlarla mekanları estetik 
ve kullanışlı bir hale dönüştürebileceğimizi unutmamalıyız. Her yeri 
ahşap mermer kaplamak yerine, daha dengeli yaklaşımlar sergilenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
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yapıyoruz. Kimi projelerde sadece danışmanlık hizmeti de veriyoruz. 
Tamamen danışanın iş teklifine uygun olacak şekilde hareket ediyoruz. 
Danışan bizden ne gibi bir hizmet talep ederse ona göre istenenleri yerine 
getirmeye gayret ediyoruz. Anahtar teslim bir yapı da olabilir yenilenmesi 
istenen bir mekân da bu tamamen danışanın talebine göre şekillenen bir 
durum. Projelendirme, mühendislik hizmetleri (elektrik, makine, zemin 
etüdü, inşaat vb.), iç mimari tasarımlar, inşaat yapım işleri gibi her alanda 
hizmet vermekteyiz. 

Projelerinizde önem verdiğiniz detaylardan bahseder 
misiniz? Dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de 
kullanışlı olması için neler yapılmalı?
Mimari projelerde genellikle odaların dağılımına, gece-gündüz hol 
kavramlarına, sistemlere dikkat ediyoruz. Her zaman yalın ve işlevsel 
projeler yaratmaya ve üretmeye gayret ediyoruz. Mutfak ve yaşam 
alanları en çok dikkat ettiğimiz mekanların başında geliyor. Her yeri 
süslemekten ziyade, göz çarpıcı noktalar belirleyip ağırlığı o kısımlara 
veriyoruz. Çünkü mimarlık hiçbir zaman bir süsleme sanatı değildir. 
Bu konuda biraz katıyım. O yüzden her zaman estetiğe dikkat ediyoruz. 
Malzemeleri oranlı bir şekilde kullanıyoruz. Danışanı zaruri masraflarla 
baş başa bırakmak yerine, daha yaratıcı tasarımlarla mekanları estetik 
ve kullanışlı bir hale dönüştürebileceğimizi unutmamalıyız. Her yeri 
ahşap mermer kaplamak yerine, daha dengeli yaklaşımlar sergilenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Yirmi sekiz yaşındayım. Kayseri’de doğdum ve ana 
sınıfından lise sona kadar TED Kayseri Koleji’nde 
okudum. Üniversite sınavına girdikten sonra 
yetenek sınavıyla kazanmış olduğum üç üniversite 
arasından Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım 
Bölümü’nü tercih ettim ve İstanbul maceram 

başladı. Lisanstan mezun olduktan sonra yüksek lisansımı da 
Yeditepe Üniversitesi’nde Grafik Tasarım üzerine yaptım. Tam 
mezun olduğum dönemde pandemi hayatımıza girdi ve birçok 
ajans işe alım süreçlerini durdurduğu için epoksiyle hikayem tam 
da bu dönemde başladı ve sosyal medyada b.cansumucellit olarak 
piyasaya çıkış yaptım.

Epoksi nedir?
Epoksi, yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Bu madde 
sertleştiricisiyle doğru oranlarda karıştırılarak elde edilmektedir. 
Sahip olduğu avantajlar ile birçok çeşide ve kullanım alanına 
sahiptir. Epoksi hem aşınmaya karşı çok dayanıklı olduğu için 

hem de çok sağlam bir yapıştırıcı olduğu için sadece dekorasyon 
amaçlı değil, yer zeminlerinde hatta havacılıkta ve birçok alanda 
kullanılmaktadır.

Ürün çeşitliliğiniz nelerdir?
Epoksi birçok alanda rahatlıkla kullanılabilen bir üründür. 
Benim tasarlamış olduğum ürünler tamamen kişiye özel olarak 
hazırlanmaktadır. Şu an için ürün skalamda ise; tepsi, bardak 
altlığı, sunumluk, duvar süsü, saat, kâse, kolye ucu, anahtarlık, 
çanta süsü ve kitap ayracı bulunuyor. Aslında ürün çeşitliliğimi 
sadece bunlarla sınırlamayı doğru bulmuyorum çünkü; her gün  
“Daha farklı ne yapabilirim?” sorusunu kendime sorarak devam 
ediyorum.

Epoksi tasarımlarınızın hikayesini anlatır mısınız? 
İlk olarak nasıl başladınız bu işe?
Tam da pandeminin başlayıp, evlere kapandığımız dönemde ve 
tüm iş alımları  durdurulduğunda, kendime her zaman “özel bir 
şey yapmalısın” diyordum.

Ö

Behiye Cansu Mücellit, kendi tasarımları ve özenli el emeği ürünleriyle 
epoksinin en güzel haliyle bizleri bulușturan özel bir değer. 
Muhteșem tasarımların sahibi sanatçı ruhlu, örnek girișimci; 
epoksi ile tanıșma serüvenini ve ürünlerinin sırrını anlatıyor...

Tasarımsal Güzelliğin 
En Büyülü Yansıması

röportaj

BEHİYE CANSU MÜCELLİT
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Uzun zamandır takip ettiğim Rus epoksi tasarımcıları bana ilham 
oldu aslında. Yapılışını izlemek öyle keyif veriyordu ki yaptıkları 
çalışmalar bana tüm renklerin birbiriyle dans edişi gibi gelmişti. 
Aileme o anda “ben epoksi yapmaya karar verdim” dedim. En büyük 
destekçilerim her zaman onlar oldu. Tüm ürünleri araştırıp sipariş 
verdim fakat en ufak bir epoksi imalat eğitimim olmadığı için ilk 
zamanlarda biraz fire vermiştim malesef. Aslında deneye yanıla 
öğrendiğim için şu an çok daha iyi yerlerde olduğumu biliyorum. 
Çünkü, tüm deneyimler benim için özel ders niteliğinde oldu. 
Bu yolda ilerlerken birçok meslektaşıma akıl danışarak kendimi 
geliştirmeye devam ettim ve şu an olduğum konumdan daha da iyi 
yerlere geleceğime eminim.
 
Tasarımlarınız nasıl bir üretim sürecinden geçiyor?
Tasarım süreci boyunca müşteri ile iletişimde kalıyorum. İlk 
önce tasarıma müşterim ile birlikte karar verip kendisinden onay 
aldıktan sonra döküm yapmaya başlıyorum ve her aşamasında 
müşteriye fotoğraf atıyorum. Asıl amacım siparişi verdikleri zaman 
“Acaba?” demeden, tamamen içlerine sinen ürünler ortaya çıkarmak. 
Ürünlerin dökümden sonra kuruma süresi ortalama 24 saat fakat 
ürünün kalınlığına ve adedine göre bu süre değişebiliyor ve bunu 
her zaman müşterime belirtiyorum. Tüm bu süreçle kendim 
ilgileniyorum ve her bir ürünü kendim kullanacakmışım gibi özenle 
hazırlıyorum. Ürünlerin içerisinde kullanılacak birçok malzemeyi 
de kendim bulmaya ve hazırlamaya gayret gösteriyorum. Örneğin, 
gerçek çiçekler içeren bütün ürünlerimdeki bitkileri tamamen 
kendim toplayıp kurutuyorum ya da deniz temalı ürünlerimde 
kullanacağım malzemeleri sahile gidip tek tek kendim seçiyorum.

Gelecek dönem için yeni planlarınız var mı?
2022 içerisinde işimi atölyeye taşıyarak daha fazla kişiye ulaşma 
hedefim var. Epoksiyi çok daha büyük alanlarda kullanarak (masa, 
sehpa ve tezgâh gibi) yepyeni ürünler tasarlayıp, bu ürünleri piyasaya 
sürmek planlarım arasında yer alıyor. Umarım benim gibi birçok 
kadın girişimci de hayallerinin peşinden giderek tüm hedeflerini 
gerçekleştirebilir. 



dekorasyon

Kahve Rüzgârı
Düzenli ve șık bir evin temelini 

olușturan nötr tonlarla misafirlerinizi 
șıklıkla karșılarken, evinizdeki huzuru 

hissedin.

EMO HOME

VISIONNAIRE
Kanepe

ROCHE BOBOIS
Kokteyl Masası

YOI DESIGN
Sekizgen Kutu

ENNE
Aydınlatma

TEPE HOME
Konsol
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dekorasyon

Kahve Rüzgârı
Düzenli ve șık bir evin temelini 

olușturan nötr tonlarla misafirlerinizi 
șıklıkla karșılarken, evinizdeki huzuru 

hissedin.

EMO HOME

VISIONNAIRE
Kanepe

ROCHE BOBOIS
Kokteyl Masası

YOI DESIGN
Sekizgen Kutu

ENNE
Aydınlatma

TEPE HOME
Konsol

MAJI ATELIER
Dekoratif Obje 850 

FUGA MOBİLYA
Bank

TEPE HOME
Berjer

GULECDECOR-ROSENTHAL
Dekoratif Obje 602 

ENNE
Konsol

H&M HOME
Yastık Kılıfı 119 

BEYMEN-FORNASETTI
Figür Detaylı Resim 23.950 

ROCHE BOBOIS
Ayna

KUTA HOME
Koltuk



ize kendinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? İma Mimarlık olarak nasıl bir 
amaç ile yola çıktınız?
Mahmut Aysan: İpek ile birlikte İstanbul’da mimarlık 
eğitimimizi tamamladıktan sonra bir süre yine 
İstanbul’da kendi ilgi alanlarımızda, başarılı 

mimarlık ofisleri ve inşaat firmalarında çalışarak tecrübe 
kazanma fırsatımız oldu. Mesleğine aşık bir ikili olarak 
İstanbul’da mimarlık okumanın avantajlarını kullanıp üniversite 
döneminden itibaren iş hayatına atıldık; birçok workshop, 
seminer ve eğitimlere katıldık. Sonrasında, her zaman hayalimiz 
olan ofisimizin temellerini 2017 yılında Çukurova bölgesi’ndeki 
Osmaniye ilinde birlikte attık. Şu anda ofisimizde proje tasarım, 
uygulama, iç mekan tasarımı konularında hizmet vermeye 
devam ediyoruz. İma Mimarlık olarak kuruluşumuzdan 
itibaren en temel amacımız nitelikli projelerde yer almak ve iş 
verenlerimizle iletişimimizin her zaman devam edecek şekilde, 
mutlu bir iş ilişkisi sağlamaktır.

 Sizce bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan 
kıstaslar nelerdir?
İpek Aysan: Bizce en büyük kıstas müşteriyi iyi analiz edip, o 
müşteriyle aynı frekansı yakalamak. Sonraki aşamada, her 
projede ana fikir ve temanın olması gerektiğini düşünüyoruz. 
İşveren taleplerini kapsamlı olarak algılayıp, sıralı bir iş akışı ve 
doğru bir iletişim ile başarıyı yakalamak mümkün.

B

Kendi tarzlarını müșterilerin ekonomik 
gücü ile dengeleyerek onlara yeni bir 
bakıș açısı kazandırmayı hedefl eyen

 İMA Mimarlık kurucu ortakları 
İpek Aysan ve Mahmut Aysan, 

Çukurova bölgesinde yakaladıkları 
mimari bașarılarını ve projelerini 

MAG Okuyucuları için paylașıyor.

Yenilikçi, 
Benzersiz ve 

İddialı 
İMA Mimarlık

Müşterilerinizin isteklerini kendi tasarım 
anlayışınızla nasıl harmanlıyorsunuz?
Mahmut Aysan: Bence mimarlık bu noktada kendini gösteriyor. 
Çünkü artık herkes kendi istediğini bir şekilde uygulama 
imkanına sahip. Fakat biz kendi tasarım tarzımızı, müşterinin 
ekonomik gücü ile dengeli bir şekilde yansıtıp müşteri 
isteklerine başka bir bakış açısı kazandırdığımızda, bu 
bize bambaşka bir mesleki haz veriyor. Onlar da bu şekilde 
profesyonellerle çalıştıkları için memnun kalıyorlar.
 
Tasarımda öncelikleriniz neler? 
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
İpek Aysan: Tasarımda en temel önceliklerimiz, 
tasarımlarımızın işlevsel, uygulanabilir, sürdürülebilir, 
ekonomik ve elbette güncel estetik anlayışına sahip olmasıdır. 
Genel tarzımızı “luxury modern” olarak tanımlayabiliriz fakat 
her tarza hitap eden bir yaklaşıma sahibiz. Yeniliğe açığız ve 
her projede risk alarak yeni tasarım öğeleri, benzersiz objeler ve 
iddialı renkler kullanmak bize çok heyecan veriyor.
 
Tasarlamaktan en keyif aldığınız alanlar neler?
İpek Aysan: Eşimle bu konuda ayrılıyoruz. Önceden mimari 
ruhsat projelendirme çözümlerinden çok keyif alsam da, 
yönetmelikteki kuralları aşamamak, sınırlanmak beni bir 
süre sonra boğuyor. İç mimari tasarımda kendimi daha özgür 
hissediyorum.

dekorasyon

İPEK-MAHMUT AYSANLL
U
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Mimarlık kariyerinizdeki bu başarıyı yakalamanızda 
size en çok hangi kişisel özelliğiniz yarar sağladı?
İpek Aysan: Kesinlikle mesleğimizi çok sevmemiz ilk başta geliyor. 
Sonrasında öğrenmeye aç, yenilikleri takip eden, sosyal, girişken ve 
bol bol seyahat eden bir ikili olmak bu meslekte bize birçok avantaj 
getirdi ve bu kadar kısa sürede bu başarıyı yakalamamızı sağladı.
 
Gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Mahmut Aysan: Çok heyecanlandığımız iki adet projemizin şu an 
temelleri atıldı. Bir tanesi şehrin en büyük açık ve kapalı oturum 
alanına sahip lüks bir restoran projesi; diğeri ise kendi aile şirketimize 
ait bir lüks konut projesi olan Aysanlar Grup Bulvar Garden. Bir diğer 
projemiz de 2022 yılında temellerini atmayı planladığımız, lokasyon 
olarak yeni, Osmaniye olarak anılan Fakıuşağı bölgesindeki 7000 
m2’lik alana yayılan lüks bir karma konut projesi. 

AYSANLAR BULVAR GARDEN

AYSAN HUKUKBAYKALLAR BK ELİTE

Cevdet Sunay Caddesi No:3 D:416 - Merkez/Osmaniye 
Tel: +90 328 440 00 20

www.imaarch.com - info@imaarch.com         imaarchitecture         imamimarlık







dekorasyon

YOI DESIGN

Gösterişli 
Salonlar

Renkli tasarımlarla 
dekorasyonunuz artık 

daha çarpıcı, șık ve gösterișli...

VAKKO
Çanak 575 

MAJI ATELIER
Fincan 315 

ZARA HOME
Cam Vazo 399 

YOI DESIGN
Kupa Bardak

GULECDECOR-VITELLI
Mum 480 

BEYMEN
Dekoratif Kutu 329 

TEPE HOME
Sehpa

YOI DESIGN
Kepçe Çerezlik
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Zevkin 
Yansıması

Çeșitli objelerle olușturacağınız 
tarzınızı, mekanınızın enerjisine 

yansıtın.

MAJI ATELIER

BEYMEN-JONATHAN ADLER
Ayna 450 

ZARA HOME
Saksı 399 

TEPE HOME
Sehpa

GULECDECOR-LET’A
Şamdan 649 

FERN&CO
Bardak 59 

YOI DESIGN
Bardak Altlığı

YOI DESIGN
Porselen Kutu



röportaj

Kurumsal hayattan uzaklașıp resim sanatına yönelen Ressam Filiz Dirlik,
her zaman bir sanatsever olduğunu vurgulayarak resimlerinde ișlediği konuları 

MAG Okuyucuları için anlatıyor.

Filiz Dirlik 
Duyguları Ön Plana Çıkaran 

Soyut Sanat

FİLİZ DİRLİK
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röportaj

Kurumsal hayattan uzaklașıp resim sanatına yönelen Ressam Filiz Dirlik,
her zaman bir sanatsever olduğunu vurgulayarak resimlerinde ișlediği konuları 

MAG Okuyucuları için anlatıyor.

Filiz Dirlik 
Duyguları Ön Plana Çıkaran 

Soyut Sanat

FİLİZ DİRLİK

endinizden bahseder misiniz?
İstanbul’da, 1984 yılında doğdum. Turizm ve Otel 
İşletmeciliği mezunuyum ancak, mesleğimi kısa 
bir dönem yaptım. Daha sonra finans sektöründe 
tecrübelerim oldu derken, evlilik hayatı ve çocuklar da 
olunca kurumsal hayattan uzaklaştım. Ama bu dönem 
içinde yolumun sanatla kesişeceğini hep biliyordum. 

Doğru zaman siz isteyince değil, siz hazır olunca geliyor.

Sanat yolculuğunuz ne zaman ve nasıl başladı?
Sanat her zaman, bir sanatsever olarak hayatımda önemli bir yerde 
olmuştur ancak, zor geçen bir dönemin ardından pandeminin 
de başlamasıyla kendi içsel yolculuğumun doğurduğu bir eylem 
olarak başladı diyebilirim. O dönem bakıp çok etkilendiğim bir 
eserden yola çıkarak başladı ilk fırçayı elime alışım; çok eskileri 
saymazsak. O kadar amatör duygularla ve heyecanla tamamladım 
ki ilk resmimi, gidip hemen çerçevelettim! Resim yaparak sanki 
hayatımdaki eksikleri tamamladığımı fark etmeye başladığım 
günden bu yana da yapmaya devam ediyorum. Kendimi ifade 
edebilmek için seçtiğim bu yol çok farklı bakış açıları geliştirmemi 
de sağladı.

Resimlerinizde işlediğiniz konular neler, 
çalışmalarınızı nasıl tarif edersiniz? 
Ben soyut çalışmalar yapıyorum. Figüratif resimden farklı olarak, 
duyguların ön plana çıktığı bir sanat akımı. Bazen sokakta 
tanımadığım birinden geçen duyguları, bazen çocuklarımın 
hayal dünyasından yansıyanları, bazen de kendi duygularımı 
resmediyorum. Hepsi bir duygunun yansıması olarak 
hikayeleştirilmiş, sonrasında gerçekliği silinmiş resimler... 
Çünkü o gerçekliği bulmak sanat severlere kalmış.

Bir çalışmanızı tamamladığınız anki duygularınızı 
nasıl ifade edersiniz ?
Aslında hiçbir çalışma tam anlamıyla tamamlanmış olmuyor 
gözümde. Her zaman bir şeyler eklemek istiyorum. Bunun için 
de sınırsız alan veriyor resim. Anlatacaklarınız olduğu sürece her 
resim sonsuza kadar sürer gibi geliyor.

Etkilendiğiniz ressamlar oldu mu?
Yirminci yüzyılın en önemli ressamlarından Jackson Pollock, 
kullandığı teknik ile bir öncü olarak beni çok etkilemiştir. Türk 
ressamlardan, espas kullanımındaki ustalığından dolayı Adnan 
Çoker çok başarılı. Mehmet Güleryüz, Güngör Taner, Özdemir 
Altan; hepsi ilgiyle takip ettiğim çok değerli ressamlar. Genç 
temsilcilerden de son zamanlarda Durmuş Bahar’ın işlerini 
beğeniyorum.

İlk serginizi ne zaman açtınız? 
Aldığınız geri dönüşler nasıldı?
İlk sergimi çok kısa bir süre önce açtım. Başlarken böylesine bir 
ilgi düşünmemiştim, çünkü tek hayalim daha çok ve daha iyi 
resim yapabilmekti. Şimdi ise eğitimime devam ederek, kendimi 
geliştirerek, solo sergim için çalışmaktayım. 

K



Yolculuk 
Deneyiminde 
Yeni Boyut
IGA Pass’in, havalimanında konfor 
sunan ve zaman kazandıran 
hizmetleri özel bir davet ile tanıtıldı.

IGA Pass’in, kişiselleştirilmiş yolculuk deneyimine yeni bir 
soluk getirmesi planlanan, ziyaretçilerin farklılaşan ihtiyaçları 
düşünülerek tasarlanmış hizmetlerinin İstanbul’da düzenlenen 
renkli tanıtım davetine ünlü isimler katıldı. 

davet

ERSİN İNANKUL-MERT VİDİNLİ

ASLIHAN DOĞAN TURAN

PELİN KARAHAN ONUR BAȘTÜRKBADE İȘÇİL
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Golf Kulübü’nde 
Kupa Heyecanı
Ankara’da sosyal yaşamın önemli 
merkezlerinden biri olan Ankara 
Golf Kulübü’nde Anadolu, Başkent 
ve Ankara turnuvalarının kupa töreni 
gerçekleşti. Kupa töreninin ardından 
gerçekleşen kutlamada eğlenceli anlar 
yaşandı.

Ankara cemiyet hayatının uğrak noktalarından olan Ankara 
Golf Kulübü’nde düzenlenen törende, golf turnuvasında derece 
kaydeden isimlere; Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Kupası, Prof.Dr. 
Haldun Kambuoğlu Başkent Kupası, Mehmet Dora Ankara Kupası 
verildi. Golf tutkusuyla bilinen tıp dünyasının sevilen siması 
Haldun Kamburoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili iş 
insanı Mehmet Dora, kendi adlarına düzenlenen turnuvada derece 
kaydeden golf tutkunlarına kupalarını taktim etti. Kupa töreninin 
ardından kutlama yapan golf tutkunları, canlı müzik ve leziz 
ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 

davet

NURSEL-GÜRKAN BAȘEĞMEZ

ATAY MAÇ, GÜLAY DORA, HALDUN KAMBUROĞLU, MUSTAFA BOZKURT, 
NAZLI AKMAN, KÜRȘAD AYDINATAY, UFUK TOPAL, MEHMET DORA

Golf tutkusuyla 
bilinen tıp dünyasının 
sevilen siması Haldun 
Kamburoğlu ve iș 
adamı Mehmet 
Dora, kendi adlarına 
düzenlenen turnuvada 
derece kaydeden golf 
tutkunlarına, kupalarını 
takdim etti.

NİHAN-MUSTAFA BOZKURT

AYGEN KIZILDEL, ȘEBNEM DALOĞLU, DİDEM  ERKAN

MESUT YALÇIN, GİZEM YALÇIN, MEHMET BİNNET

DENİZ DEMİRYÜREK

DEMET-TÜRKER NASLI



Golf tutkusuyla 
bilinen tıp dünyasının 
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Doğan Grup A.Ș., müșterilerine güvenli ve huzurlu yașam alanları inșa etmek 
için otuz dört yıldır faaliyet yürütüyor. Yenilikçi bir dünya görüșü ile, Ankara’nın en 

gözde semtlerinde adeta sanat eseri niteliğinde modern yapılar inșa eden 
Doğan Grup A.Ș.nin CEO’su bașarılı iș insanı Erdoğan Yıldırım, hâlihazırda var 

olan ve gelecekteki projeleri hakkında merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.

Erdoğan 
Yıldırım

Yenilikçi, İncelikli, Dinamik
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Doğan Grup olarak yaptığınız projeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Doğan Grup olarak yıllık yaklaşık 100.000 m2 üzerinde yapı inşa 
ediyoruz. Projelerimizde yapının modern ve  kaliteli  olmasına 
özen gösteriyoruz. Bazı  projelerimizden bahsetmem gerekirse:

Doğan Tower: Projemiz, Ovacık bölgesinde unutulmaz bir 
sanat eseri olarak hafızalara kazınacak modern bir yapıya 
sahip. Türkiye’de tasarım gözetmenliği (TGUA) belgesini alan  
projelerden biri olarak  çok daha güvenli bir yapı sunuyoruz. 
Doğan Tower Projesi tamamen konfor ve lüks üzerine tasarlanmış 
yapısıyla ve mimarisiyle dikkat çekmektedir. Projemiz yirmi sekiz 
katlı olup toplamda seksen dört daireye sahiptir. Dairelerimiz 
yaşamınıza ferahlık katacak şekilde tasarlanmıştır. Projemizde 
yaşamı kolaylaştıracak on dört adet asma katlı ticari mağaza da 
mevcuttur. Bu proje ile, şehir ve orman manzarası ile iç içe bir 
yaşam sunuyoruz. 

Doğan Castle: Ankara’nın en gözde semtlerinden biri olan 
Bağlıca’da tamamen doğayla iç içe villalardan oluşan bu 
projemize başlamış bulunmaktayız. Doğal yaşama özlem 
duyanlar için oldukça ideal bir seçenek olan bu projemiz 
sayesinde yeşil alanların tadı doyasıya çıkarılabilir.

izi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Makine Mühendisliği ve aynı zamanda İktisat Fakültesi 
mezunuyum. Ancak, öğrencilik yıllarımdan itibaren, 
ailemin de yıllardır içinde bulunduğu inşaat sektörüne 
merakım arttı ve bu sektörde yer almaya karar verdim. 

İşim, hayatımın oldukça önemli bir noktasında yer alıyor.

Yoğun bir çalışmanın ardından stresinizi atmak, 
rahatlamak veya motivasyonunuzu korumak için 
neler yapıyorsunuz?
Gündüz işime yoğunlaştığım için oldukça hızlı bir tempoda 
çalışıyorum. Bu nedenle düzenli olarak spor yapıyorum. 
Dünyadaki en sıra dışı mimari yapıları yerinde incelemek için 
seyahatlerde bulunuyorum. Bazı zamanlarda ise doğayla iç içe 
olmak ve at binmek bana iyi geliyor. Günün stresini bu şekilde 
atıyorum. 

Sizce başarıya giden yoldaki en önemli faktör nedir?
Çalışma, başarının en önemli şartlarından biridir. Büyük 
projeler yoğun çalışmaların ürünüdür. Ayrıca doğru stratejiler 
kurulması, doğru zamanda doğru adımlar atılması ve çok iyi 
analiz yapılması da başarıya giden yolda önemli faktörler olarak 
ön plana çıkar.

Her projemize ilk yaptığımız 
projemizdeki aynı heyecanla 

başlıyoruz.

S
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Sadece bir yapı değil adeta bir 
“sanat eseri” inşa ediyoruz.
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Yenilikçi bir 
dünya görüşü 

ile küresel 
boyutta projeler 

üretmeye 
çalışıyoruz.
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Doğan City: “Ayaklarınızın Altındaki Şehir” sloganıyla birlikte, 
kendi kendine yetebilen şehir konsepti ile tamamlanmış 
projemizdir. “Panoramik Cam” konseptiyle 2+1 ve 3+1 daireler, 
cadde konumunda yer alan çarşı ve marketleriyle birlikte, farklı 
damak tatlarına cevap veren kafe ve restoranları; okul, spor 
salonu gibi olanaklarıyla her türlü ihtiyaca  cevap vermek üzere 
tasarlanmıştır.

Doğan Life: Projemiz, yaşamın sakin olduğu kadar yoğun tempoda 
da devam ettiği  Eryaman’da yer alıyor. Bu projemizde kırk dört 
adet 2+1, altmış dört adet 3+1 ve dört adet 4+1 dubleks kat planları 
ile toplamda yüz on iki daire ve on iki ticari alan bulunuyor.

Dıamond Life: Bağlıca’nın merkezinde yapmış olduğumuz akıllı ev 
projelerimizden biridir. Her ayrıntısı ince bir şekilde düşünülerek 
tasarlanmış, ferah ve geniş bir yaşam alanı sağlamaktadır.

Ayrıca tamamlanmış ve kullanıma açılmış olan okul ve kurum 
binaları projelerimiz de bulunmaktadır. Halihazırda devam eden 
kurum binaları projelerimiz de mevcuttur.

İnşaat sektöründe adınızdan söz ettiriyorsunuz. 
Değişen piyasalar ve ekonomik dengelere karşı 
yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sadece inşaat sektöründe değil, diğer bütün sektörlerde iniş 
ve çıkışlar yaşanır. Bunlar iş hayatının doğası gereği olağan 
durumlardır. Kaldı ki inşaat sektöründe son dönemde kentlerdeki 
nüfus yığılmasına yönelik olarak kentleşmenin artması, 
sosyal ve kültürel eğilimlere paralel olarak konut ihtiyacının 
artması, deprem yönetmelikleri uyarınca konut kalitesinde 
artış beklentisi, şehirlerin yeniden yapılandırılması için yapılan 
kentsel dönüşüm yenileme uygulamaları ve ülkemizde en iyi 
yatırım araçlarından birinin gayrimenkul olması sebebi ile 2022 
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Sahip olduğumuz bilgi ve 
teknolojiyi kullanarak estetik bir 
mimari yaratma arzusundayız.

yılında da öngörülerimiz doğrultusunda inşaat sektörünün ciddi 
bir ivme yakalayacağı kanaatindeyiz.

Yaptığınız işte sizi heyecanlandıran ve mutlu eden 
noktalar neler?
Mimari tasarımda mekanın dinamik yapısı büyük önem taşır. 
Nöroestetik açısından    konutun inşa edilme biçimi insanların 
nasıl hissettiğini etkileyebilmektedir. Yaptığımız işte bizi en çok 
heyecanlandıran nokta kişilerin hayalini kurduğu, beklentilerine 
ve tercihlerine uygun konutlar inşa etmektir.

Sizi diğer inşaat firmalarından ayıran ve ön plana 
çıkaran özellik nedir?
İnşaat sektörü yenilenebilir bir dünya görüşü ile aynı anda 
ilerlemektedir. Sektörde yer alan firmalar çalışmalarını 
“İnsanların modern çağda sahip olmak istedikleri ev nasıl 
olmalıdır?”  sorusuna cevap olacak şekilde devam ettirmelidir. 
Bizim de projelerimizdeki önceliğimiz budur. Yenilikçi bir dünya 
görüşü ile yeni taleplere cevap verebilecek, adeta bir sanat eseri 
niteliğinde, küresel boyutta projeler üretebilecek yeterlilikte 
olmak sektörün gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Projelerimizde 
yapının ve kullanılan malzemenin kalitesine, deprem 
yönetmeliklerine uygun oluşuna, TGUA belgesine sahip bir yapı 
olmasına da büyük önem veriyoruz.

Önümüzdeki günlerde Doğan Grup nasıl projeler 
içinde yer alacak?
Ankara’nın en gözde semtlerinden biri olan Bağlıca’da tamamen 
doğayla iç içe olan villalardan oluşan Doğan Castle projemiz 
ve Ankara Keçiören’deki Doğan Tower projemiz hâlihazırda 
devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de Ankara’nın en seçkin 
semtlerinde üzerinde çalıştığımız kurum, konut, alışveriş merkezi 
ve okul projelerimizi  hayata geçireceğiz. 
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Antalya’da 
Nefesleri Kesen 
Golf Turnuvası
Bu yıl ilk kez düzenlenen 
Cornelia Hotels Masters 
Golf Turnuvası’nda, takımlar 
kategorisinde Taurus Golf Kulübü 
şampiyonluğa ulaşırken, bireysel 
kategoride Sinan Yaman birinci 
oldu. 
Antalya Belek’teki Cornelia Golf Kulübü sahalarında 
oynanan turnuvada finale kalan sekiz takımdan yirmi 
dört oyuncu, nefes kesen iki günlük mücadelenin ardından 
beraberlik yaşanınca, şampiyonluk için tekrar kıran kırana 
mücadele etti. Heyecanlı anlara sahne olan organizasyon, 
kupalarını alan oyuncuların, turnuvanın ikinci ayağında 
buluşmak üzere vedalaşmasıyla son buldu. 

davet

AYȘEGÜL-SELAHATTİN ÖZDOĞAN

CÜNEYT-KLAUDİA SAPMAZRECEP TURAN, ERCAN ÇEK 

SİNAN YAMAN, SERHAN ERFİDAN, MUSTAFA ÖZDEMİR, BERTAN GÜRKA





röportaj

Günümüzdeki teknolojinin ilerleyiși ve insan ilișkilerinin yoğunlașması sonucu 
avukatlığın, sanılanın aksine daha komplike bir hal aldığı görüșünde olan 

Avukat Kaan Bayramzade; insan ilișkilerin rahat ve yoğun olmasının, hukuki 
uyușmazlıkları da beraberinde getirdiğini vurguluyor ve gelișen teknolojinin 

hukuka sağladıklarını MAG Okuyucularına anlatıyor.

Gelişen Sektörle
Gayrimenkul Hukuku

Kaan Bayramzade

KAAN BAYRAMZADE
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Mevcut sistemin avukatların ișlerini 
kolaylaștırması, onlara engel olmaması 

gerekir. Aksi halde yargının savunma 
ayağı zedelenmiș olur. Bu da yargının 

zedelenmesine, akabinde devletin zarar 
görmesine neden olur.

ürkiye’de avukatlık mesleğinin gidişatı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmiş ve 
günümüz olarak kıyaslayabilir misiniz? 
Öncelikle avukatın tanımını yapmakta fayda var. 
4515 sayılı avukatlık kanununca kamu hizmeti ve 
serbest bir meslek olarak tanımlanan avukatlık, basit 
tabiriyle hukuk fakültesi mezunu, bir yıllık zorunlu 

avukatlık stajını başarı ile tamamlamış, mesleğini serbest veya 
bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir.  
Türkiye’de ise avukatlık mesleği savunmanın layığıyla 
yapılabilmesi için çok önemlidir. Özellikle kanunların tam 
anlamıyla bir düzen sistematiğine girmediği ve sürekli değişim 
sürecinde olduğu bir sistemde halkın müşterek menfaatleri 
açısından avukatlık çok önemli bir meslektir.  

Tabii mevcut fakülte sayısındaki artışlar ve nüfusa oranla 
avukat sayısını kıyasladığımızda, geçmişte avukatlık mesleğinin 
çok daha saygın bir meslek olduğunu görüyoruz. Günümüz 
şartlarına baktığımızda ise avukatlık mesleğinin saygınlığının 
eskiye nazaran gitgide azaldığını söylersek abartmış olmayız. 
Bunda Hukuk Fakültelerinin sayılarındaki artış, devlet desteği 
ve mevcut sistem sebep olarak gösterilebilir. Mevcut sistemin 
avukatların işlerini kolaylaştırması, onlara engel olmaması 
gerekir. Aksi halde yargının savunma ayağı zedelenmiş olur. Bu 
da yargının zedelenmesine, akabinde devletin zarar görmesine 
neden olur.

Geçmişteki teknolojinin gelişimini düşündüğümüzde avukatlık 
tabii ki günümüzde insanlara daha kolay gelebilir. Fakat 
günümüzün ilerleyen teknolojisi ve insan ilişkilerinin bu denli 
yoğunlaşması sonucu avukatlık, şahsi kanaatim, daha komplike 
bir hal almış durumda. Çünkü insan ilişkilerin bu denli rahat 
ve yoğun olması hukuki uyuşmazlıklar tezahür ettirir. Örneğin; 
geçmişte, bir konu hakkında birkaç kaynak ve kitap varken 
bugün yüzlerce kaynak ve makale bulabilirsiniz. Bu da mesleğin 
kümülatif gelişimini ifade eder. Yani hukuk da dil gibi sürekli 
gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Doğrudan avukatlar da bu 
gelişim ve değişimden etkilenir. Bu sebeple geçmişe nazaran 
günümüzde avukatların daha araştırmacı, algıları yüksek ve pes 
etmeyen bir yapıya sahip olmaları gerekir. Doktrinlerin, farklı 
görüşlerin, yeni hukuki sorunların sayısının ve çeşidinin arttığı 
bir dönemde geçmişe nazaran avukatlığın aslında çok daha zor 
olduğu kanaatindeyim.

Türkiye’de hukukta hangi alanların gelişeceğini ve 
büyüyeceğini düşünüyorsunuz? Siz hangi alanlarda 
hizmet veriyorsunuz? 
Türkiye, jeopolitik konumu gereği dünya ile içli dışlı bir ülke. 
Dünyada olan gelişmeler bizi direkt etkiliyor. Bu sebeple 
gelişen teknolojinin hukukumuza doğrudan etki edeceğini 
düşünüyorum. Mesela 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bundan 
on yıl önce böyle bir kanun yoktu. Fakat çağ bunu zorunlu 
kıldı. Yine çek-senet-bono ve poliçe kıymetli evrak sisteminin 
Türkiye’de tam oturmadığını düşünmekteyim. Ticari hayatın 
daha güvenli yürüyebilmesi adına hukukun cezalandırıcı 
ve tazmin edici yüzünün tam anlamıyla ortaya çıkartılması 
gerekmekte. Büyük şirketler de bu konuda zorluklar yaşıyor. 
Maalesef müvekkillerimin içerisinde de çek-senet dolandırıcılığı 
mağduriyeti yüzünden hakkını alamayan ve maddi manevi 
zorluk yaşayanlar var. Bu konunun, gelişen ve büyüyen ticari 
hayatta gitgide sağlamlaşacağını ve gelişeceğini düşünüyorum. 

T

Bir süre sonra ticaret bunu bize zorunlu kılacaktır. Öyle ki 
kripto paralar ile gayrimenkul alımı haberlerini dahi duymaya 
başladık. Gayrimenkul hukukunun on yıl sonra bundan bihaber 
olması mümkün mü? Elbette yaygınlaşması durumunda hukuk 
da kendini revize edecektir. 

Ben gayrimenkul hukuku ve sözleşmeler alanında, diğer hukuk 
dallarına nazaran daha çok hizmet veriyorum diyebilirim. 
Fakat ülkemizde genç avukatların çok fazla dava seçme lüksü 
olmuyor. Öğrencilik yıllarımdan itibaren aktif olmam sebebiyle 
bu konuda konforluyum diyebilirim. İyi bir müvekkil çevremin 
bulunması ve birkaç inşaat şirketine ortak olmam, bana ve ekip 
arkadaşlarımıza bu konforu sağladı. Fakat ülkemizde her genç 
avukatın maalesef böyle bir lüksü bulunmuyor. 

Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar ve 
avukatların sosyal medya kullanımının sınırları 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Sosyal medya günümüzde ciddi avantajları olduğu kadar 
dezavantajları da olan bir platform. Şüphesiz birçok özgürlük 
verdi insanlara. Fakat bu özgürlükleri verirken çeşitli hukuki 
sorunlara da yol açtı. 

Sosyal medyanın hayatımıza girmesi uzunca bir zaman almadı 
malumunuz. Haliyle hukuk da buna şu an ayak uydurmuş 
gibi görünse de bolca tökezleme yaşanıyor. Çünkü hukuk tüm 
dallarla ilişkileri olan büyük bir bilim dalıdır. Bilişim ile ilişkisi 
var, sosyoloji ile ilişkisi var, matematikle bile ilişkisi var. Böylesine 
geniş perspektif içeren bir bilim dalının, çağın gereklerine 
uyması da zaman alabilmekte. Günümüzde sosyal medya 
aracılığıyla oldukça çeşitli suç işlenmekte. 



Dolandırıcılık bunlardan en popüleri. Kişilerin sosyal medya 
hesaplarını ele geçirip, insanların takipçi kitlesine sağladıkları 
güvenden faydalanarak bunu kriminalize eden, sanki onlarmış gibi 
paylaşımlarda bulunarak insanları dolandırmaya çalışan gruplar 
revaçta bu aralar. Veyahut sosyal medyada gizli hesaplar açıp 
bulunamayacağını düşünerek hakaret ve tehdit suçlarını işleyenler, 
ya da taciz suçlarını işleyenler…

Bu, insanlara basit geliyor çünkü. Günlük hayatta fiziken bir 
suçu işlemektense    sosyal medyanın sağladığı kimliksizlik ile 
aynı suçları işlemek elbette suçluların favori yolu. Bunlara dur 
demek de hukuka düşmektedir. Bu sebeple hukukun gitgide 
gelişmesi, özellikle bilişim sistemlerinden yardım alması, çağa ayak 
uydurabilmesi elzemdir. Bu sayede, sosyal medyada işlenen suçların 
da önü kesilmiş olacak ve insanlara güvenli internet kullanım alanı 
oluşacaktır. 

Avukatların ise sosyal medya kullanım sınırı şeklinde bir 
sınırlamaya tabi tutulduğu kanun elbette yok ama reklam yasağı 
bulunuyor. 21/11/2003 tarihli Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı 
Yönetmeliği ve avukatlık kanunu bu konuyu kodifiye etmiştir; fakat 
yetersizdir. Keza yönetmeliğin ve kanunun oluşturulduğu dönem, 
sosyal medyanın yaygınlaşmasından çok önce bir dönem olmakla 
beraber aynı zamanda günümüz kitle iletişim araçlarının ve 
internetin bu denli gelişmediği dönemdir. Bu zamanda oluşturulan 
bir kanunun ve kurallar bütününün böylesine büyük bir iletişim 
çağında söz sahibi olması da çeşitli sorunlara sebebiyet verir 
muhakkak. Örneğin; bir avukatın sosyal medyada avukat olduğuna 
ilişkin unvanını kullanması dahi bu kanun kapsamında reklam 
yasağına sokulabilir. O halde avukatlar sosyal medyada işleri ile 
ilgili hiçbir paylaşım yapamayacak mı? Bu gerçekçi bir yaklaşım 
değil. Açıkçası bu denli dar kapsamda düşünmek de pek akılcı değil. 
Elbette Amerika’daki gibi billboardlara avukat reklamı basılsın 
demek savunulamaz, ben Amerika’ya gittiğimde bu durumu 
çok garipsemiştim mesela. Los Angeles ve Las Vegas’ta birçok 
billboardda avukatların fotoğrafları ve reklamları vardı. Buna 
tabii ki günümüz şartlarında daha sıkı bir önlem uygulanabilir; 
fakat sosyal medya gibi artık her insanın kullandığı çok boyutlu 
bir platformun, geniş perspektifte değerlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Reklam yasağının gevşetilmesi ve teknoloji çağına 
uygun daha detaylı bir kanun sistematiğinin hazırlanmasından 
yanayım. 

Bir hukuk bürosunda kurumsallaşmak ve marka 
değerini oluşturmak için yapılması gerekenler 
nelerdir? Siz nasıl bir yol izliyorsunuz? 
Öncelikle şunu  belirteyim; günümüzde bir hukuk bürosu 
idame ettirmek kolay bir iş değil, çünkü avukatların mevcut 
sistemde yeterli miktarda destekleri yok ve bu da işimizi oldukça 
zorlaştırmakta. Ülkemizde de avukatların şirketleşmesi ve 
şubeleşmesi avukatlık kanunu uyarınca yasaktır.  Hal böyle olunca 
avukatlık bürolarının kurumsallaşması da pek kolay olacak bir 
iş değil. Kurumsallaşan çoğu büronun yıllarca süren bir emeğin 
neticesinde günümüze ulaştığını göz önünde bulundurmalıyız. 
Ben şahsen bir hukuk bürosunun kurumsallaşmasının çok 
önemli olduğu kanaatindeyim. Zira kurumsallaşma, avukatın 
bağımsızlığını çok iyi şekilde sağlayabilecek bir yoldur. Her şeyin 
barodan veyahut devlet kurumlarından beklenmesinin önüne 
geçecektir. Bu kurumsallaşmanın yakalanabilmesi için öncelikle 
ofis içerisinde bir sistemin olması elzemdir. Yani ortak avukat-
kıdemli avukat- yönetici avukat gibi dallara ayrılan bir sistem 
kurulmalı ve her iş için bir ekibin bulunması gerekir. Örneğin; 

Öğrencilik yıllarımdan itibaren aktif 
olmam sebebiyle gayrimenkul hukuku ve 

sözleșmeler alanında konforluyum diyebilirim. 
İyi bir müvekkil çevremin bulunması ve 

birkaç inșaat șirketine ortak olmam, bana 
ve ekip arkadașlarımıza bu konforu sağladı; 

fakat ülkemizde her genç avukatın maalesef 
böyle bir lüksü bulunmuyor. 
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kurumsallaşmış bir ofiste departmanlaşma önemlidir. Yani ceza 
hukukuna o alanda uzman kişiler, ticaret hukukuna ise yine o 
alanda uzman kişiler bakmalıdır. Kadrolaşma, liyakat ve tecrübe, 
harmanlanarak oluşturulmalıdır. Biz de bu yolu izliyoruz. İleride 
büyüdükçe departmanlara ayrılmayı, ofis içerisinde sağlam bir 
sistem oluşturmayı hedefliyoruz.

Gelişen teknolojinin ve değişen kültürel yapının 
hukuk dünyasına etkileri nelerdir? 
Kültürel yapı ve teknoloji, günümüz dünyasında iş hayatına 
ve mesleklere doğrudan etki eder. Özellikle hukuk alanında 
yaşanan teknolojik dönüşümler, avukatlar tarafından bunlara 
uyum sağlanmasını zaruri kıldı ve günümüz hukuk dünyasında 
mevcut olabilme şartı haline geldi. Bir hukuki uyuşmazlıkla ilgili 
çeşitli türdeki veriler işlenerek belirli tahminlerde ve öngörülerde 
bulunabilen teknolojik sistemler, uyuşmazlığın analizinin 
yapılması ve dava stratejisinin belirlenmesi gibi özellikleriyle, 
hukuki desteğe ihtiyaç duyan kişiler açısından oldukça faydalı 
işlevleri yerine getirebiliyor. Avukatın hukuki bilgi ve tecrübesiyle, 
çözmesi zaman alabilecek zor ve karmaşık işlemler bu sistemler 
tarafından hızlı bir şekilde yapılabiliyor, bu sayede uyuşmazlığın 
muhtemel sonuçlarına dair öngörü ve analizler, basit ve zahmetsiz 
bir şekilde elde edilebiliyor.  Bu da hukuk dünyasını bir zahmetten 
kurtardı, onu daha ivedi ve sağlam bir hale getirdi. Ancak, adalet 
sistemi dijital çağ ile uyumlu hale getirilirken, avukatlık mesleğini 
koruma ve geliştirme perspektifinden uzaklaşılmaması da gerekir. 
Teknolojik gelişmelerin, meslek bakımından ortaya çıkarabileceği 
dezavantajların önüne geçilmeli ve gelişen teknoloji ile kültürel 
yapıya ayak uydurulmalı.

Türkiye’deki avukatlık, yargı ve hukuk ile ilgili 
gelecekte neler olabileceğini düşünüyorsunuz; 
öngörüleriniz ve hedefleriniz nelerdir? 
Gelecekte avukatlık mesleğinin gitgide değerinin anlaşılacağını 
düşünüyorum açıkçası. Çünkü belirli bir hukuk felsefesinin 
olmadığı ülkelerde insanlar sürekli hukuki sorunlarla muhatap 
olurlar. Bu sebeple insanların da avukatlara ihtiyacı doğar. Bizim, 
ülke olarak hukuk felsefemizde bazı problemlerimiz var. Bu konuda 
eksiğiz. Bunun faturasını da sürekli ödüyoruz. Bu faturayı ödemede 
avukatlara büyük iş düşecektir. Avukatların gerek halk nezdinde 
gerek yargıda daha önemli bir faktör teşkil edeceğine yönelik 
inancım sağlam.  

Hedeflerime gelince elbette öncelikle kurumsallaşma hedefimiz 
bulunmakta. Bizim için elzem bir konu kurumsallaşma. Ben açıkçası 
kurumsal hukuk bürolarının Türkiye’de büyük bir yük sırtlandığını 
düşünüyorum. Gerek yarattıkları iş sahası gerek avukatların 
bağımsızlığını sağlamaları önemli hizmetler. Türkiye’de bulunan 
şirketlerin de bence buna ihtiyacı var. Artık şirketlerimiz gelişiyor, 
büyüyor, iş sahaları artıyor. Haliyle kurumsal bürolar bu şirketlere 
verimli geliyor. Ticari alanda da hizmet sağlanıyor. Şahıslar da 
bundan fazlasıyla yararlanıyor. Kurumsallık demek güven demek, 
profesyonellik demek neticede. 

Aynı zamanda gayrimenkul hukuku ve ticaret hukukunda da 
büyük bir gelişim hedefliyoruz. Her ne kadar yeni yatırım alanları 
çoğalsa da ülkemizde gayrimenkul sektöründe gitgide bir artış 
söz konusu malumunuz. Yatırımcıların, güvenli liman olarak 
gördükleri gayrimenkule yönelişi, fiyatların ciddi oranlarda 
yükselişi hukuki ihtilafları da beraberinde getirmekte. Özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu alan kritik bir öneme 
sahip. Çünkü gayrimenkul ve ticaret hukukunun muhtevası ülke 

Bir hukuki uyușmazlıkla ilgili çeșitli türdeki 
veriler ișlenerek belirli tahminlerde ve 

öngörülerde bulunabilen teknolojik 
sistemler, uyușmazlığın analizinin yapılması 

ve dava stratejisinin belirlenmesi gibi 
özellikleriyle, hukuki desteğe ihtiyaç duyan 

kișiler açısından oldukça faydalı ișlevleri 
yerine getirebiliyor.

ekonomimiz ve kalkınma için oldukça önemli. Bu sebeple 
gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku alanında ofis olarak 
gitgide gelişim kat etmek, bu alanda fark yaratmak, bizimle 
çalışacak olan meslektaşlara ve bizden kamu hizmeti alacak 
müvekkillerimize maksimum seviyede fayda sağlamak 
niyetinde ve azmindeyiz.

Pandemi süreci Türkiye’de ve yurt dışında 
avukatlığı nasıl etkiledi? Siz ne gibi süreçlerden 
geçtiniz? 
Koronavirüs hastalığı her meslekte olduğu gibi, hem 
Türkiye’deki hem de yurt dışındaki avukatlar için ciddi bir 
sınav oldu. Öncelikle 25 Mart 2020 tarihinde çıkarılan kanun 
ile yargıda süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuş 
ve yine Mart ayında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun 
aldığı karar ile 15 Haziran’a kadar duruşma, müzakere ve 
keşifler ertelenmişti. Hukuk bürolarının çoğu uzaktan çalışma 
sistemine geçiş yapmış ve ofis ortamını evine taşımıştı. 
Akabinde, sürelerin işleyip duruşmaların başlamasından 
sonra da çeşitli kısıtlamalar devam etti. Örneğin; halen daha 
duruşmalara izleyici kabul etmeyen mahkemeler olmakla 
birlikte, icra dairelerinde oluşan kalabalığı azaltmak adına 
icra dairesine girilmeden işlem yapılması için gereken fiziki 
ortam yaratıldı ve korumalı bankolar koyuldu. Böylelikle 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, avukatlık mesleğinin 
değişen şartlara adapte edilmesinin önemi kavranıp, teknolojik 
altyapı işleyişiyle birlikte yapay zekanın, tüm sektörler için 
olduğu gibi avukatlık mesleği için de çok önemli olduğu 
hususu benimsendi.  
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EUA Vakfı 
Faaliyete Başladı
Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Vakfı, Anıtkabir ziyareti 
ve ardından gerçekleşen yönetim 
kurulu toplantısının ardından resmen 
faaliyetlere başladı. 

Başkentin seçkin iş insanlarından olan Emel Uslu Atik’in eğitim, 
kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışmalarını tek bir çatı altında 
topladığı vakıf, Anıtkabir ziyareti ve yönetim kurulu toplantısı 
yaptı. Yönetim kurulu üyeleri önce Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. 
Emel Uslu Atik’in mozoleye çelenk bırakmasının ve hatıra defterini 
imzalamasının ardından, öğle yemeği eşliğinde yönetim kurulu 
toplantısına geçildi. City Otel’de gerçekleşen yönetim kurulu 
toplantısında, vakfın organizasyon şeması ve üyelerin görevleri 
tanıtıldı. 
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Yüksek riskli çalıșma sahası olan inșaat alanında yüzlerce çalıșanın iș güvenliğini 
sağlamanın en önemli husus olduğunu belirten Kafkas Altyapı Konut ve Ata 
Altyapı Endüstri A.Ș. kurucusu Sezgin Ulu, yıllara dayalı tecrübesiyle inșaat 

sektörüne dair değerlendirmelerini ve bașarılı olmalarındaki 
önemli noktaları paylașıyor.

Planla Gelen Güven ve 
Çağı Yakalamak

Uluray İnşaat

dekorasyon

SEZGİN ULU

İnşaat sektöründe sizi öne çıkaran özellikler 
nelerdir?
Aksiyonel olarak hızlı, teknik anlamda bilgili ve deneyimli, marka 
sayılabilecek çok güvendiğim bir ekiple işimizi sürdürüyoruz. 
Bunun yanında gerek paydaşlarımız, gerek tedarikçi firmalar, 
gerekse rakip firmalar arasında güvenilir tarafta yer alıyor 
olmanın sağladığı kolaylık bizim firma olarak sektörde ön plana 
çıkmamızı sağlıyor. Banka ve finans kuruluşlarıyla iyi ilişkiler ise 
döviz bazlı hammaddeyi doğru zamanlı tedarik etme gücümüzü 
oluşturuyor.

Her projenizde mutlaka göz önünde 
bulundurduğunuz noktalar var mı?
Her sektörde olduğu gibi taahhüt sektöründe de yazılı olan ve 
yazılı olmayan kurallar vardır. Kurumlar, ihale projelerini önceki 
dönemlere nispeten çok daha realiteye yakın oluşturuyor olsa da, 
müteahhittin ehli fen olma kanunu gereği, teklif verdiğimiz ve 
uhdemizde kalan proje ve projenin uygulanacağı alanın ve  zemin 
etütlerinin doğruluğunu tespit etmek bence konunun özüdür.  
Kafanızda yapacağınız işi planlamanız için, ileride doğacak 
riskleri önceden tespit etmeniz gerekir. Özellikle ülkemizdeki 
ekonomik dalgalanmalardan dolayı dövize endeksli imalat 
kalemlerinin, malzeme bağlantılarının en hızlı şekilde sağlanması 
karlılık anlamında zorunluluk derecesinde önemlidir. Bunların 
yanında aslında en önemlisi yüksek riskli çalışma sahası olan 
inşaat alanında yüzlerce çalışanın iş güvenliğini sağlamaktır. 
Bilhassa şahsım açısından projenin hayati denilebilecek tek 
yanıdır. Bu insanların her birinin bir hayatı olduğu bilincinden bir 
an olsun uzaklaşmak bence insanlığa ihanettir. 

ncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
1985 yılında Kars’ta doğdum. İlkokul, ortaokul ve 
lise eğitimimin tümünü Kars’ta tamamladıktan 
sonra lisans eğitimi için Kütahya’ya taşınıp 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun oldum. Sonrasında İstanbul 
Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde 

yüksek lisans eğitimi aldım. 

ENR Türkiye’de  ilk on ve ilk yirmiye giren şirketlerin hissedarı 
ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini ifa ettiğim, aile şirketimiz Nas 
İnşaat A.Ş. şirketler grubunda geçirdiğim olağanüstü yoğun 15 
yıl sonrasında;  2017’de tamamen kişisel nedenlerle şirketten 
ayrılarak Ankara’ya yerleştim ve bugünkü Uluray A.Ş. ve 
Kafkas Altyapı Konut A.Ş.’yi oluşturdum. Eşimle üniversitede 
tanıştım ve kendisinin bu hayattaki en büyük şansım olduğunu 
düşünürüm. Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım 
ve bunun da hayatta ulaşabileceğim en önemli mevki olduğunun 
bilincindeyim.

Kafkas İnşaat’ta verilen hizmetler nelerdir? 
Firmalarımızın tamamı devlet taahhüdüne odaklıdır. Bunun 
sebebi; mesleğim bana sorulduğunda kendimi müteahhit olarak 
tanımlamamdır. Son dönemde daha çok bina ve üst yapı işlerine 
odaklanmış olsak da, iş bitirme belgemiz ve yeterliliğimiz; altyapı, 
yol, köprü, atık su ve içme suyu, raylı sistemler vb. olarak geniş 
bir yelpazede tüm kamu kurumlarına hizmet vermeye yöneliktir. 
İş bitirme hızımızı ve güvenilirliğimizi referans alarak teklif 
kullanma ve iş tamamlama hedefindeyiz.  

Ö

BAĞCILAR 
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Kafanızda yapacağınız işi planlamanız için, ileride doğacak 
riskleri önceden tespit etmeniz gerekir. Özellikle ülkemizdeki 
ekonomik dalgalanmalardan dolayı dövize endeksli imalat 
kalemlerinin, malzeme bağlantılarının en hızlı şekilde sağlanması 
karlılık anlamında zorunluluk derecesinde önemlidir. Bunların 
yanında aslında en önemlisi yüksek riskli çalışma sahası olan 
inşaat alanında yüzlerce çalışanın iş güvenliğini sağlamaktır. 
Bilhassa şahsım açısından projenin hayati denilebilecek tek 
yanıdır. Bu insanların her birinin bir hayatı olduğu bilincinden bir 
an olsun uzaklaşmak bence insanlığa ihanettir. 

ncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
1985 yılında Kars’ta doğdum. İlkokul, ortaokul ve 
lise eğitimimin tümünü Kars’ta tamamladıktan 
sonra lisans eğitimi için Kütahya’ya taşınıp 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun oldum. Sonrasında İstanbul 
Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde 

yüksek lisans eğitimi aldım. 

ENR Türkiye’de  ilk on ve ilk yirmiye giren şirketlerin hissedarı 
ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini ifa ettiğim, aile şirketimiz Nas 
İnşaat A.Ş. şirketler grubunda geçirdiğim olağanüstü yoğun 15 
yıl sonrasında;  2017’de tamamen kişisel nedenlerle şirketten 
ayrılarak Ankara’ya yerleştim ve bugünkü Uluray A.Ş. ve 
Kafkas Altyapı Konut A.Ş.’yi oluşturdum. Eşimle üniversitede 
tanıştım ve kendisinin bu hayattaki en büyük şansım olduğunu 
düşünürüm. Bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım 
ve bunun da hayatta ulaşabileceğim en önemli mevki olduğunun 
bilincindeyim.

Kafkas İnşaat’ta verilen hizmetler nelerdir? 
Firmalarımızın tamamı devlet taahhüdüne odaklıdır. Bunun 
sebebi; mesleğim bana sorulduğunda kendimi müteahhit olarak 
tanımlamamdır. Son dönemde daha çok bina ve üst yapı işlerine 
odaklanmış olsak da, iş bitirme belgemiz ve yeterliliğimiz; altyapı, 
yol, köprü, atık su ve içme suyu, raylı sistemler vb. olarak geniş 
bir yelpazede tüm kamu kurumlarına hizmet vermeye yöneliktir. 
İş bitirme hızımızı ve güvenilirliğimizi referans alarak teklif 
kullanma ve iş tamamlama hedefindeyiz.  

Ö

BAĞCILAR 



Türkiye’deki inşaat sektörünü nasıl değerlendirirsiniz? 
Yirmi beş yıl önce ile şu anki sektör arasında   farklar 
var mı?  
Yirmi beş yıl kulağa kısa gibi gelse de, özellikle son yirmi beş yıl, 
tüm dünya ve sektörler için inanılmaz hızla bir değişim ve gelişim 
süresi olmuştur. Elbette ülkemiz de kendi payına düşeni bu süreçte 
almıştır. TBM, tünel makinesi, lazer ölçüm cihazları, tonajlı büyük 
iş makineleri, patlatma ve bertaraf sistemleri gibi özellikle toprak 
altı yapılar anlamında gelişen teknoloji, insan odaklı olmaktan 
makineleşmeye geçilmesini sağlayarak projelerin üretilme süresi ve 
maliyetlerinin düşürülmesini sağlamıştır. Son yirmi beş yıla taahhüt 
sektörü penceresinden baktığımızda ülkemizde çok sayıda taahhüt 
ihalesi yapılmış ve bu işlerin neredeyse tamamı hayata geçirilmiştir. 
Bahse konu olan döneme bakıldığında Türk müteahhitleri dünya 
çapında kendilerini geliştirerek sadece Türkiye’nin değil, Rusya gibi 
dünya lideri ülkelerin ilk tercihleri arasına girmiştir. Bunu görmekten 
ve yaşamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

dekorasyon

Aksiyonel olarak hızlı, teknik anlamda bilgili 
ve deneyimli, marka sayılabilecek çok 

güvendiğim bir ekiple ișimizi sürdürüyoruz.

160 magdergi.com.tr



Projelendirme ve uygulama aşamalarınız nasıl 
ilerliyor?
Burada sıralama çok önemlidir. En önemli aşama teknik 
kadronun en iyi şekilde oluşturulmasıdır. Proje süperpoze 
dediğimiz bir çalışmaya tabii olur ki bu çalışma statik, 
mimari, elektrik, mekanik, altyapı ve çevre imalatları 
projelerinin örtüştürülmesi diye tabir edilebilir. Daha sonra 
işin yıllara sari sürecek ödenek durumu anlaşılır ve finansal 
bir program geliştirilir. Bu süreçler tamamlandığında 
gerekli makine grubu temin edilir, kamp alanı ve işçi yaşam 
alanları oluşturulur. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra. 
Artık sahadasınızdır! 

Şimdiye kadar en keyif alarak inşa ettiğiniz 
proje hangisiydi?
İlk defa tüm sorumluluğu tamamen bana ait; bitkisel 
peyzajdan çelik yapılara; altyapı kolektör hattından, cam 
cephe uygulamalarına; dış cephe ahşap imalatlarından, 
teknolojik su hareketlerini kontrol edecek mekanik 
dairelere; o tarihte Türkiye’ye yeni gelen led aydınlatma 
teknolojilerinden, doğal taş uygulamalarının neredeyse 
tamamının uygulandığı çok estetik ve toplum odaklı 
bir proje olan; İBB iştiraki Kiptaş A.Ş.’ye 2009 yılında 
taahhüdünü tamamladığımız 650.000 m2 rekreasyon 
alanı ve bugünkü millet bahçelerine ilham vermiş olan 
Başakşehir 3-4-5 Etap Sular Vadisi Projesi’dir.

Gelişen inşaat sektöründe zamanı yakalamak 
için neler yapıyorsunuz? 
Teknolojik gelişmeler sayesinde sadece sektörler değil, 
işi takip etmek de kolaylaşmıştır. Günümüzde insanlar, 
binlerce kilometre uzakta gerçekleştirilen bir fuarda 
tanıtılan yepyeni bir teknolojiyi iki saat sonra tüm 
ayrıntılarıyla öğrenme imkânına sahiptir. Çağa ayak 
uyduramamak, gelişmelerin gerisinde kalmak bence sadece 
firmaların tembelliği ile açıklanabilir. Özellikle bizim 
gibi yurt içinde hizmet vermeye odaklanmış kurumların 
ise kanun, tüzük ve yönetmelikleri sürekli takip etmesi 
gerektirmektedir. Bunun için, hukuk grubumuz ve 
teknik kadromuz sürekli irtibat kurmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz ekonomik koşulları da en iyi şekilde analiz 
ediyor olmamız, çağı yakalamak için bence oldukça hayati 
öneme sahiptir. Çünkü ekonomik girdapla boğuşan bir yapı 
yeniliklere açık olacak enerjiye sahip olamaz.   

Çağa ayak uyduramamak, gelișmelerin 
gerisinde kalmak sadece firmaların 

tembelliği ile açıklanabilir.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

BAĞCILAR 

BAĞCILAR 



Girişimciler 
Baloda 
Buluştu
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 
düzenlediği geleneksel balo ile 
üyelerini ve iş dünyasının önemli 
isimlerini, ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın 
sahne aldığı gecede bir araya getirdi. 

GGYD’nin pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen geleneksel yılbaşı 
balosu, bu yıl altı yüzden fazla seçkin konuğun katılımıyla, Sheraton 
Otel’de yapıldı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulu 
üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, milletvekilleri Bülent 
Kuşçuoğlu, Nevzat Ceylan, Cemal Enginyurt; ASO 2 ve ASO 3 OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, 
ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, 
GGYD üyeleri ve eşleriyle derneğin özel davetlileri katıldı. Balo aynı 
zamanda, pandemi nedeniyle aylardır görüşemeyenlerin buluştuğu 
ve yılın stresini attığı bir geceye dönüştü.  

davet
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Ankara’nın merkezindeki muhteşem lokasyonu, eşsiz menüsü
ve sofistike iç mekanıyla Aruni Restaurant & Bar, 

Lugal, a Luxury Collection Hotel, Ankara bünyesinde hizmetinizde!
Adres: Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sk. No:1, 06700 Çankaya/Ankara 

Tel: +90 312 457 60 60aruniankara



röportaj

Demirhan&Özmen Hukuk ve Danıșmanlık’ın kurucuları
Av. Hülya Demirhan Özmen ve Av. Bekir Özmen ile meslek hayatlarına ve 

yürüttükleri yasal süreçler üzerine bir söyleși gerçekleștirdik.

Hak Arayışında
Uzman Bir Çift 

Demirhan&Özmen
Hukuk ve Danışmanlık

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Av. Hülya Demirhan Özmen: Hukuk eğitimimi Maltepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım. 
Eğitimimi ve yasal stajımı tamamlayıp, avukatlık 
ruhsatnamesini aldıktan sonra belirli bir süre meslekte 
tecrübe edinmek ve vizyonumu artırmak adına farklı 
hukuk bürolarında çalıştım. İyi ki de çalışmışım, 

değerli insanlardan çok değerli bilgiler edindim. Bana mesleki 
anlamda çok katkıları oldu. Farklı hukuk bürolarında çalışmak, 
kariyer hayatımda önemli bir noktaya sahip oldu. Hem insanlara 

Ö

HÜLYA DEMİRHAN ÖZMEN-BEKİR ÖZMEN

karşı hem de olaylara karşı bakış açımı genişletti diyebilirim. 
Tabii yasal staj dönemini de göz ardı etmemek lazım staj 
döneminde adliyede geçirilen zaman bu mesleğin mutfağıdır. 
Ben bu dönemi verimli geçirdiğimi düşünüyorum.

Av. Bekir Özmen: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunuyum. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
bir süre deneyim kazanmak adına hukuk bürosunda çalıştım. 
Yanında çalıştığım çok kıymetli insanların tecrübelerinden 
yararlandım benim meslekteki etkinliğimde önemli rolleri 
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Ailelerimizin bize sonsuz güveni ve 
desteği meslekte ilerlememizde, bașarılı 

olmamızda en büyük etken.

var diyebilirim. Yine bu süreçte tecrübe edinmenin yanı sıra birçok 
faaliyette, kuruluşlarda aktif olarak görev aldım ve bu sayede 
hedeflediğim sektörde müvekkil portföyümü genişletmiş oldum. 
Biliyorsunuz bizim meslekte çevre önemli bir faktör.

Hukuk fakültesinden sonra avukatlık yapmaya 
yönelmenizin özel bir nedeni var mıydı? Avukatlığa 
başladığınızda psikolojik olarak etkilendiğiniz davalar 
oldu mu?
Bizim ortak özelliklerimizden biri bu galiba ikimizin de haksızlığa 
gelemeyen bir yapısı var. Bulunduğumuz ortamda bizimle alakalı 
olsun veya olmasın adaleti sağlamaya, haklıyı ve haksızı ayırt etmeye 
çalışırız. Bu özelliğimiz ailelerimiz tarafından da fark edilmiş olmalı ki 
onların da yönlendirmesi ile Hukuk Fakültesi’ni tercih etmiş olduk.

Mesleğe başladığımız ilk yıllarda avukatlar olarak bizleri en çok 
etkileyen tartışmasız çocuk istismarları ve kadına şiddet içeren 
davalardır. Bu tür davalarda mağdur avukatı olmak, yaşanan olaylara 
şahitlik etmek psikolojik anlamda insanı zorluyor ama; günün 
sonunda müvekkillerimizin yasal temsilcileri olarak haklarını sonuna 
kadar en iyi şekilde savunuyor olmak, adaleti sağlamaya çalışmak 
bizleri mesleki anlamda mutu ediyor açıkçası.

Büronuzda hangi hizmetleri veriyorsunuz, daha çok 
hangi davalara bakıyorsunuz?
Bugün ise Demirhan & Özmen Hukuk ve Danışmanlık; ticaret 
hukuku, iş hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, icra hukuku ve 
aile hukuku alanlarında faaliyetlerini sürdürmekte olup aktif olarak 
ise şirketler hukuku alanında faaliyetlerine devam etmektedir.

Avukatın, adaletin sağlanmasındaki rolü nedir? Avukat-
adliye ilişkisinden biraz bahsedebilir misiniz? 
Hukuk alanında başarılı bir sonuç elde etmek istediğiniz aşamada 
avukatın rolü devreye girmektedir. Kaliteli ve profesyonel bir 
avukattan edinim sağlamak, süreç ve sonuç varyasyonunda önemli 
değişimlere sebep olmaktadır. Adli işlemlerin basamaklarını bilmek, 
hangi işlemin hangi aşamada gerçekleşeceğine dair bilgi sahibi olmak 
hukukun işleyişinde büyük bir rol oynamaktadır. Avukat rolü önemli 
bir misyondur. Bizler müvekkillerimizin haklarını korurken ve 
adaletin gerçekleşmesi için çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun 
tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye, hukuka 
ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlak 
kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederiz.

Adliyeden geçmeyen, yolu adliyeye düşmeyen bizce avukat olamaz 
çünkü dediğimiz gibi bu mesleğin mutfak kısmıdır Adliye. Adliyede 
önemli olan adliye personeline karşı saygılı olmak ve saygı da kusur 
etmeden hakkını aramaktır. Adliye personelleri gün içerisinde 
hem vatandaşlarla hem de avukatlarla muhatap oldukları için 
işleri bir hayli yoğun ve yorucu. Meslektaşlarımızın bu hususu 
göz ardı etmeden, empati yaparak taleplerini dile getirmeleri 
gerektiğini düşünüyoruz. Tabii empati karşılıklı olmalı bizler de 
müvekkillerimize en doğru hizmeti vermek adına saatlerce adliyede 
bulunuyoruz. Herkes işini saygı çerçevesinde ve zamanında yaptığı 
sürece bir sorun olmayacağı kanaatindeyiz.

Müvekkilleriniz ve danışanlarınızla aranızdaki güven 
ilişkisini nasıl kuruyorsunuz?
Avukat ve müvekkil ilişkisi her şeyden önce karşılıklı güven esasına 
dayanır. Sadece müvekkilin avukata güveni yetmez, avukatında 
müvekkiline güvenmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre bir 
avukatın işinin ve kendi bürosunun tanıtımını en iyi yapmasını 

sağlayan referansı; avukat müvekkil ilişkisi, kısacası 
müvekkilleridir.  Müvekkillerle avukatlar arasında olması 
gereken güven ve iletişim, bir dava veya danışmanlık sürecinin 
kusursuz yönetilmesindeki anahtar noktalar olduğunu 
söyleyebiliriz.  Demirhan & Özmen Hukuk ve Danışmanlık 
olarak müvekkillerimizi hukuki sürece dâhil ederek; 
bilgilendirme yükümlülüğüne uygun bir şekilde, her türlü belge 
ve bilgiyi müvekkillerle paylaşarak, müvekkillerin menfaatini 
koruyarak, müvekkilin kafasında soru işareti bırakmadan 
çalışmaya özen gösteriyoruz. Taraflar arasında kurulacak 
olan güvene dayalı bu seviyeli ilişkinin, avukatları başarıya 
götüreceğini ve müvekkillerinde aldıkları hizmetten memnun 
kalmalarını sağlayacağını düşünüyoruz. 

Sizinle meslektaş olmak isteyenlere söylemek 
istediğiniz şeyler var mı?
Mesleğe yeni başlamış veya başlayacak olan meslektaşlarımıza; 
hukuk mevzuatını ve Yüksek Mahkeme kararlarını sürekli takip 
etmelerini, staj dönemlerini verimli geçirmelerini, her iletişim 
kanalını çok iyi kullanmalarını, yabancı dilin günümüzde çok 
önemli olması sebebi ile bu yönde kendilerini geliştirmeleri, 
avukatlık onur ve saygınlığını her şeyin üzerinde tutmaları 
gerektiğini önerebiliriz. 



AVTD’nin 
Mad Men Gecesi
AVTD’nin düzenlediği Mad Men 
etkinliği, Oytun Gökçe’nin sunumuyla 
Ambassadore Hotel’de gerçekleşti. 

Mad Men dizisinden seçilen ürünlerin tadımının yapıldığı etkinliğe, 
AVTD dernek başkanı Metin Taş’ın, dizi ve reklamcılık dünyası 
ile ilgili özel bilgileri paylaştığı sunumu ayrı bir heyecan kattı. 
Derneğin etkinlikleri, tadım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan 
kişilerle kendini geliştirmek isteyenleri bir araya getirerek keyifli bir 
ortamda buluşma olanağı sunuyor. 

davet

ENGİN KAYA, ERGÜN BİRGÜL, BARAN CELTEMEN, KAAN SÖNMEZ, 
ÇAĞDAȘ EKİNCİ, HAZER ÇELİKLİ, OYTUN GÖKÇE, METİN TAȘ

BAȘAK-EGEMEN TURHAN
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AVTD’nin 
Mad Men Gecesi
AVTD’nin düzenlediği Mad Men 
etkinliği, Oytun Gökçe’nin sunumuyla 
Ambassadore Hotel’de gerçekleşti. 

Mad Men dizisinden seçilen ürünlerin tadımının yapıldığı etkinliğe, 
AVTD dernek başkanı Metin Taş’ın, dizi ve reklamcılık dünyası 
ile ilgili özel bilgileri paylaştığı sunumu ayrı bir heyecan kattı. 
Derneğin etkinlikleri, tadım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan 
kişilerle kendini geliştirmek isteyenleri bir araya getirerek keyifli bir 
ortamda buluşma olanağı sunuyor. 
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ENGİN KAYA, ERGÜN BİRGÜL, BARAN CELTEMEN, KAAN SÖNMEZ, 
ÇAĞDAȘ EKİNCİ, HAZER ÇELİKLİ, OYTUN GÖKÇE, METİN TAȘ

BAȘAK-EGEMEN TURHAN

Dernek bașkanı 
Metin Taș, 
Mad Men ve 
reklamcılık 
dünyası ile 
ilgili çok özel
bilgiler paylaștı.

VICTORYA, CANSU, SEVGİ ÇOPUROĞLU

OYTUN GÖKÇE

PINAR CELTEMEN, DENİZ TAȘ, BAȘAK TURHAN

ENGİN, AZER YAȘAR



ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik Bölümü’nden onur derecesi ile 
mezun oldum. Öğrencilik dönemimde The 
Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., BankPozitif 
Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş., Coca Cola 
İçecek A.Ş. gibi sektörlerinde güçlü konumdaki 

yerli ve yabancı sermayeli birçok firmada görev aldım. 
Mezuniyetim sonrası Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık 
ve Tic. A.Ş.’de Kurumsal Finansman Analisti olarak iş hayatına 
başladım. Sonrasında aile firmalarımız olan Yolbulan Demir 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 3.kuşak olarak göreve başladım. İş 
akışının dijitalleşmesi, yıllık 350 bin ton inşaat demiri üretim 

kapasiteli fabrikanın kurulumu, işletim sürecine kadar 
olan bütün süreçlerini yönettim. Dedem merhum Mutullah 
Yolbulan’ın vefatı sonrası aile şirketimizdeki hisseleri diğer 
ortaklara devredip, Trusa Investment Management’ın Ankara 
Temsilciliği’ni aldım.

Trusa Investment Management nedir, alıcılar için 
nasıl bir sistemi vardır biraz anlatabilir misiniz?
Trusa olarak bizler, gayrimenkul yatırım ve yönetim (property 
management) firmasıyız. Yurt dışından risksiz, güvenilir, 
dövizle gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara geri dönüş 
süresinin kısa olacağı şekilde Amerika’dan gayrimenkul 
alabilmelerini sağlıyoruz.

Ö
Amerika’da gayrimenkul yatırımının risksiz ve güvenilir yolu olan 

Trusa Investment Management’ın Ankara Temsilcisi M. Kemal Güneș, 
Trusa ile yatırım yapmanın detaylarını ve ayrıcalıklarını paylașıyor. 

Trusa Investment Management
ile Eviniz Amerika’da 

Kiranız Dolar Hesabınızda

röportaj

M. KEMAL GÜNEȘ

Yurt dıșından risksiz, güvenilir, 
dövizle gelir elde etmeyi hedefl eyen 

yatırımcılara geri dönüș süresinin 
kısa olacağı șekilde Amerika’dan 

gayrimenkul alabilmelerini sağlıyoruz.

Yatırımcılarımıza alacakları evden sorun yaşamamaları adına 
sektöründe tecrübeli uzman kadromuzun detaylı ekspertizleri ile 
evleri seçiyoruz. Evin geçmişi, kredi borcu olup olmadığı, evin piyasa 
değerinin ne olduğu ve kiralanabilme oranlarının ne olduğu gibi bütün 
kriterlerini inceleyip araştırarak portföy oluşturuyoruz.

Trusa olarak bizler, yatırımcılarımızın aylık yüksek kira getirisi elde 
etmeleri ile birlikte yıl sonunda aslında vergiler ve sigorta primi 
ödemeleri düştükten sonra ellerinde yüksek net kar geçebilmesini 
hedefliyoruz. Seçtiğimiz bölgeleri ve emlak değerlerini buna göre 
tasarlıyoruz. Yatırımcılarımız, emlak alımları sonrasında kiralarından 
emin olabilecekleri, masraf çıkarmayan vergilerinin ve doğal afet 
sigorta ödemelerinden sonra bile oldukça karlı bir yatırım yapmış 
oluyorlar. 

Trusa Investment Management, yatırımcılarımızın ev alımları 
sonrasında evlerinin yönetimini de üstlenmektedir. Yatırımcılarımız 
adına evlerin kiralanması, kiracı çıkarsa yerine yeni kiracı 
bulunması, kira sigortası ile hiçbir ay kira alımında bir sorun 
yaşanmaması ve evlerin periyodik olarak bakım işlemlerini yerine 
getirerek yatırımcıların huzurla Türkiye’de yaşayıp Amerika’daki 
gayrimenkullerinden gelir elde etmelerini sağlamaktayız.    

Sizin Trusa yolculuğunuz nasıl başladı?
Bireysel olarak Türkiye’de sahip olduğumuz dükkan ve konutların 
kiralamalarında ne yazık ki çoğunlukla sorun yaşadım. Hem 
kiralanma süresi hem sonrasında kiracıdan kira tahsilatında ne yazık 
ki olumlu sonuçlar elde edememiştim. Dövizle gelir elde etmek ve de 
gayrimenkul yatırımı yaptığımda kurumsal bir muhataplık arayışım 
vardı. Bununla ilgili Avrupa ve İngiltere’deki seçenekleri inceledim. 
Trusa’nın Kurucusu ve CEO’su Erdem Sezer ile tanıştıktan sonra diğer 
incelediğim yatırım opsiyonlarından daha yüksek ticari getiri elde 
edebileceğimi hem de Türkiye’de kalarak yatırımlarımın benim adıma 
sorunsuz yönetilebileceğini gördüm ve Trusa ile yolculuğum ilk olarak 
Trusa yatırımcısı olarak başladı.  

Amerika’dan alacağımız evi Trusa Investment 
Management ile almak bize ne ayrıcalıklar kazandırır?
Yurt dışında bir yatırım yapacaksanız çalışacağınız firmanın kendini 
ispat etmiş olup olmadığına tecrübesine referanslarına bakmanız 
gerekiyor. Trusa; 2005 yılında Amerika’da kurulmuş, 2015 yılında 
Türkiye’de ofis açmış, kendini ispat etmiş bir firma. Şu an hali hazırda 
1.080’in üzerinde müşterisi 2.800’ün üzerinde satıp yönettiği ev var. 
Trusa’nın yatırımcılarına kira garantisi opsiyonu sunması ve bu 
zamana kadar hiçbir yatırımcısına almış olduğu evle ilgili masraf 
çıkarmamış olması çok değerli. Trusa, ABD’de yüksek kredi notu 
sayesinde kira alacak sigortası yapabilme hakkına sahiptir. Satış 
sonrasında evlerin yönetimi hukuki, muhasebe işlemlerinin ve bina 
bakımlarının yapılması konusunda Türkiye’de neredeyse benzersiz bir 
iş modeline sahiptir.

Gayrimenkul yatırımını Amerika’da yapmak, 
Türkiye’de yapmaktan daha mı avantajlı?
Türkiye’de yapılan gayrimenkul yatırımlarının geri dönüş süresi 
ortalama 25-30 yıl civarındadır. Bu süreler hesap edilirken genelde 
emlak vergisi, gelir vergisi, sigorta gibi masrafları dahil edilmeden 
oluşan rakamlardır. Amerika’da Trusa’nın portföyündeki evlerde vergi 
ve sigorta masrafları düşüldükten sonra kendini dolar bazında 10-12 
yılda amorti edebilmektedir. Tahsilat riskini almadığınız, aylık dolar 
hesabınıza kiranın yattığı, Türkiye’de İstanbul, Ankara’daki emlak 
tutarlarından aslında daha ekonomik rakamlara yüksek getiri elde 
edebileceğiniz bir yatırım olduğu için tabi ki daha avantajlı derim.

Satın alınan evin kira getirisi, ne sürede evi 
alındığı fiyatı amorti ediyor? Örnek verebilir 
misiniz?
65.000 USD değerindeki bir evin, bizim aylık yönetim 
ücretimiz düşüldükten sonra kalan net kirası 565 
USD’dir, Bu da dolar bazında geri dönüş süresini 9,6 yıl 
yapar. Yatırımcılarımıza 200-300 bin USD’lik bir yatırım 
düşündüklerinde 60.000-70.000 USD tutarında 3-4 ev alıp 
daha yüksek getiri için sepet yapmalarını öneriyoruz.  
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Saatte bütün dünya markalarının sıfır ve ikinci el satıșlarını yapan Serhat Akar, 
Rose Watch olarak sağladıkları hizmetleri ve satıșlarında dikkat ettikleri

bütün detayları MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Rose Watch
Zaman

En Değerli Hazinedir
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Ürünlerimizin servis, bakım ve temizliklerini 
yapıyoruz; Porsche ile eve teslim edip, 

incelemeleri müșterilerimizin evinde 
gerçekleștiriyoruz.

ncelikle Serhat Akar’ı tanıyabilir miyiz? 
Batman doğumlu ve 30 yaşındayım. Liseyi İstanbul ve 
Dubai’de okudum.

Saat sektörüne girişinizi biraz anlatabilir misiniz?
Öncelikle, zevkim ticaretime döndü diyebilirim. Saat merakım 
çocukluğumdan bu yana var olduğu için işimi keyifle 

yapıp keyifle sürdürüyorum. Ailem kırk sene önce Batman’da, Akar Saat 
adındaki mağazamızda satış yapıyordu. Daha sonra, ben yirmi dört yaşına 
gelene kadar Sirkeci’de elektronik işinde faaliyet gösterdik. Onlar bu alanda 
devam ederken bense saat sektörüne giriş yapmak istedim.

Markanızın ürün yelpazesi ve alıcılara sağladığı imkanlar 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bütün dünya markalarının sıfır ve ikinci el satışlarını sağlıyoruz. Yedi 
bin euro ile sekiz yüz bin euro arası fiyatlarla saat satışlarımız mevcut. 
Ürünlerimizin servis, bakım ve temizliklerini yapıyoruz; Porsche ile eve 
teslim edip, incelemeleri müşterilerimizin evinde gerçekleştiriyoruz. En 
büyük imkanımız, talep edilen saati dünyanın herhangi bir ülkesinden bir 
hafta içerisinde getirip teslim edebiliyor oluşumuz.

İkinci el ürünlerin alım satımında özellikle dikkat ettiğiniz 
noktalar var mı?
Tabii ki önceliğimiz saat aldığımız kişiyi tanımak ve sertifika ile fatura 
detayının olması. Kondisyonu çok düşük saatleri almaya kalkmıyoruz, 
çünkü satarken müşterimize iyi ürünler vermek istiyoruz. Asla sertifikasız 
saat almıyoruz; en büyük prensibimiz bu.

Şu an dünyadaki ve Türkiye’deki saat sektörünü nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Saat sektörü, dünyada ve Türkiye’de farklı seviyelere ulaşmaya başladı. Bir 
sene önce aldığımız saat, neredeyse üç katı fiyatına çıktı. Dubai, Londra ve 
Hong Kong ile çok yakın işlerimiz olduğu için oraların da saat piyasasının 
bizimki gibi artışta olduğunu söyleyebilirim. Aslında kolunuza taktığınız 
saat, artık bir yatırım; ev, araba değil de saat alan müşterilerimiz mevcut.

Dubai’de de faaliyet gösteriyorsunuz. Oradaki satışlarınız 
nasıl? 
İstanbul satışlarımız Dubai’deki gibi değil maalesef. Orada dünyanın her 
kesiminden müşterilere hitap ederken, burada, İstanbul’da, Orta Doğu ve 
Avrupalı müşterilerimize satış yapıyoruz. 

Gelecek dönem planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Öncelikli hedefim, 2024 yılına kadar Londra’da bir mağaza açmak -orada 
da bir şubem olsun istiyorum- daha sonra da, Türkiye’nin en büyük saat 
mağazası için çalışmalar yapacağım. 

Ö
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Zeray’dan 
Doğaya 
Dönüş Projesi
Cemiyet ve iş dünyasının ünlü 
isimleri Zeray Esil Kartepe 
projesinin lansmanına katıldı. 

Yaşama değer katan nitelikli projeler geliştiren Zeray 
İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe’yi, Kartepe ofisinde 
düzenlediği basın lansmanı ile cemiyet hayatının seçkin 
simalarına tanıttı. Prof. Dr. Emre Alkin’in sunuculuğunda 
gerçekleşen lansmanda konuklar, bahçe teraslı ve özel 
havuzlu daireler hakkında bilgi aldılar. 

davet

EMRE ALKİN, FAYİK ORTAÇ, SEVİNÇ SOYDAN, ZEKİ ZERAY, ȘÜHEDA TUROĞLU

SİNEM YILDIRIM BERAT AȘICIOĞLU

The
CLUBHOUSE

JAZZ BAR
SINCE 1996

Ankaralı caz severlerin buluşma noktası 
The Clubhouse Jazz Bar, her Cuma ve Cumartesi 

eşsiz canlı müzik programı ve geniş kokteyl menüsüyle 
hizmetinizde!

Adres: Şht. Ömer Sipahioglu Sk. No:1, 06700, Çankaya/Ankara
theclubhousejazzbar Tel: +90 312 457 60 70
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“Hukuku bilmek, yasalara hâkim olmak ve size gelen uyușmazlığın çözümünü 
hangi kanun maddesine dayandıracağınızı bilmek elbette ki bașarıyı getiriyor. 

Ama bașarının asıl sırrı kesinlikle mesleğinizi severek ve tutkuyla yapmak!” diyen 
Av. Zeynep Kübra Demir kendisine ve kariyerine dair detayları MAG’a anlattı. 

Adalet Terazisinde Bir Kadın
Zeynep Kübra Demir

izi tanıyabilir miyiz? Kariyerinize ne zaman ve 
nasıl başladınız?
Ben Zeynep Kübra Demir. on iki senedir avukatlık 
mesleğini icra ediyorum. 2008 yılında Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Daha 
sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku 
Yüksek Lisans programını burslu olarak tamamladım. 

Yasal stajımı İstanbul’da yaptıktan sonra, 2011 yılında Bournemouth 
Üniversitesi’nde Yüksek Lisans programını tamamladım. İngiltere’de 
eğitim gördüğüm süre boyunca bir hukuk firmasında çalışarak 
uluslararası alanda deneyim kazanma fırsatı buldum. Kariyerime, 
edindiğim bilgi ve tecrübeyle kurucu ortağı olduğum Demir-Gemici 
Hukuk Bürosu’nda devam ediyorum.

S

ZEYNEP KÜBRA DEMİR

Neden avukatlığı seçtiniz?
Avukatlık her zaman hayalini kurduğum bir meslek olmasına 
rağmen yapmak istediğim kalıplaşmış avukatlık modelinin çok 
dışındaydı. Kendimi bildim bileli hep ne istediğini bilen daha da 
önemlisi ne istemediğinin farkında olan biri oldum. İstediklerimi 
başarmak konusunda gösterdiğim çaba sayesinde, bugün hep 
yapmak istediğim mesleği hayal ettiğim şekilde yapıyorum. 

Kariyer yolculuğunuz süresince büyük dönüm 
noktalarınız oldu mu?
Aslında hayalim her zaman tcaret hukuku alanında uzmanlaşıp 
bu alanda faaliyet göstermekti. Ama hem meslek hayatımda 
hem de sosyal hayatta karşılaştığım şeylerin beni aile hukuku 

alanına dahil etmesi büyük dönüm noktam oldu diyebilirim. Bir 
anlamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmakla 
görevli olduğumu hissettim.Tabi ki konuyu sadece kadın özelinde 
değerlendirmiyorum. Kadın, erkek, çocuk ve evlilik birliği içerisinde 
meydana gelen her durum bizim uzmanlık alanımıza giriyor. 

Aile hukuku alanında, özellikle boşanma davalarında 
benimsediğiniz çalışma tarzından bize biraz bahseder 
misiniz?
Her şeyden önce sürecin kadın-erkek hatta çocuk için çok hassas 
olduğunun farkında olarak işe başlıyorum. Boşanma talebiyle gelen 
kişilerin öncelikle gerçekten boşanmak isteyip istemediklerini 
anlamaya çalışıyorum. Yani sürece biraz da psikolojik açıdan 
yaklaşıyorum. Burada galiba hislerimin bana kılavuz olmasından 
faydalanıyorum diyebilirim.

Çok soru soruyorum, cevapları çok iyi dinliyorum ve bu sayede 
görüşmenin henüz başında karşımdakinin anlatmaya çekindiği 
her şey hakkında bilgi sahibi oluyorum. Aslında sürecin az önce 
bahsettiğim hassas noktası bu. Yaptığım bu analizler sonrasında 
tam olarak evliliğini bitirmek istemeyen ya da buna hazır olmayan 
çiftlere boşanmalarını tavsiye etmiyorum. Evet, doğru duydunuz. 
Günümüzde boşanmaya ilk çözüm olarak başvuruluyor oysa evlilik 
birliği hala çok kutsal ve ben bu konuda biraz geleneksel bir düşünce 
yapısına sahibim diyebilirim. Elbette ki, bunun psikolojik olarak 
analizi yapmak bizim işimiz değil, bu noktada da müvekkillerimi 
alanında uzman bir terapiste yönlendiriyorum.

Bu süreçlerden sonra, karşımda gerçekten boşanmaya kararlı 
bir müvekkil görüyorsam hukuki süreci öncelikle karşı taraf ile 
müzakere ederek başlatıyorum. Bu aşamada, iletişim becereniz 
devreye giriyor tabi. Karşı tarafa nasıl yaklaştığınız ve enerjiniz 
çok önemli. Ben savaşların cephede değil masada kazanıldığını 
savunurum hep. Bu bir savaş değil elbette. Sonuç olarak, çiftlerin 
her zaman anlaşmalı olarak boşanmasından yanaysam da sürecin 
bizi çekişmeli boşanmaya götürdüğü durumlarda da tüm zırhlarımı 
kuşanarak süreci yönetmekten çekinmiyorum. 

İyi bir boşanma avukatı olmanın sırrı sizce nedir? 
Az önce de söylediğim gibi ben çok iyi bir dinleyiciyim. Dinlerken, 
doğru soruları sorarak sorunu tespit ediyorum. Önüme gelen 
davalarda müvekkiller konuya duygusal yaklaştıkları için aslında 
sorun, çoğu zaman onların anlattıklarından çok daha başka olabiliyor. 
Bu yüzden sorunun doğru tespiti önemli. Sorunun tespitinin 
yanında empati yapabilmek de önem arz ediyor. Bazen hukuki 
olarak sunulabilecek en iyi çözüm gerçekte müvekkiliniz için en 
iyisi olmayabiliyor. Bu yüzden çoktan seçmeli yol haritaları sunmaya 
gayret ediyorum ve bunlar arasından en iyisine birlikte karar 
veriyoruz.  Bunun yanında tabi ki hukuku bilmek, yasalara hâkim 
olmak ve size gelen uyuşmazlığın çözümünü hangi kanun maddesine 
dayandıracağınızı bilmek elbette ki başarıyı getiriyor. Ama asıl sırrı 
kesinlikle mesleğinizi severek ve tutkuyla yapmak..

Boşanma davaları devam ederken en çok karşılaştığınız 
soru ne oluyor?
Bu sorunun birden fazla enteresan cevabı var ama en popüler olanı 
“Sadakat yükümlülüğüm devam ediyor mu?’’ oluyor. Evlilik birliği 
devam ettiği sürece eşlerin karşılıklı olarak birbirine sadık kalma 
yükümlülüğü var. Hatta sadık kalma kavramını sadece cinsel sadakat 
olarak da algılamamak lazım. Duygusal, ekonomik, sosyal, fiziksel ve 
görsel sadakati de akıldan çıkmaması gerekiyor. Yani; boşanma davası 
açılıp, dava devam ederken ta ki boşanma kesinleşene kadar sadık 

olmak durumundasınız. Bunun sebebi, her boşanma davasının 
“boşanma ile sonuçlanmasının” kanunen zorunlu olmaması. 
Uygulamada buna çok sık rastlanmasa da mahkeme sizin evlilik 
birliğinizin devam etmesi gerektiğine ya da kusurlu tarafsanız bu 
davayı açma hakkınız olmadığına karar verebilir. 

Mesleğinizi yaparken cinsiyetinizden ötürü 
karşılaştığınız sorunlar oluyor mu?
Bunu bana söz hakkı verilen her yerde dile getiriyorum. Maalesef 
kadın olarak mesleği icra ederken çok daha fazla çaba sarf etmek 
zorunda kalıyorsunuz. Ama başka bir açıdan bakıldığında da 
kadınların algılama yeteneğinin, duygusal zekalarının yaptıkları 
işlere çok daha iyi yansıdığı şüphesiz. Özellikle benim çalıştığım 
alanda kadın olmamın getirdiği bu özelliklerimin beni öne 
çıkardığını düşünüyorum. 

Son olarak boşanmak isteyen çiftlere önerileriniz 
nelerdir?
Sosyal statüsü ne olursa olsun birçok kişi ne yazık ki günümüzde 
sırf ekonomik bağımsızlıkları olmaması, “sözde” düzenlerinin 
bozulmaması veya çocuk sahibi olmaları gibi sebeplerle kötü 
muameleye maruz kalmalarına rağmen kendilerini mutsuz 
olan evliliklerine devam etmek zorunda hissediyorlar. Aslında 
yasaların onlar için tanıdığı maddi-manevi birçok hak var. O 
yüzden önerim; korkmasınlar! Süreci gerçekten bir profesyonelle 
yönettiklerinde hikâyenin düşündükleri kadar kötü sonlu 
olmadığını unutmasınlar. 
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Mercedes’in “en verimli araç” olarak tanıttığı yeni elektrikli konsept otomobilinde 
imzası olan Cemal Kuruș, bașarıya ulașırken attığı adımları ve otomobil 

tasarımcılığına ilgisi olan gençlere tavsiyelerini MAG okuyucuları ile paylașıyor.

Çocukluk Çizimlerinden 
Mercedes Tasarımına

Cemal Kurus

röportaj

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bizlere aile 
ve eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?
1983 yılında Almanya’nın Bad Honnef şehrinde 
doğdum. Annem Düzce, babam ise Sakarya doğumlu. 
2016 yılından beri Mercedes-Benz Advanced Design 
Kuzey Amerika stüdyosunda Baş Dış Tasarımcı 
olarak çalışıyorum. Eşim ve kızımla birlikte Güney 

Kaliforniya’da yaşıyoruz. İlk, orta ve lise öğrenimini Bonn’da aldıktan 
sonra Köln Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümüne 
başladım. Ancak kalbim ve aklım çocukluğumdan beri her zaman 
arabalar ve özellikle araba tasarımında olduğu için kendimi oraya 
ait hissedemedim; hatta matematik dersinde araba çizmekten derse 
hiç konsantre olamadığımı hatırlarım. O esnada burada eğitimim 
devam ederken Pforzheim Üniversitesi Araç Tasarımı bölümünün 
varlığından haberdar oldum ve başvurmaya karar verdim. Zorlu 
ve rekabet ile dolu yetenek sınavına ilk kez girişimde geçemedim. 
İkinci sınava daha hazırlıklı bir şekilde girdim ve sınavı geçtim. Dört 
sene burada araç tasarımı eğitimi aldım. Eğitim esnasında Honda ve 
Volkswagen stüdyolarında staj yaptım, tezimi ise yine Volkswagen 
stüdyosunda gerçekleştirdim. Baştan beri ailem her zaman en büyük 
destekçim olmuştur.

Otomobil tasarımcılığı maceranız nasıl başladı?
Sanırım beş yaşındaydım; eniştemin verdiği araba dergileriyle 
başladı arabalara olan merakım. Ama benim için en önemli anlardan 
bir tanesi, sekiz ya da dokuz yaşlarındayken, caddede top oynadığım 
sırada, kaçan topu Ferrari Testarossa’nın önünde yakaladığım andır. 

Ö Kafamı kaldırıp araba farlarının yukarı doğru mekanik bir şekilde 
açıldığını gördüğümde yaşadığım hissiyatı hala hatırlarım. Çizime 
her zaman meraklıydım ama araba çizimine, annemin Ford Fiesta 
arabasıyla başladım. Beş ya da altı yaşlarındaydım sanırım; camın 
önüne geçer, arabaya bakarak aynı proporsiyonları kağıt üzerinde 
tutturmaya çalışırdım. O günlerde başlayan çizim heyecanım her 
zaman büyüyerek devam etti. 

Dünyaca ünlü bir markanın baş dış tasarımcılığını 
yapıyorsunuz. Böyle bir pozisyonun sorumluluklarını 
nasıl göğüslüyorsunuz?
Dünyadaki araba trendlerini belirleyen stüdyolardan birisi 
olduğumuz için beklentiler oldukça yüksek. Mercedes-Benz 
Advanced Design Kuzey Amerika olarak tüm ekibe büyük bir 
sorumluluk düşüyor. Sadece güzel tasarım yapmak değil, onun da 
ötesine geçerek gelecekte nelerin sevileceği ve nelere ihtiyacımız 
olacağını öngörmeye çalışıyoruz.

Benim için ise en önemlisi ortaya çıkan her sonucun en üst düzey 
kalitede olması. Bunun için öncelikle geçmişten gelen endüstri 
tecrübemden faydalanıyorum, aynı zamanda kendimi geliştirmeye 
de çok özen gösteriyorum.  Ek olarak sadece araba tasarımı değil; 
mimari, moda, ürün tasarımı gibi farklı dalları takip ediyorum. 
Dünyanın tasarım merkezlerinden birisi olan Kaliforniya’da 
yaşıyor olmak büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda son yirmi 
senede teknolojide büyük adımlar atılması bize tasarımda da yeni 
imkanlar sağlıyor.  
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Mercedes’in “en verimli araç” olarak nitelendirip 
tanıttığı yeni elektrikli konsept otomobili, Mercedes 
Benz Vision EQXX’de sizin de imzanız var. Böyle bir 
projenin içinde yer almış olmanız ülkemizde de büyük 
ses getirdi bu konuda neler söylemek istersiniz?
Mercedes-Benz gibi dünyaca ünlü büyük bir firmada böyle önemli 
bir projeyi kazanmış olmak benim için gerçekten büyük bir onur; 
Türkiye’den böyle güzel destek ve gurur dolu sözleri duymak ise 
inanılmaz mutluluk verici, herkese teşekkür ederim.

EQXX projesi pandeminin ilk zamanlarında başlayan bir projeydi, 
bu sebeple başlarda biraz zorlansak da sonradan kısa sürede 
ekip olarak adapte olmayı başardık. Normalde tüm ekiple yan 
yana çalışarak anlık etkileşim içindeyken, pandemi sebebiyle, 
evlerimizden sadece bilgisayardan iletişim ile kısa sürede uyum 
yakalayarak günlük çalışma stratejimizi düzene oturttuk. Tüm bu 
zorlu koşullarda bu başarıyı elde edebilmiş olduğumuz için takımım 
adına çok mutluyum.

Otomobil sektörü temiz ve yenilenebilir enerji alanına 
yönelirken bunu araç tasarımlarına da yansıtıyor. 
Gelecek dönemde bu durumun tasarımlardaki 
yansımaları nasıl olacak?
Temiz enerji ve elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle, tasarımı 
etkileyen faktörler de değişti. En basitinden yakıt tüketen araçlar, 
motorunun yerini daha küçük olan ve aracın birçok farklı 
noktalarına yerleştirilebilen elektrikli motora bırakarak biz 
tasarımcılara daha çok özgürlük alanı bıraktı.

Tüm bunlarla beraber tasarımı belirleyen yeni faktörler ortaya 
çıktı. Artık sadece tasarımın güzel olması değil, sürdürülebilirliğe 
katkısının olması da önemli faktörlerden birisi haline geldi. Mesela 
tasarımı aerodinamiğe uygun yaptığımızda verimlilik artıyor, 
dolayısıyla da sürdürülebilirliğe büyük bir katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Bunları gerçekleştirmek için mühendislerle daha da yakın 
çalışıyoruz. Örneğin; aerodinamik uzmanları aracın arkaya doğru 
daralmasını isterken biz tasarımcılar geniş bir arka kısmı isteriz, 
estetik olarak daha sportif duruyor diye. Böyle konularda iki tarafın 
isteklerini göz önüne alıp ortasını bulmamız gerekiyor. Tüketicinin 
değişen bakış açısı ve sorduğu sorularda değişmesi de tasarımı 
etkiledi. Mesela eskiden “A noktasından B noktasına en hızlı nasıl 
giderim?” diye sorarken, şimdi “İki nokta arasında en verimli şekilde 
nasıl giderim?” sorusu ön plana geçti. Benim için en önemlisi tüm bu 
faktörleri göz önünde bulundurarak estetikten ödün vermeden en 
güzel sonucu çıkarmak.
 
Ülkemiz de kendi otomobilini üretmeye başladı 
biliyorsunuz. Bu süreçte Türkiye’deki yapılanmayı ve 
ortaya çıkan projeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Bu kadar araba severin olduğu bir ülke için çok anlamlı bir proje. 
Heyecanla takip ediyorum.

Türkiye için çok önemli bir tarihî dönüm noktası. Sadece üretim ve 
işçilik değil, artık bilgi birikimi de Türkiye’de en üst düzeye erişti. 
O yüzden üst kalitede bir ürün olacağına ve sadece kendi halkımız 
tarafından değil, yurt dışından da büyük beğeni toplayacağına 
inanıyorum.

Önümüzdeki günlerde bizlerle buluşturacağınız yeni 
tasarımlarla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
Keşke ipucu verebilsem. Tahmin edebileceğiniz gibi, tasarımcı 
olarak gizliliği en yüksek seviyede tutmam gerekiyor. Şu kadarını 

söyleyebilirim: Çok uzun bir zaman sonra araba tasarımındaki en 
büyük ilerlemeleri bugünlerde görüyor olacağız.

Otomobil tasarımcılığına ilgisi olan ve bu konuda 
uzmanlaşmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir?
Türkiye’de birçok üniversitede harika ürün ya da sanat tasarımı 
bölümleri var, öncelikle buradan başlanabilir. Türkiye’de Ford 
Otosan’da çalıştığım bir buçuk senelik zaman aralığında bu okul ve 
bölümlerden mezun birçok yetenekli ve azimli Türk tasarımcılarla 
aynı ekipte çalışma şansım oldu. Şu anda hepsi dünyanın farklı 
yerlerinde, büyük şirketlerde enfes işler çıkarıyorlar. Türkiye’de 
de yeteneği ve merakı olan çok fazla gencimiz var, ara ara bana 
da portfolyolarını iletiyorlar, elimden geldiğince yardımcı olmaya 
çalışıyorum. İletişimin bu kadar kolay olduğu bir zamanda fırsatlara 
her zaman açık ve kararlı olmak bu alanda en önemli şeylerden 
birisi, eminim ileride de daha çok Türk’ün dünyadaki başarılarını 
duyar olacağız.  
 
Buna ek olarak kendi tecrübemden tavsiyem: Her gün çizmek, 
kendini geliştirmek ve bu kararlılıkla yılmadan ilerlemektedir. 
Süreç çok zordur ve yetenek isteyen bir iştir, ihtimal çok düşük diye 
düşünebilirsiniz, ama içinizde arabaya ve tasarıma tutkunuz varsa 
bu süreç hem daha keyifli geçecek hem daha hızlı ilerlediğinizi 
göreceksiniz ve içinizde ne kadar potansiyel olduğunu görüp 
şaşıracaksınız.

Belirttiğim gibi, sosyal medyayı kullanın, sevdiğiniz çizimleri 
inceleyin, sevdiğiniz tasarımcıları takip edin, mesaj atın, kaybedecek 
hiçbir şeyiniz yok, hatta dahası her zaman kazançlısınız. Zamanın 
nimetlerinden muhakkak sonuna kadar faydalanın. 
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Mercedes’in “en verimli araç” olarak nitelendirip 
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rdem Erkul kimdir, hayat hikayesini kısaca 
paylaşır mısınız? 
Ankara Abidinpaşa’da başlayan hikâye, babamın işi 
dolayısıyla ben dört yaşındayken Sivas’a taşınmamız ile 
devam etti. Ortaokul yıllarımdan beri teknolojiye hep 
ilgim vardı. Teknolojiyle ilgili yeni gelişmeleri hep takip 
ederdim. Çevredeki komşularımızın ve arkadaşlarımın 

bozulan bilgisayarlarını tamir etmeye giderdim evlerine. Hep 
teknolojik cihazlarla haşır neşir oldum; mahallemizde, kendi 
vericim ile yayın yaptığım zamanlar lise yıllarına denk gelir. 
Bilgisayar kasaları hep açıktı bizim evde; içlerine baktım, onları 
derinlemesine anlamaya ve öğrenmeye çalıştım. Çeşitli web 
sayfaları oluşturarak internet hakkındaki bilgilerimi daha da 
geliştirdim.

1999 yılında, henüz on dokuz yaşındayken, Türkiye’nin ilk 
web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve 
İletişim A.Ş.’de, kent rehberi muhabiri olarak çalışmaya başladım. 
Yirmi üç yaşındayken ilk uluslararası e-devlet platformunun 
kurulmasında yer aldım. Sürekli okuyup öğrenmeye ve dünyada 

olup bitenleri takip etmeye özen gösterdim. Halen hayat okulunda 
okumaya devam ediyorum. Sonra bir baktım ki zaman geçmiş, ben 
büyümüşüm ve Microsoft ve Samsung gibi firmalarda çalışmaya 
ve Türkiye Bilişim Vakfı, Gen Türkiye ve CEPİS gibi dünyanın 
ve Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarında rol almaya 
başlamışım. Bir senedir, beş ülkede faaliyet gösteren, teknoloji 
dünyasındaki yol arkadaşlarımız ile kurucusu olduğumuz yeni 
nesil teknoloji şirketimiz CerebrumTech’de yolculuğumuz devam 
ediyor. Bir de kopuz çalmaktan ve spor yapmaktan keyif alıyorum.

Dijital ekonomi nedir? 
Yaşadığımız dünya sürekli değişiyor ve dijital ekonomi de aslında 
bu değişimin yapı taşlarından biri. Dijital ekonomi dediğimiz 
şeyi, milyarlarca insanın, organizasyonun ve makinenin online 
olarak birbirine bağlı olmasından doğan ekonomik aktiviteler 
olarak özetleyebilirim. Hem dünya gündemine bakarak hem de 
deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki dijital ekonomi, 
firmaların geleneksel yapısını, kullanıcıların hizmetlere, bilgiye 
ve ürüne ulaşma şeklini kökten değiştiriyor ve zamanla daha da 
değiştirecek.

E

Lexus RX 300 aracıyla test sürüșüne çıkan Cerebrum Tech kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Bașkanı, Türkiye Bilișim Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi, 

Avrupa Bilișim Dernekleri Konseyi Bașkan Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, teknoloji 
dünyasındaki önemli gelișmeleri ve dijitalleșme sürecini Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...
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Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr

Dijital ekonomi sitesi TechCrunch’ın güzel bir saptaması var, 
okuduğumda çok dikkatimi çekmişti: “Dünyanın en büyük taksi 
şirketi Uber, herhangi bir araca sahip değil. En büyük medya 
platformu Facebook’un (şimdiki Meta) kendisi hiç içerik üretmiyor. 
Dünyanın en büyük perakendecisi AliBaba, bir envantere 
sahip değil. En büyük konaklama sağlayıcısı AirBnB ise hiçbir 
gayrimenkule sahip değil… Bir şeyler değişiyor.” İş yapış şekilleri 
büyük ölçüde değişiyor artık, bu değişikliklere ayak uydurmak bu 
dijital ekonomi sahasında hayatta kalmak için şart.

Parasal olarak nasıl bir büyüklük var bu pazarda? 
Şöyle düşünün; bir sonraki bir milyar kullanıcı, neredeyse tüm 
tüketim tercihlerini dijital ortamda yapacak. Z nesli, hemen 
hemen her şeyi dijital ortamda gerçekleştirmeye zaten alışkın; bu 
konuda en ufak bir tereddüt bile duymuyorlar. Bu bağlamda dijital 
ekonomide çok büyük bir potansiyel var. Birçok dijital dönüşüm 
teknolojisiyle yakından ilişkili olan dijital ekonominin büyüklüğü 
ve potansiyeli de verilerle destekleniyor. 2025 yılına gelindiğinde 
uzmanlar dijital ekonominin dünya GSYİH’sinin %24’ünü 
oluşturacağını tahmin ediyorlar. Özellikle şimdi NFT, blockchain 
gibi kavram ve teknolojilerin de hayatımıza ve dijital ekonomiye 
dahil olmasıyla bu alanda artık öncekinden çok daha büyük bir 
değer yaratma potansiyeli var.

Dijitalleşmede hedef nedir?
Dijitalleşme için, gelişen ve değişen teknolojileri takip etmek ve 
bunlara sahip olmak gerekli. Ancak tek başına bu yeterli değil; 
değişime ve yeniliklere açık, üretken zihinlerle birlikte çalışmak da 
gerekiyor.

Önce dijitale aktarma (digitization) daha sonra da dijitalleşme 
(digitalization) süreçleriyle şimdilik hedeflenen son nokta aslında 
dijital dönüşümdür (digital transformation). Dijital dönüşümde ise 
amaç, hem ekonomik hem kurumsal sistemleri dijital ortamlarda 
yeniden tasarlamaktır.

Sadece bir teknolojiye yatırım yapmak hiçbir zaman yeterli olmaz; 
teknoloji yatırımlarını iş hedeflerimizle ve şirket vizyonu ve 
misyonuyla uyumlu hale getirmek, çalışanların teknolojilerden 
haberdar olmasını ve ileride kullanacakları ya da pazarlayacakları 
ürün ve teknolojileri tanımalarını sağlamak, özellikle herkesin 
yapay zeka dendiğinde aklına gelen ve korkuya sebep olan iş 
kaybı ihtimaliyle ilgili endişeleri anlamak ve bu konuyla ilgili 
açık olmak, dijital dönüşümün getireceği değişikliklerin müşteri 
deneyimini nasıl etkileyeceğini önceden düşünmek ve süreç 
içerisinde de sürekli müşterilerle iletişimde kalarak bunları 
araştırmak son derece önemli. Bence nihai hedef akıllı ve faydalı 
dijital dönüşümdür. 

Dikkat çeken teknolojilerden biri yapay zekâ. 
Yapay zekâ nerelerde karşımıza çıkıyor? 
Yapay zekâ günümüzde neredeyse her alanda kullanılıyor 
artık. Özellikle online bankacılıkta, telefonlardaki özel kişisel 
asistanlarda, akıllı klima ve hava temizleyicilerde, arabalarımızda 
da kullandığımız navigasyon uygulamalarında, fabrikalarda 
kullanılan robotlarda ve akıllı tarım ürünlerinde yapay 
zekayı görmekteyiz. Covid sürecinde yapay zekayı bizler de 
havaalanlarında ve başka yerlerde termal görüntülemede de 
kullandık. Tıpta, akciğer enfeksiyonu gibi hastalıkların teşhisinde 
de kullanılıyor.

Geçen yüzyılda makinelerin pek çok iş kolunda insanların yerini 

almasıyla robotların gelecekte insanların işlerini elinden alacağı 
kaygısı iyice arttı. Çoğu insanın aklında hep şu soru dönüp duruyor: 
Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Bu sorunun cevabı büyük bir 
“evet”. Eskiden kalaycılar, çerçiler, değirmenciler, nalbantlar vardı. Şu 
an var mı? Yok, çünkü teknoloji bu işleri bitirdi. Ancak yeni birçok 
mesleği de beraberinde getirdi; bilgisayar mühendisleri, yazılım 
mühendisleri, istatistik uzmanları ve veri bilimciler gibi. Yine aynı 
şeyin yaşanması bekleniyor; dijital ekonomi ve inovasyon bazı 
mevcut sektörlerde istihdamı azaltırken daha fazla istihdamı yeni 
sektörler yaratarak sağlayacak ve hatta şu an bile sağlıyor.

Ülkemizde yapay zekanın durumuna baktığımızda görüyoruz 
ki; geçtiğimiz on yılda Türkiye’de yapay zekaya 3,4 milyar dolar 
yatırım yapılmış. Türkiye, geçtiğimiz son on yılda yapılan toplam 
yatırımının %38’ini oluşturan yapay zekâ alanındaki yatırımlarıyla 
bölge lideri konumunda. Yapay zekâ ve diğer yıkıcı teknolojilerin 
şekillendireceği geleceğin dijital ekonomisinden pay alabilmemiz 
için yazılım ve katma değeri yüksek bilişim hizmetlerine dönük 
yatırımlarımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor.

Yeni nesle önerileriniz nelerdir?
Yapay zekanın potansiyel faydaları önemli olmakla birlikte, bunlara 
ulaşmak kolay bir iş değildir. Önümüzdeki dönemde bizler, yeni 
nesil bu gelecek vadeden teknolojilere rahatça ulaşabilsin diye 
alt yapıyı sağlamlaştırıp bunları yaygınlaştıracağız. Sonrasında 
onlar bizim yaptıklarımızın üzerine koyarak bu teknolojileri hep 
daha ileri taşıyabilecekler. O zamana kadar da herkese bol bol 
okumalarını, araştırmalarını; dijital ekonomi, blok zinciri, web 
3.0 ve metaverse gibi konulara değinen konuşma ve eğitimlere 
katılmalarını tavsiye ediyorum. Teknoloji çok hızlı gelişiyor 
ve yenilikler de aynı şekilde çok hızlı meydana geliyor. Yarın 
sabah tamamen çığır açan bir teknolojik gelişmeye uyanmamız 
öncekinden çok daha muhtemel artık. O yüzden zamanı yakalamak 
ve kendini sürekli ‘‘update’’ etmek önemli.

Peki, Lexus RX 300’ü nasıl buldunuz?
Gerçekten çok başarılı... Teknolojinin imkanları en iyi şekilde 
kullanılmış... Sürücü konforu en üst düzeye çıkarılmış... Kaliteyi 
hissettiren, güven veren bir otomobil. Bu keyifli sürüş deneyimi için 
teşekkürler.
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Akademik bilgiyi doğru bir modellemeyle öğrencilere aktarma misyonuna 
sahip Ortadoğulular Eğitim Kurumlarının kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı 

Ümit Cenik, eğitim öğretime dair tecrübelerini paylașırken kurum olarak 
bașarılarını ve tercih edilmelerini sağlayan etkenleri aktarıyor.

Geleneği Göz Ardı Etmeyen, 
Yenilikçi

Ortadoğulular Eğitim Kurumları

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Giresun, Bulancak’ta 1980 yılında doğdum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi Giresun’da tamamladım. Üniversite için 1997 
yılında Ankara’ya geldim ve 2001 yılında kimya öğretmeni 
olarak iş hayatıma başladım. Her ne kadar kurum sahibi 
olarak görünsem de kendimi hep bir eğitimci ve kimya 
öğretmeni olarak tanımladım ve öğretmen olmanın 

ayrıcalığı hep hissettim.

Ortadoğulular Eğitim Kurumlarının kuruluş hikayesi 
nedir? 
2002’de beş arkadaşımızla, şu anda sahibi olduğum Ortadoğulular 

Ö

ÜMİT CENİK

Eğitim Kurumlarını kurduk ve 2006 yılında marka patentimizi 
alarak ve de şubeleşme süreçlerine hız vererek bugünlere 
geldik. Bu arada marka değerimizin gücünü gören bazı sektör 
paydaşlarımız, bizim ismimizi kırparak, bükerek markalaşma 
sürecine girdiler ancak, bundan muzdarip değiliz; zira “Yaşam 
aslıyla müsemmadır, taklidi veya kopyası aslına zarar vermez.” 
düsturu ile yolumuza devam ediyoruz!

2002’de “Bir Öğretmen Kuruluşu” olarak yola 
çıktınız. Bu minvalde eğitime neler katmayı 
hedefliyorsunuz? 
Malumunuz olduğu üzere eğitim-öğretim süreci oldukça 
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2002’de beş arkadaşımızla, şu anda sahibi olduğum Ortadoğulular 

Ö

ÜMİT CENİK

Eğitim Kurumlarını kurduk ve 2006 yılında marka patentimizi 
alarak ve de şubeleşme süreçlerine hız vererek bugünlere 
geldik. Bu arada marka değerimizin gücünü gören bazı sektör 
paydaşlarımız, bizim ismimizi kırparak, bükerek markalaşma 
sürecine girdiler ancak, bundan muzdarip değiliz; zira “Yaşam 
aslıyla müsemmadır, taklidi veya kopyası aslına zarar vermez.” 
düsturu ile yolumuza devam ediyoruz!

2002’de “Bir Öğretmen Kuruluşu” olarak yola 
çıktınız. Bu minvalde eğitime neler katmayı 
hedefliyorsunuz? 
Malumunuz olduğu üzere eğitim-öğretim süreci oldukça 

dinamik bir süreçtir ve bu sürecin başat aktörü de öğretmenlerdir. 
Uzun yıllar özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik 
yapmış birisi olarak gözlemlerimi paylaşmak isterim. Gerek 
eğitim verilen okullarda, gerekse sınav maratonuna katkı sunan 
kurs ve benzeri yapılarda; öğretmen niteliği, yetkinliği, kuruma 
duyulan güven ya da aidiyet duygusu kurumların kalitesini 
ve başarısını doğrudan etkilemektedir. Çalışma ortamındaki 
huzur, profesyonel yaklaşım, eğitim felsefesine olan hakimiyet, 
yeni nesil öğretim modellemesi, enformasyon ve rehberlik 
süreçlerindeki samimi ve metodolojik yaklaşım, kurumları kendi 
segmentlerinde bir adım öne çıkarır.

Eğitime katkı ve hedef konusunda ise şunları söylemek isterim: 
Kurumlarımız, akademik bilgiyi doğru bir modellemeyle 
öğrencilerimize aktarmak anlamında temel bir misyona sahiptir. 
Bu misyona uygun olarak tüm yeni yaklaşımları modelimize 
entegre etmek için arkadaşlarımız sürekli çalışmakta ve de 
tüm modellemeler incelenmekte. Lakin öğrencilerimizin, bir 
üst eğitim kurumuna hazırlanırken aslında yaşamın zorlu 
şartlarına da hazırlanması gerektiğini düşünenlerdenim. 
Dijitalleşen dünyada, sanallaşan sosyal ilişkilerden metaverse 
tartışmalarına, Covid ve benzerlerinden kaynaklı kapanma ve 
online eğitim süreçlerine kadar çok hızlı değişen konu başlıkları, 
öğrenci ve veli beklentilerini de değiştiriyor; biz eğitimcileri de 
yeni yaklaşımlara zorluyor. Salt akademik bilginin çok hızlı 
tüketildiği, sınav maratonuna dönük öğrenilen bilginin ne denli 
yaşamı kolaylaştırdığı farklı çevrelerde hala tartışma konusudur. 
Biz kurum olarak, tüm şubelerimizdeki çalışanlarımıza bir 
hususu sürekli vurguluyoruz: Evet, bir ticari kuruluşuz ancak, 
sorumluluğu ve vicdani  tarafı oldukça yüksek bir sektörde 
faaliyet gösteriyoruz; hatalı yaklaşım, yanlış yönlendirme ve 
benzeri hataların telafi edilebileceği bir sektörde değil! Zira oluşan 
hasar ve sosyal maliyetin özeti aslında bir gencimizin kalan 
yaşamı ve geleceği. Bu yönüyle ürün temelli süreçlerdeki format, 
sektörümüze kolay uyarlanabilecek bir format değil. Girdisi 
insan, çıktısı insan olan ve tüm üretim proseslerini ters yüz eden, 
dinamik ve çok değişkene sahip bir alanda çalışıyoruz. Akademik 
başarı tabii ki veli ve öğrencilerimizin birinci önceliğidir ve bunu 
sağlamak adına yirmi yıldır büyük tecrübeler de elde ettik. 
Ancak, sadece sınavlara değil, yaşamın bizatihi kendisine hazırlık 
yapılması gerektiğini, iç eğitimlerimizde tüm çalışanlarımıza 
ısrarla vurguluyorum. Öğretmenlerimizin de tüm eğitim öğretim 
süreçlerinde buna dikkat ediyor olması şahsımı en mutlu eden 
hususlardan bir tanesi.

Vizyonunu; kuruluş tarihinin otuzuncu yılında yani “2032 
yılında, 200 kurum, 20.000 çalışan ve 200.000 öğrenciyle 
Türkiye’nin en fazla tercih edilen eğitim kurumu olmak” şeklinde 
belirleyen bir kurumuz. Bu açıdan bakıldığında farklı coğrafi ve 
sosyoekonomik lokasyonlarda eğitim öğretim sürecinin içinde 
olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla standardizasyon ve optimizasyon, 
olmazsa olmazımızdır. Tüm şubelerimizde aynı eğitim öğretim 
dilini ve aynı nitelikli eğitimi yakalama kaygımız, bizi biz yapan 
ve de farklı kılan temel önceliğimizdir.

Seçkin bireyler yetiştirme yolundaki ilerleyişinizden, 
eğitim ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? 
Belirttiğim üzere seçkin birey tanımını salt akademik başarıyı 
elde etmiş bir birey olarak değil, yaşamın getirdiği zorluklara 
göğüs gerebilecek donanımlara da sahip bir birey olarak 
tanımlamanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu noktada 
öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini sağlamak amacıyla  

genel merkez bünyesinde faaliyet gösteren rehberlik direktörlüğü 
birimimiz; haftalık ve aylık çalışma planları oluşturuyor ve bu 
şekilde tüm şubelerimizde eş zamanlı seminer ve bilgilendirmeler 
yapılıyor. Ayrıca velinin, eğitim süreçlerinde aktif rol alması 
adına veli seminerlerini düzenli gerçekleştiriyoruz. Uzman 
psikolog istihdamına çok önem veriyoruz. Gerek şubelerimizde 
gerekse genel merkezimizde psikolog arkadaşlarımızın sosyal 
medya aracılığı ile ya da yüz yüze bilgilendirme yapmasını ve 
anlık sorun çözme kapasitemizi arttırmayı temel önceliğimiz 
görüyoruz. Ayrıca Ortadoğulular Akademi ismiyle Kızılay’da ayrı 
bir binada akademi kurmuş bulunmaktayız. Akademimizde tüm 
çalışanlarımızın oryantasyon eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı 
zamanda veli eğitim programlarını kendi velilerimize ücretsiz 
olarak bu merkezdeki uzmanlarımız aracılığı ile sunuyoruz. 
Öğrencilerimize dönük kişisel gelişim programlarını da içeren 
hizmetleri, öğrencimizin bağlı bulunduğu şubede gerçekleştirerek 
çağın getirdiği yeni ihtiyaçları, yeni yaklaşımlara uygun eğitim 
paketlerini öğrencilerimizle, çalışanlarımızla ve velilerimizle 
paylaşıyoruz. Mayıs ayında ise Öğretmen Yetiştirme Programı’nı 
akademi bünyesine katarak Öğretmen Akademisini de hayata 
geçireceğiz. Bu şekilde öğretmenlerimizi güncel gelişmelerden 
haberdar ederek ve kurum içinde ihtiyaç duyulan öğretmen 
yeterliliklerini de güncelleyerek çağın ruhuna uygun bir 
modellemeyi güncel tutabileceğiz. Sonuç olarak akademimiz; 
kurum bünyesindeki tüm paydaşların taleplerini, beklentilerini 
karşılayabilmektedir; mevcut yapıyı daha dinamik tutmak ve 
kurum içi gelişime hizmet sunmak gibi temel bir misyona sahiptir.

Deneme sınavlarında her öğrencinin kurumda ve şubeler bazında 
sıralamaları, ülke geneli ortalamalarıyla kıyaslanır, veriler anlık 
izlenir, gelişim eğrisi çıkarılır, bu veriler ışığında branş ve şube 
bazlı telafi ve destek programları oluşturulup veliler süreçle ilgili 
bilgilendirilir. Bu takip ve bilgilendirme süreçlerinin proaktif 
olması ve velilerimizin de sürece dahil edilmesi, beraberinde 
velilerimizin de eğitim öğretim süreçlerini öğrenmesine ve 
çocuklarının gerçek durumunu herhangi bir manipülasyona 
maruz kalmadan görmelerine katkı sunar. Eğitim ailede başlar ve 
ailenin içinde olmadığı süreçlerde bilgi dezenformasyonuna maruz 
kalmak, teknolojik gelişmeler de göz önüne alındığında kaçınılmaz 
görünür.

Geleneksel mi yoksa yenilikçi bir tutumla mı 
ilerliyorsunuz? Buna istinaden elde ettiğiniz 
başarılarınız nelerdir?
Her zaman dilimi, kendi gerçeklerini ve beraberinde kendi ruhunu 
yaratır. Zamanın ruhu diye mottolaştırılan bu kavramsallaştırma, 
eğitim felsefesinin, ölçmenin ve eğitim sosyolojisinin de konu 
başlığıdır aynı zamanda. Tüm yeni olanı mutlak reddiye, yeni 
kelimesini içermesi sebebiyle yenilikçi modelleri mutlak hakikat 
kabul etmek, geleneksel metodu tümüyle yadsımak ve eski yaftası 
ile görmezden gelmek, tek doğrunun geleneksel yöntem olduğunu 
söylemek bana göre iddialı cümleler olur. Aslında yenilikçi ve çağın 
gerektirdiği modelde, geleneksel tutumun da izlerini görmekteyiz. 
Kendi kurumlarımızda, geleneksel yöntem olarak tasvir edilen 
başarılı uygulamaları göz ardı etmiyor ve yenilikçi ama geleneği 
de göz ardı etmeyen bir modeli uygulamaya gayret ediyoruz. 
Örneğin; bizim merkezî sınav sistemimiz, mevcut hali ile geleneksel 
yöntemle yani kâğıt kalem ve optik forma işaretleme yöntemiyle 
yapılıyor. Bilginin farklı yöntemlerle öğrenciye aktarıldığı ancak, 
ölçmenin merkezî yapıldığı ve hızlı soru çözebilme becerisinin 
belirleyici olduğu çoktan seçmeli bir sınav süreci ile gerçekleştiğine 
şahit oluyoruz. 



Yani aslında, sayıca oldukça fazla olan genç nüfusun merkezî 
sınav formatı ile bir üst eğitim kurumlarına yerleştirildiği 
geleneksel bir süreci müşahede ediyoruz. Hal böyleyken ve yeni 
nesil sorular da gündemdeyken hem geleneksel tutumu bilmek 
hem de yenilikçi tutumları modellememize uyarlamak gibi 
bir tutumu önceliklendiriyoruz. Öğrenci merkezli eğitime de, 
çoklu zeka kuramına göre müfredat çalışmalarına da, bunlarla 
ilgili aktif tartışmalara da uzun süre şahitlik ettik; lakin öğrenci 
bazlı ama birlikte öğrenmeyi de içinde barındıran, yetenekleri 
keşfedebilen, yenilikçi tutumlarla harmanlanan, hem merkezî 
sınavlarda başarıyı hem de kişisel tekamülü hedefleyen bir 
hibrit yöntemi daha sağlıklı buluyoruz. Ayrıca mevcut öğretim 
programları ve müfredat temelli yaklaşımda da geleneksel izlere 
zaten şahit olmaktayız. Hatta daha basit ama güncel bir başlık 
olarak akıllı tahta ile klasik tahta tartışmalarının kurumlarda 
hala tartışıldığını görebiliyoruz. Hangisinin öğrencide kalıcı izler 
bırakacağı, hangisinin analitik düşünme becerisini azaltacağı, 
hangisinin kolaycılığı ve hızlı tüketimi beraberinde getireceği 
eğitim bilimleri hocalarımızın da ilgili uzmanların da üzerinde 
ittifak edemediği başlıklardan bir tanesi. Bu açıdan bakıldığında 
kavramların üzerinde bile ittifak olmadığını, neyin geleneksel 
neyin yenilikçi olduğu ayrımının da sektörde net olmadığını 
gözlemlerimle aktarabilirim. Ancak, kastedilen reklam veya 
pazarlama boyutu ile bir yenilik kelimesi odaklı algı yönetim 
süreci ise, bunun da göreceli olacağını ve bilinçli velilerin sürece 
bu zaviyeden yaklaşmayacağını, hatta bu içi boş söyleme itibar 
etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Kurumumuz özelinde 
kendi öğrenme modelimizin özgün ve yenilikçi tarafları 
olmakla birlikte başarı öyküsü olan geleneksel yöntemleri de 
harmanlamaya gayret ediyor, çıktılara yani akademik başarıya 
göre modelimizi güncelliyoruz. Zaten okulların tasarımı, 
işlevselliği ve de atölye ile laboratuvar dizaynları, sosyal yaşam 
ve aktivite alanları, yenilikçi tutuma göre oluşturulmaktadır. 
Ancak, yenilikçi tutumdan salt dijitalleşme algılanıyorsa burada 
bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Eğitimde yenilikçi 
yaklaşım ve öğrenme modelleri ile kullanılacak aygıt araç gereçler 
birbirinden farklı olmakla birlikte, adım adım dijital eğitimin 
yapı taşlarının döşendiğini hissediyorum. Mecbur kalınmadığı 
sürece uzaktan eğitim formatından sakınılmalıdır. Dijital 
temelli yaklaşımın çok ağırlıkta olduğu bir sistemin sürdürebilir 
olmadığını Covid sürecinde hep beraber gözlemledik. Dolayısı ile 
sınav hazırlık merkezlerindeki ders anlatım tekniği, soru çözüm 
teknikleri ve etüt planlamaları daha geleneksel yöntemlerle 
ama teknolojinin getirdiği yeniliklerden ve de yenilikçi öğrenme 
metodolojisinden azami derecede faydalanılarak gerçekleştiriliyor. 
Okul modelinde ise yeni öğrenme yaklaşımlarının, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlik planlamaların, eğitsel ve bireysel 
rehberlik süreçlerinin, psikolog yapılanmasının daha belirleyici 
olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında sınav hazırlık 
yapılarında yöntem daha klasik metotlarla ilerlerken, okul temelli 
yaklaşımlarda yenilikçi bir tutumun daha baskın olduğunu 
görmekteyiz. 

Veliler ve öğrenciler neden Ortadoğulular Eğitim 
Kurumlarını tercih ederler?
Kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı ile beraber 
velilerimizin de öğrencilerimizin de farkındalık düzeyleri 
oldukça arttı. Bu da velilerin kayıt süreçlerinde detaylı araştırma 
yapmalarını kolaylaştırdı. Tercih edilme sebebimiz, yirmi yıllık 
tecrübemiz, modelimiz ve samimiyetimizdir diye düşünüyorum. 
Zira reklam pazarlama teknikleri ile bir eğitim kurumunun 
yirmi sene ayakta kalması mümkün değildir. Bir başarı öykünüz, 

nitelikli bir eğitim ve rehberlik modeliniz ve de marka değerinizi 
besleyen dinamikleriniz yoksa, bu çağın velisi de öğrencisi de 
sizi tercih etmeyecektir. Tercih sebebimiz başarı öykümüzde ve 
geçmişte bizimle yol yürüyen veli ve öğrencilerimizde saklı.

Kurumlarınızda eğitim ve öğretime ek olarak 
sağladığınız danışmanlık hizmetleri var mı? 
Ortadoğulular Akademi diye müstakil bir akademimizin 
varlığından bahsetmiştim. Bu akademi şu anda sadece 
Ortadoğulular ailesine hizmet sunan bir akademi. Öğretmen 
eğitimlerinden öğrenci ve veli eğitimlerine kadar geniş bir 
yelpazede hizmet sunmaktayız. En son, hızlı okuma kursları ile 
özellikle okuduğunu anlamakta zorlanan ve bu yüzden akademik 
başarısızlık yaşayan veya soruları anlama kapasitesini de yitiren 
bir öğrenci dilimini gözlemledik. Gerek sözel gerekse sayısal 
branşlarda öğretmen dönütleri ve rehberlik direktörlüğünün 
raporları ışığında sorunun başlığı olarak “okuduğunu 
anlamamayı” gördük ve buna dönük anlık programlar 
geliştirebildik. Bu kurslardan sonra deneme sınavlarındaki 
başarı yüzdelerini inceledik ve paydaşlarımızdan çok güzel 
dönütler elde ettik. Aynı şekilde velilerimizin Covid sonrası ev ve 
iş yaşamlarında yaşadıkları sorunları görüşmelerde tespit ettik 
ve buna dönük bir program üzerinde çalışıyoruz. Zira özellikle 
kapanma ve karantina süreçleri velilerimizi ve çocuklarımızı 
oldukça olumsuz etkiledi. Daha önce deneyimlenmemiş etkilerini 
bir ekiple çalışıyoruz ve bunun için de veli odaklı bir seminerler 
dizisi planlıyoruz. Bu ve benzeri çalışmaların bazılarını sene 
başında, bazılarını ise aktüel sorunlarla karşılaştığımızda 
takvimlendiriyoruz. Bizi farklı ve kalıcı kılan temel dinamik, 
süreç ve kriz yönetimindeki başarımızdır diye düşünüyorum. 
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yapı taşlarının döşendiğini hissediyorum. Mecbur kalınmadığı 
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Kurumlarını tercih ederler?
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Tekstil dünyasına yeni bir bakıș açısı ile giriș yapan Kübra Demircan, 
markasının kuruluș hikayesini ve kișiye özel üretim yaptığı tasarımlarını 

MAG Okuyucuları için anlatıyor.

Kübra Demircan 
“Bu Tamamen Benim Dünyam”

röportaj

KÜBRA DEMİRCAN

izi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
Özel sektörde pazarlama alanlarında uzun yıllar görev 
yaptım. İki yıl önce kendi markam olan Kübra Demircan 
KD’yi kurarak hayallerimi gerçekleştirmek için adım attım.

Markanızın hikayesinden bahseder misiniz? Bu 
hayaliniz nasıl ortaya çıktı?

Kadın girişimci olarak, yine kendi emeğiyle çalışma hayatında var olan 
kadınlarımızı destekleyerek yola çıktığım bir yolculuk. Halk Eğitim 
Merkezlerinde eğitimci olan güzel kadınlarımız ile ilk koleksiyonumuz 
olan “kadın kimonoları”mızı çıkardık. Sonrasında talepler güzel gelince 
neden erkeklere yönelmiyorum sorusunu kendime sordum ve bir erkek 
koleksiyonu hazırladık. Erkek koleksiyonumda en büyük cesaretim, 
Masterchef Türkiye şeflerimizden Somer Sivrioğlu oldu. Hayalim, içimde 
durduramadığım kendi işimi yapma arzusundan yola çıktı. İnanın hiç 
kolay bir serüven değil. Böyle anlatınca, hayallerimin peşinden koşmak 
pek tabii güzel fakat bir o kadar da zor. Sosyal medyada denk geldiğimiz 
komik yorumlar gibi “Kurumsal hayatı bırakıp kendi işini kuranlara 
hoş geldin!” diye eğlenceli bir karşılama olmadı fakat ben bir gün olsun 
pes etmedim. Hayat, hayallerinizin peşinde koşarken kazandığınız 
deneyimlerden ibarettir. Ben kazandığım deneyimlerle serüvenimi, 
şimdi daha geniş kitlelere hitap ederek ürün çeşitliliğimi sağlamaya 
odaklıyorum. Bunların başında erkek modası ve geniş beden aralığı 
geliyor. Markam ile ilgili en büyük hedefim ve hayalim, kalıpların dışına 
çıkan bir çizgide herkes tarafından giyilebilir olmak.

Hem kadın hem erkek ceketi ve kimonoları 
üretiyorsunuz. Aynı zamanda geniş beden aralığı 
seçeneğiniz var. Yerli bir üretici olarak tekstil sektörü ile 
ilgili görüşleriniz neler?
Erkek modası, markamı kurduktan sonra dikkatimi çeken bir alan 
oldu. Erkek müşterilerimizin tepkileri ve ürüne yaklaşımı en az 
kadınlar kadar iyi ve sonuç odaklı. Ne istedikleri konusunda daha 
kararlı olduklarından özel dikimlerde bu kısım işimizi kolaylaştırıyor. 
Beden aralığımız geniş, çünkü artık oversize modası ile kimsenin beden 
aralığı kalmadı. Biz rahat ve şık seçeneklerle hayatınızı kolaylaştırmayı 
hedefliyoruz.  

Özellikle yerli üreticiler olarak, kumaş seçimi yaparken stoklarınızı 
iyi tespit edip hareket etmeniz lazım ki devamlılığını sağlayabilesiniz. 
Türkiye, kumaş seçimi konusunda gerçekten dünyanın da ilgi alanında 
olan bir yer. Yurt dışındaki birçok üretici Türkiye’den kumaş alıyor. 
Onlarla keyifli bir mücadelemiz var. Beğendiğim kumaşlarla ilgili en çok 
İran’a takılıyorum. Oradan çok talep geliyor. Markamı kurarken hiçbir 
zaman “Herkes beni konuşsun!” gibi bir kaygım olmadı. Ürünümün 
kaliteli olması ve bu bilinirliğin zamanla kendiliğinden oluşması benim 
için çok önemliydi. Öyle de oldu. Gelecek hayallerimle çok daha güzel 
şeyler olacak inanıyorum. 

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor? Tasarımlarınızdaki ilham 
kaynağınız nedir?
Üretim sürecim hız kesmeden devam ediyor. Şu an sürpriz bir koleksiyon 
hazırlığı içerisindeyiz. Hem de çok seveceğiniz bir iş birliği olacak. 
Bunun heyecanı paha biçilemez açıkçası. Kişiye özel dikimlerimiz, her 
zaman sürdüreceğimiz kısmımız. Orada da şöyle ilerliyoruz: Örneğin; 
bende beğendiğiniz bir kumaş ile ilgili iletişime geçiyorsunuz. Model 
ve talebinizi iletiyorsunuz. Size ölçü tablomuzu yolluyoruz ve üretime 
alıyoruz. Tasarımlarımızda öncelikle insanların konforunu sağlayacak 
ve zamansız giyebilecekleri ceketler olmasını istiyoruz. Bu fikre 
göre tasarım detayları ekliyoruz. Aslında sipariş aşamasında birlikte 
tasarlıyoruz.  Yaşamın kendisi, yararlanmak isterseniz bir ilham kaynağı 
zaten. Ben hayatın her anından ilham almaya özen gösteriyorum. 
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Sağlıklı bir beden ve zihin kadar bakım da 
hayatımıza değer katan bir faktör... 

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

Sağlık-Güzellik 

oplumda obezite cerrahisinin riskli 
olduğu yönündeki inanış nereden 
kaynaklanıyor?
Çok önceleri, obezitenin cerrahi tedavisinde mide 
bandı ya da kelepçesi sıklıkla uygulanmaktaydı. 
Bu yöntemde sağlam bir organ, yani mide bir 
kelepçe ile sıkıştırılıyordu. Mideden herhangi 

bir parça çıkarılmıyordu. Obeziteye neden olan sorun devam 
ediyordu. Danışanın iştahı devam ettiği için zorlayarak yemek 
istiyor, yiyemeyince de psikolojisi bozuluyordu. Bant biraz daha 
sıkıştırılınca midede delinmeler oluyordu. Bu yöntem artık terk 
edildi ve çok fazla tercih edilmiyor. Bu danışanların çoğunda bant 
çıkartılmak zorunda kalıyordu.

Maalesef kelepçeden kalan bu kötü izi bir türlü tam olarak yok 
edemiyoruz. Ayrıca nadiren de ortaya çıkan bazı üzücü olaylar 
medyada abartılarak yer alıyor. Oysa başka bazı ameliyatlarda 
daha fazla sorun çıktığı halde obezite cerrahisinin olası bazı 
komplikasyon ve ölümleri abartılarak veriliyor.

Obezite cerrahisinin riskleri nelerdir?
Obezite cerrahisinden kaynaklı ölüm oranı çok yüksek değildir. 
Obezite cerrahisinin kaçak, enfeksiyon, kanama, fıtık, emboli 
gibi komplikasyonları vardır ve oranı da %2 civarındadır. Ölüm 
oranı %0.1‘den daha azdır. Ameliyat sonrası ağrı, bir safra kesesi 
ameliyatından daha fazla değildir. Bu ameliyatlar laparoskopik 

olarak, yani karına bazı deliklerden girilerek, gazla şişirilerek ve 
özel aletlerle yapılmaktadır. Bu nedenle ağrı daha az, kozmetik 
sonuç daha iyi ve işe dönüş daha kısa sürede olmaktadır. 

Bu risklerden kaçınmak ya da azaltmak için neler  
yapmak gerekiyor?
Öncelikle bize başvuran herkesi ameliyat yapmadığımızı 
belirtmek gerekiyor. Obezite cerrahisi basitçe bir zayıflama 
yöntemi değildir. Danışanlar belli bir kilonun üstünde olmalı, 
daha önce en az iki kere düzgün diyet denemiş ve sonuç 
alamamış olmalıdır. Ayrıca spor da önerilir. Tüm bunlarla sonuç 
alamayan kişiler cerrahi için adaydır. Bu danışanlar öncelikle 
iyice sorgulanır, yandaş hastalıklar araştırılır; ameliyat için 
uygun olup olmadığına, ameliyat sonrası döneme uyum gösterip 
göstermeyeceğine bakılır. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı varsa 
yapılmaz. Sigara ve alkolü bırakması önerilir. Ameliyat öncesi çok 
ayrıntılı tetkikler yapılır. Riskleri en alt seviyeye indirgemek için 
bu ameliyatlar deneyimli ekiplerce belli gelişmiş merkezlerde 
yapılmalıdır. Ameliyat sonrası erken ve geç dönemde danışanlar 
çok sıkı takip edilmelidir.

Sonuç olarak ne söylemek istersiniz?
Obezite, çağımızın hastalığıdır ve oranı da giderek artmaktadır. 
Obez olmamak için gereken tüm çabayı göstermeliyiz. Eğer bir 
kişi obez olursa tüm yöntemleri denemeli, sonuç alınamazsa 
korkmadan cerrahi tedavi için başvurmalıdır. 

T

Doç. Dr. Osman Yıldırım giderek artan, 
çağın hastalığı obezitenin cerrahisi 
hakkında medyada yer alan yanlıș 

bilgileri de ele alarak operasyonlara dair 
merak edilenleri yanıtlıyor.

Obezite
Cerrahisi 

Öldürmez, 
Kurtarır
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sağlık ve güzellik

Özellikle dermatolojik lazer tedavileri, tırnak cerrahisi, mezoterapi, 
antiaging tedaviler ve medikal estetik uygulamaları alanlarında çalıșan dermatoloji 

Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, ciltte olușan çatlakların tedavisindeki etkili 
yöntemlerden ve sonuçlarından bahsediyor.

Cilt Çatlağının
Tedavisi Yoktur Klişesi

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Ağır metal toksisitesi çatlak olușumunda 
göz ardı edilmemesi, mutlaka 

düșünülmesi gereken bir sebeptir.

adın, erkek, ergen, gebe herkes için hoşnutsuzluk 
yaratan ve sık rastlanılan bir cilt problemi… Evet, cilt 
çatlaklarını hemen herkes yaşıyor ancak, müjdeli 
haber şu: “Çatlağın hiçbir tedavisi yoktur.” klişesinden 
kurtulabiliriz, çünkü artık cilt çatlaklarında %100 
olmasa bile %50 ila %80 gibi anlamlı iyileşmeler elde 
edebiliyoruz. 

Çatlaklar, cildin aşırı gerilmesinin bir sonucu olarak oluşan skar 
dokularıdır. Protein yıkımının arttığı hızlı kilo alıp vermeler, 
hormonal değişimler ve özellikle adrenokortikotropik hormonlar 
(böbrek üstü bezi kaynaklı, stresle ilişkili kortizon gibi) çatlak 
oluşumunda rol oynuyor. Bu hormonların arttığı ergenlik, gebelik, 
aşırı fiziksel egzersiz ve steroid hormonu kullanımı gibi durumlarda 
cilt çatlaklarının yoğun oluşumunu gözlemliyoruz. 
Adrenokortikotropik hormonlar, ciltte protein kaybını, özellikle 
elastikiyetten sorumlu elastin lif yıkımını arttırıyor. 

Stria densa; gebelikte, ergenlik döneminde, obezitede oluşan bir 
çatlak tipi olup, gebelerde bebeğin ve annenin kilo artışı ile doğru 
orantılı olarak şiddetini artıyor. Özellikle iri bebek doğuran ve gebelik 
diyabeti, preeklampsi gibi  durumlarda karın, bacak, kollar ve 
göğüslerde daha geniş ve yaygın çatlak oluşumunu görüyoruz.

Atrofik stria ise; kortizon hormonu kullanımı, Cushing sendromu/
hastalığı, Marfan sendromu, anoreksiya nervosa, ağır metal toksisitesi 
(alüminyum, kurşun), kemoterapi, doğum kontrol hapları kullanımı 
gibi faktörlere bağlı oluşan çatlak tipidir.

Sigara içen kişilerde, sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla atrofik 
stria oluşumu da bildirilmiştir. Burada muhtemel sebep; kurşun, 
alüminyum gibi, orta deri bağ dokusuna yani ekstraselüler matrikse 
çöken ve proteinlere bağlanarak yapısını bozan ağır metallerdir. Ağır 
metal toksisitesi olan kişilerde; eşlik eden cilt kuruluğu, kaşıntı da 
vardır. Sanılanın aksine, ağır metal toksisitesi çatlak oluşumunda göz 
ardı edilmemesi, mutlaka düşünülmesi gereken bir sebeptir. 

Patofizyolojisine baktığımızda, çatlakta özellikle orta deride 
elastikiyetten sorumlu elastin liflerin yıkıldığını, kollajen ve fibrillin 
yapılanması olduğunu görüyoruz. Epidermis yani üst deride belirgin 
incelme ve tıpkı atrofik yara izlerindeki gibi dolaşımın azalması da 
mevcut. Ancak, unutmamalıyız ki cildin sıkılığından kollajen lifler, 
elastikiyetinden elastin lifler sorumludur. Çatlak iyileşmesinde 
başarı; elastin liflerin yapımının arttırılabilmesi ile orantılıdır. 

Çatlakların silinmesi ancak çatlak alanında, yeni kollajen ve elastin 
liflerin yapımını sağlamak, kaybolan cilt rengini geri getirmek, 
nemlendirmek ve inflamasyonu azaltmakla mümkün olur.  Bu 
amaçla topikal silikonlu jeller, retinoid, kimyasal peeling, dermapen, 
altın iğne, fraksiyonel lazerler kullanılmaktadır. Bu cihazlarda 
temelde kollajen yapımı uyarılmakta, elastin liflerin yapımı yeterli 
uyarılamamaktadır. 

Biodermogenesi yöntemi, vakum ile elektromanyetik enerjinin 
birlikte kullanıldığı, hücre zarında madde alışverişinde önemli rol 
oynayan sodyum-potasyum kanallarını açarak, hücresel detoks ve 
ATP yapımının uyarıldığı bir cihazdır. Teknolojisi patentli ve taklit 
edilememiştir. Biodermogenesi yöntemi, uygulama alanındaki 
cilt hücrelerinin enerji seviyesini arttırarak protein yapımını 
(fibroblastlarda kollajen, elastin, fibrillin, hyaluronik asit ve 
melanositlerde yani renk yapan hücrelerde melanin pigmentini) 
uyararak ve eş zamanlı bağ dokudaki toksinlerin atılımını 

K

destekleyerek çatlak alanlarında rejenerasyonu yani onarımı 
sağlar. Çatlak onarımında bilimsel etkinliği yapılan çalışmalar 
ile ispatlanmış bir cihazdır. 

Biodermogenesi yöntemi tüm bölgelere uygulanabilir ve 
ağrısızdır, cilt yüzeyinde vakuma bağlı renk değişimi dışında 
herhangi bir kabuklanma veya lekelenmeye sebep olmaz. 
Çatlak alanı ile eş zamanlı olarak çevresindeki cildin de 
gençleşmesini sağlar. Ayrıca lenfatik dolaşımdaki düzelme ile 
selülit görünümünü de düzeltir; özellikle popo, bacaklar, kollar, 
karın ve göğüs bölgesi cildinde dirileşmeyi ve canlı, parlak bir 
görünüm elde edilmesini sağlar. 

Çatlakta mucizevi düzelme sağlayan bir diğer yöntem de 
karboksiterapidir. Çatlak alanlarına karbondioksit gazının ince 
bir iğne ile verildiği, orta deride anlık yaratılan hipoksiye yanıt 
olarak damar genişlemesi ve oksijenin dokuya taşınmasının 
artması ile cilt hücrelerinde ATP yapımı ve detoksifikasyonun 
uyarıldığı bir tedavi şekildir.  Tedavinin tek dezavantajı işlem 
sırasında yanma hissinin yoğun olmasıdır. 

Bu iki yöntem beraber çatlakta yüksek iyileşme sağlayabilir. 

Çatlakta sonuçlar tedavi seanslarının sayısı ile doğru orantılı 
artar. Ayrıca genç yaşta olmak, sağlıklı beslenmek, detoks 
yapmak, sigara içmemek tedaviyi olumlu yönde etkiler.

Özetle, “Cilt çatlakları geçmez, tedavisi yoktur.” söyleminin 
günümüzde bir klişe olduğunu rahatlıkla söyleyebilir, “Çatlak, 
etkili tedavisi olan bir cilt problemidir.” diye düzeltebiliriz… 
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Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Kıraç, erkeklerde infertilite 
konusunda önemli açıklamalarda bulundu, detaylı bilgiler verdi.

İnfertilite Çiftin 
Ortak Problemidir

sağlık ve güzellik

PROF. DR. MUSTAFA KIRAÇ 
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Varikosel erkek kısırlığının 
en sık görülen aynı zamanda 

en sık tedavi edilebilir nedenidir.  
Toplumda %40 civarında görülmektedir.

oplumda kısırlık olarak bilinen infertilite aslında 
yaygın görülen bir durumdur. Son yirmi yılda ise 
giderek artmaktadır. Genel olarak çiftler bir yıllık 
düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyor 
ise bu durum infertilite olarak adlandırılmaktadır. Bir 
çift infertilite sorunu yaşıyor ise muhakkak eşlerin 
her ikisi de değerlendirilmelidir. Yalnızca erkek ya da 

yalnızca kadının değerlendirilmesi doğru değildir. Çünkü kısırlık 
çiftin problemidir. Biz ürolog olarak kısırlığa bu gözle bakar ve 
böyle değerlendiririz. 

İnfertil olan bir çiftte erkeğin rolü kabaca %50 civarındadır. 
Biz ürologlar infertil çiftlerde erkeği değerlendirir ve üreme 
yeteneğini bozan erkek ile ilgili bir problem olup olmadığını 
araştırırız. Çocuğu olmadığı için üroloji uzmanına başvuran ya da 
yönlendirilen bir erkekte ilk yapılması gereken inceleme sperm 
analizidir. Ayrıca detaylı bir muayene yapılarak kişinin üreme 
organları değerlendirilmektedir. Sperm testi özel bir incelemedir 
ve dikkatli yapılmalıdır. Üç gün boyunca yapılan cinsel perhiz 
sonunda sperm testi verilmelidir. Bu testte sperm sayısı, hareketi, 
şekil ve canlılık oranları değerlendirilmektedir. Anormal 
sonuçlarda test tekrarlamalıdır. Bir erkeğin sperm sonucu anormal 
demek optimum şartlarda yapılmış için en az iki teste ihtiyaç 
vardır. Ancak normal demek için tek sonuç yeterlidir. 

Erkek kısırlığın saptanabilir nedenleri ortalama %42 civarındadır. 
Ve bu saptanabilir nedenlerin arasında en sık görülen varikoseldir. 
Varikosel dışında sık görülen diğer sebeplerin bazıları ise inmemiş 
testis, hipogonadizm (hormon eksikliği), testis tümörü ve genetik 
hastalıklardır. 

Varikosel erkek kısırlığının en sık görülen aynı zamanda en 
sık tedavi edilebilir nedenidir.  Toplumda % 40 civarında 
görülmektedir. Yaygın bir hastalıktır ama her varikoseli olan 
kişide infertilite ya da sperm bozukluğu olacak diye bir kural 
yoktur. Varikoseli olan bireylerin yaklaşık % 23-30’ unda infertilite 
problemi gelişmektedir. Varikosel eğer sperm bozukluğu 
yapmışsa, infertiliteye yol açmış, ağrı yapıyor ve testiste küçülme 
yapıyor ise tedavi edilmelidir. Varikoselin tedavisi mikrocerrahi 
ameliyattır. Ameliyat ile hastaların çoğunda düzelme olmaktadır.  

Sık görülen bir diğer problem ise azospermidir. Azospermi 
erkeklerde meni sıvısında hiç sperm olmaması olarak tanımlanır. 
Azospermik erkeklerin normal yoldan çocuk sahibi olma 
ihtimalleri çok düşüktür. O yüzden bu hasta grubu dikkatli ve 
detaylı bir inceleme sonrası yapılacak tedavi ile tüp bebek sürecine 
hazırlanırlar. Bugün için azospermik erkeklerin ortalama %40’ı 
tüp bebek ile çocuk sahibi olabilmektedir. 

Sonuç olarak infertilite yani kısırlık çiftin her iki bireyinin ortak 
problemidir. Yalnızca erkeğe ya da yalnızca kadına odaklanmak 
doğru olmaz. Bu yüzden çiftler hem kadın doğum hem de 
üroloji uzmanı tarafından ortak değerlendirilmeli, saptanan ve 
düzeltilebilir bir neden var ise düzeltilmelidir. 

T
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sağlık ve güzellik

Dent-in Ankara Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği’nden Periodontolog 
Onurcem Duruel, gülüș estetiği, gummy smile ve tedavileri ile ilgili bilgiler verdi.

Gülüş Estetiği ve 
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Gülüş Estetiği ve 
Gummy Smile

Onurcem Duruel

ONURCEM DURUEL

eriodontolojide estetik yaklaşımlar, dişeti estetiği yani 
pembe estetik ve gülüş estetiği olmak üzere iki grupta 
incelenir. Dişeti estetiği daha çok dişeti çekilmeleri 
ve dişetinin pigmentasyonu yani dişetinin rengi ile 
ilgilidir. Bu sayıda yer alan yazımızda gülüş estetiği, 
gummy smile ve tedavileri ile ilgili bilgi vereceğiz.

Yüz estetiği, modern toplumda önemli bir rol oynar. Kişinin sadece 
özgüvenini değil; aynı zamanda sosyal olanaklarını da etkiler. Bir 
insanda yüzde en çok dikkat edilen yerler göz ve ağız bölgesidir.

Gülüş estetiğinde genel olarak belirleyici faktörler: 
• Gülümseme çizgisi,
• Dişetinin rengi,
• Dişlerin boyutu, şekli, konumu ve rengidir. 

Estetik bir gülüş için, estetik ve sağlıklı dişler, sağlıklı dişetleri 
ile ideal dudak pozisyonu önemlidir. Gülme sırasında dişeti 
görünürlüğü 2-3 mm’ye kadar normal kabul edilmektedir. Dişeti 
görünürlüğünün 2-3 mm’den fazla olduğu durumlara “yüksek 
gülme hattı” veya “gummy smile” denir. Gummy smile, dişlerin 
tam olarak sürememesi, iskeletsel bozukluklar ve dudak kaslarının 
aşırı aktivitesi sebebiyle veya bu faktörlerin birlikte görülmesi ile 
oluşabilir. 

Literatürde gummy smile’ın çeşitli etkenleri için farklı tedavi 
yöntemleri önerilir. Bunlar; gingivektomi (kron boyu uzatma), 
botoks uygulamaları ve dudak konumlandırma prosedürleridir (lip 
repositioning). Yukarıda belirtilen etiyolojik faktörlerin kombine 
olarak gözlendiği durumlarda, tedavi yöntemleri de kombine 
olarak tercih edilmelidir. Gummy smile tedavisi amacıyla, hastalara 
kron boyu yükseltme işlemi (gingivektomi) ve sonrasında yapılan 
protetik restorasyonlara Hollywood smile veya smile design yani 
gülüş tasarımı gibi farklı isimler verilmektedir.

Lip repositioning, dudak içerisinden bant olarak mukoza çıkararak 
uygulanan bir cerrahi yöntemdir. İşlem sonrasında dudak kaslarının 
fonksiyonu sonucu dudak eskisi kadar yükselemez. Hastaların 
mevcut gülüşleri asimetri gösteriyor veya gülme sırasında üst 
dudak düzensiz bir hat çiziyor olabilir. Bu durumlar için araştırma 
grubumuz tarafından literatüre kazandırılmış ‘‘diş bazlı dudak 
konumlandırma tekniği (tooth-based-lip repositioning technique)’’ 
yer almaktadır. 

Diğer bir gummy smile tedavi yöntemi de botoks uygulamalarıdır. 
Farklı kas gruplarının hiperaktivitesi sonucu farklı gummy smile 
alt tipleri gözlenmektedir. Bu düzenlemelerin sonucunda da farklı 
alt gruplar için farklı enjeksiyon noktaları belirlenmiştir. Gummy 
smile tedavisi için literatürde, sayısız enjeksiyon noktası tarif 
edilmiştir. Başarılı bir tedavi için önemli olan, yeterli tecrübeye sahip 
bir hekim tarafından, doğru noktanın seçilerek uygulamalarınızın 
yapılmasıdır.

Botoks uygulamaları ile gummy smile tedavisinin kalıcı bir tedavi 
olmadığı ve belli aralıklarla tekrarlanması gerektiği hastalara 
mutlaka bildirilmelidir. Literatürde yer alan çalışmalarda, 
botoks enjeksiyonlarının 4 – 6 ay arasında tekrarlanması 
gerektiği bildirilmektedir. Geçici bir tedavi olmasına rağmen, 
botoks enjeksiyonları gummy smile tedavisi için minimal 
invaziv, tekrarlanabilir ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Biz de 
kliniğimizde, gummy smile tedavisi için botoks uygulamalarını 
güvenle hastalarımıza önerebiliyoruz. 

P
Estetik bir gülüș için, 

estetik ve sağlıklı dișler, 
sağlıklı dișetleri ile 

ideal dudak pozisyonu önemlidir.



Güzelliğin 
Buluşma 
Noktası
Ankara’nın güzellik anlayışını 
değiştirecek Bendis Beauty Center 
kapılarını çok özel bir davet ile 
güzelliğin büyülü dünyasına açtı.

Fizyoterapist ve güzellik uzmanı Tuğçe Koçak tarafından kurulan 
Bendis Beauty Center, çok özel bir davet eşliğinde güzelliğin 
kapılarını araladı. Kurucusu Tuğçe Koçak’ın ev sahipliğinde, trio 
konseri eşliğinde gerçekleşen davete iş ve cemiyet hayatından 
isimler katıldı. Alanında uzman ve eğitimli güzellik uzmanlarını 
barındıran; epilasyon, cilt bakımı, dermapen, manikür ve tırnak 
sanatına dair özenli uygulamaların yapıldığı, iç tasarımı ile 
ziyaretçilerini kaliteli bir şekilde ağırlayan Bendis Beauty Center, 
davete katılanların beğenisini topladı.  

davet

TUĞBA KOÇ SARIÇAM

BELEN GÜLNUR ÇEVİK

TUĞÇE KOÇAK

SİBEL SÜZEN GÜLTEN BIÇAKÇI

NAGEHAN AFȘAR
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CAN KOÇAK DİLEK DEMİRBİLEK ÇAĞRI KUÇAT FUAT KUÇAT 

FATMA DEMİRBAȘ BURCU YÖRÜBULUT ENDER SEVGİ GÜLTEKİN DİLEK ERASLAN AHSEN DEMİRCİ 

Bendis Beauty 
Center, șık 
dekorasyonu, 
birbirinden özel 
uygulamaları 
ile konukların 
beğenisini 
kazandı.

GÜLSEREN KUÇAT



davet

FERAY ȘAHİNGÖZ 

ECE GÜLEÇ AYÇA ALTINOK TÜLAY AÇKALMAZ 

EDA DURSUN  ECEM GÖKIRMAK SEVİNÇ TOPGÜL GÜLPERİ ÖZEL

MAG PR 
Solutions 
tarafından 
düzenlenen 
Bendis Beauty 
Center’ın açılıș 
daveti büyük ilgi 
gördü.

BERİL ÇAVUȘOĞLU
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GÜLİN TURGUT  ELA KERİMZADE  DİLAN KARAASLAN   

PINAR CANALP DİLAN ÇAKAN  FERDA KAPTAN GAYE KEYLAN CANBAZOĞLU NAZ KARİMİ

İLKNUR DEMİRAYBÜKE ALTINOK 
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MAG PR 
Solutions 
tarafından 
düzenlenen 
Bendis Beauty 
Center’ın açılıș 
daveti büyük ilgi 
gördü.

BERİL ÇAVUȘOĞLU
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uğba Hanım diş hekimliğini biliyoruz, 
peki ‘‘Çocuk Diş Hekimliği’’ tam olarak 
nedir?
‘‘Çocuk Diş Hekimliği’’ 0-16 yaş arası bebeklik, 
çocukluk ve ergenlik dönemindeki diş hekimliği 
uygulamalarını kapsayan bir uzmanlık dalıdır.

Siz çocuk diş hekimliği uzmanlığını seçmeye nasıl 
karar verdiniz? Dünyanın en zor branşı değil mi?
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra çocuklarla iletişimimin kuvvetli olması üzerine 
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AB Dalı’nda 
uzmanlık eğitimime başlayarak 2013 yılında uzmanlık ve 
doktora eğitimimi tamamladım. Ankara’da bir ilke imza atıp her 
köşesi çocuklar için dizayn edilmiş ‘‘Çocukların Diş Kliniği’’ni 
kurarak hem çocukların hem de çocuk ruhlu yetişkinlerin 
korkusuzca ve keyifle tedavi olabileceği bir klinik kurdum.
Çocuk hekimliği zor bir branş olmasına rağmen, her gün 
çocuklarla birlikte olduğumuz için mesleki tatmini çok yüksek, 
oldukça keyifli bir branş. Düşünsenize kaç meslekte kapıdan 
giren çocuk koşarak gelip ‘‘Doktor teyze seni çok özledim!’’ 
diyerek sarılabiliyor.

Yetişkinler bile diş hekimlerinden korkup, diş 
tedavilerinden kaçınırken çocuklar daha çok 
korkmuyor mu?
Diş hekimi korkusu yalnızca yaşanılan olumsuz deneyimler 

nedeniyle değil çevreden duyduklarımızla da oluşan bir durum. 
Çocuklarda da çoğu zaman ebeveyn ve yakın çevrenin onlara 
geçirdikleri korkuları ve kaygıları nedeniyle zorlanıyoruz. Ancak 
biz pedodontistler tedaviler haricinde çocuklara psikolojik 
yaklaşım ve davranış yönlendirmesi eğitimlerini de aldığımız 
için bu korkuları birlikte aşabiliyoruz.

Çocukluk çağında en yaygın görülen kronik 
hastalığın diş çürüğü olduğu açıklandı. Diş çürüğü 
bu kadar yaygınken çürüksüz olmak mümkün mü?
Bir yaşından itibaren düzenli diş hekimi kontrolleri, dişlerin ilk 
çıktığı andan itibaren günde en az iki kez diş fırçalama ve fissür 
örtücü, fluor uygulamaları vb. gibi koruyucu diş hekimliği 
uygulamaları sayesinde çürüksüz olmak elbette mümkün.

Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi diş hekimliğini 
de etkiledi mi?
Pandemi sürecinde evde kalma süresinin artması ile beslenme 
alışkanlıkları ve ağız hijyeninin kötü yönde etkilenmesi 
birbirine bağlı bir süreci başlattı. Kötü alışkanlıklara bağlı diş 
çürüklerinde artış gözlenirken, pandemi korkusuyla ertelenen 
tedaviler de eklenince apse oluşumları, erken diş kayıpları ile 
daha çok karşılaşmaya başladık. Erken diş kayıpları nedeniyle 
çene ve diş bozuklukları oluşmaya ve ortodontik tedavi ihtiyacı 
artmaya başladı. Hastaların bu nedenlerle yaşam kalitesi 
düşmekte psikolojik, ekonomik olarak etkilenmekte ve eğitim 
hayatlarından da geri kalmaktadırlar.  

T

2013 yılında çocuklar için dizayn ettikleri 
Çocukların Diș Kliniği’nde hem çocukların 
hem de çocuk ruhlu yetișkinlerin keyifl e 

tedavi olabileceği bir klinik açan
Çocuk Diș Hekimliği Uzmanı 

Dr. Dt. Tuğba Çınar, Pedodonti-Ortodonti 
Kliniği’ne dair detayları anlattı.

Miniklerin 
Dişlerine Uzman 

Dokunuşu

UZM. DR.DT. TUĞBA ÇINAR

sağlık ve güzellik



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Kendinizden söz edebilir misiniz?
Ortaokul ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım. 
2008-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans eğitimimi, 
2014-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü’nde 

uzmanlık eğitimimi tamamladım. Türk Ortodonti Derneği 
ve Ankara Diş Hekimleri Odası üyesiyim. Çayyolu’ndaki 
muayenehanemde yetişkinlere, ergenlere ve çocuklara ideal 
tedaviler sunmak üzere hizmet vermekteyim.

Erken ortodontik tedaviler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Çapraşık dişler ve uyumsuz çene ilişkisi erken yaşta tedavi 
edilmediğinde çiğneme, konuşma ve solunum fonksiyonu 
kayıplarına neden olabiliyor. Bu nedenle kliniğimize rutin 
kontrol, diş çürüğü sebep her ne olursa olsun gelen çocukların 
ortodontik muayenesi yapılmaktadır. Parmak emme, dil itme, 
dudak kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar zamanında tespit edip 
önlenerek, ileride oluşabilecek diş ve yüz bozukluklarının önüne 
geçilmektedir. 

Özellikle son dönemde oldukça popüler olan şeffaf 
plak tedavileri ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Ortodontik tedavi sadece çocuklara değil, yetişkinlerde de sıklıkla 
kendi dişlerini koruyarak ideal bir gülüş tasarımı elde etmek 

için uygulanmaktadır. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda 
neredeyse ağız içerisinde hiç görünmeyen şeffaf plaklar ile dişlerin 
düzeltilmesini sağlamak mümkündür. 

İlerleyen teknoloji ve hastalarımızın daha estetikle tedaviler talebi 
ile beraber geleneksel tedavi yöntemlerinin yerini şeffaf plaklarla 
ortodontik tedavi almaktadır. Şeffaf plaklar tel takmak istemeyen 
fakat diş görünümünden memnun olmayan kişiler için en ideal, 
en estetik tedavi seçeneklerdendir. Bir ağız içi kamera sistemi 
yardımıyla dijital olarak alınan kayıtlar üzerinde planlamalar 
yapılarak daha tedaviye başlamadan hastalara tedavi sonuçlarını 
gösterebilmek mümkündür. 

Her bir diş hareket aşaması için ağız içinde nerdeyse hiç 
görünmeyen, takıp çıkarılabilen plaklar üretilir. Plaklar 
ortodontist kontrolünde haftalık veya on günlük periyotlar ile 
değiştirilerek başlangıçtan bitime kadar kullanılır ve bu sayede 
dişler ideal pozisyonlarına taşınmış olurlar.

Şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir?
Şeffaf plaklar yemek yerken çıkarılmakta ve herhangi bir 
kısıtlama olmadan hastalar her şeyi yiyip içebilmektedir. Pandemi 
koşularında özellikle hastalarımızda şeffaf plak tedavi talebi 
arttı. Çünkü şeffaf plak tedavilerinde kliniğe sık sık kontrol 
seansına gelme gereksinimi ortadan kalkmış ve hastalar evde 
plaklarını belirli aralıklarla değiştirerek kendi kendilerine tedavi 
olabilmektedir. 

Ö

Şeffaf Plakla
Dişler Kolayca 

Düzeliyor 

UZM. DT. ZEYNEP YETKİN 

Ortodonti Uzmanı Dr. Zeynep Yetkin 
ile kariyeri, ortodontik tedaviler ve 

mesleğine ilișkin 
sohbet gerçekleștirdik.



sağlık ve güzellik

Çoğul gebelikler, fetal kalp anomalileri ve erken doğumun erken teșhisi 
konularında uluslararası konușmacı ve uygulayıcı olarak eğitimler veren 

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, riskli gebeliklerde izlediği yolları ve 
uzmanlık alanlarını MAG Okuyucularına anlatıyor. 

Yüksek Riskli
Gebeliğe Yaklaşım

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Balıkesir’de 1977 yılında doğdum. Evliyim; eşim Ece 
Esin, Bayındır Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 
başkanıdır. Can Arda (10) ve İpek (7) adında iki 
çocuğumuz, Roma isimli bir köpeğimiz ve Çilek ve 
Kırçıl adında iki de kedimiz var. Kadın hastalıkları ve 

doğum ve ayrıca perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) uzmanıyım.

Eğitim ve kariyer hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
Liseyi Mersin Fen Lisesinde okudum ve TÜBİTAK Bilim 
Olimpiyatları’nda üçüncü oldum. Yüksek öğrenimimi Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümünde yaparak 2001 
yılında mezun oldum. Tıp öğrenciliğim sırasında Lodz Üniversitesi 
(Polonya) ve Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

Ö

SERTAÇ ESİN

(İspanya)’da stajlar yaptım. Uzmanlık eğitimimi yine Hacettepe 
Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 
gerçekleştirdim. Uzmanlık eğitimim sırasında Baystate Medical 
Center, Springfield (ABD)’da pelvik rekonstruktif cerrahi ve 
ürojinekoloji eğitimi de aldım ve 2007 yılında Kadın Hastalıkları 
ve Doğum ana dal uzmanı oldum. Zorunlu hizmet ve askerlik 
sonrası 2011 yılında Başkent Üniversitesi Adana Hastanesinde 
uzman doktor olarak çalıştım. Aynı yıl, Türkiye’de ilk defa yapılan 
sınav sonucunda Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde perinatoloji yan dal 
eğitimime başladım. 2013 yılında TÜBİTAK bursu ile University 
of Maryland Maternal Fetal Tıp Merkezinde altı ay süreyle 
maternal fetal tıp ve fetal kardiyoloji eğitimi aldım. 2014 yılında 
perinatoloji yan dal uzmanı oldum ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılan sınav sonucu doçent oldum. 
2014-2016 yılları arasında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi perinatoloji 
eğitim görevlisi olarak çalıştım. 2016-2021 yılları arasında Ankara 
Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalında Perinatoloji Bilim Dalı başkanı olarak görev yaptım. 
2019 yılında profesör oldum. 2021 yılı Kasım ayında Başkent 
Üniversitesinden ayrılarak kendi özel kliniğimi açtım. Özellikle, 
iki, üç ve dört boyutlu ultrasonun kullanımı, çoğul gebelikler, 
fetal kalp anomalileri ve preterm (erken) doğumun erken teşhisi 
konularında uluslararası davetli konuşmacı ve uygulayıcı olarak 
eğitimler vermeye devam ettim. 2018 yılında Bükreş’ta yapılan 
International Academy of Perinatal Medicine toplantısında “Genç 
Bilim İnsanları Grubu” üyeliğine seçildim ve 2019 yılında aynı 
dernek tarafından Moskova’da yapılan toplantıda “Associate 
Member” olarak görevlendirildim. International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, Türk Perinatoloji 
Derneği, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği ve Türk 
Obstetrik ve Jinekoloji Derneği (TJOD) üyesiyim. Uluslar arası ve 
ulusal, yüzden fazla makalem bulunmaktadır. 

Böylesine başarılı bir kariyere sahip olmak nasıl bir 
duygu?
Tabii ki gurur verici. Bu aşamaya gelmek için gerçekten çok 
çalıştım ama sonuçta mutlu olduğum bir işi yapıyorum. Ancak 
daha başarılı oldukça, yıllar geçip daha iyi kademelere geldikçe 
omuzlarınızdaki yük daha da artıyor. Çok zor, riskli ve gecesi 
gündüzü olmayan bir iş yapıyoruz. Başarılı olmak, mesleki beceri 
dışında güçlü bir irade de gerektiriyor. 

İşiniz gereği anne adaylarıyla daima bir aradasınız. 
Bu dönemde onların en güvenilir danışmanı 
oluyorsunuz. Bir anneyi doğuma ve beraberinde 
gelen sürece nasıl hazırlıyorsunuz?  
Mutlu bir gebelik ve başarılı bir sonuç için hekim ile hasta uyumu 
çok önemlidir. Hastanızın size güvenmesi gerekir. Birinci veya 
ikinci muayenede, aradaki güven tesis edilir ve ondan sonra o 
ailenin bir parçası olursunuz. Özellikle riskli gebeliklerde çok 
ciddi kararlar almanız gerekebilir. Aile size güvendiğinde, bu 
kararları birlikte almanız kolaylaşır. Gebelikteki amacımız, anne 
ve bebeği en iyi şekilde takip etmek, olası sorunları kesinlikle 
gözden kaçırmamak ve bebeği, olacak en uygun zamanda 
doğurtmaktır. Özellikle erken haftalarda bebeğin anne karnında 
kaldığı her gün, yaşam şansını yüzde üç arttırır. Gördüğünüz gibi, 
bir hafta kazansanız ne kadar fark ediyor. Ancak bunu yaparken 
bebeği o kadar iyi takip etmeniz gerekir ki zarar görmesin. İşte 
deneyimli bir perinatolog bu işe yarar. Sizi normal gebelikte de 
sıkıntılı durumlarda da en iyi şekilde, amaçlanan yere götürür. 
Bu aşamaları güvenle geçtikten sonra güzel bir doğumla, 
amaçladığımız sağlıklı anne ve bebek ile mutlu aile tablosuna 
ulaşıyoruz. Bu takipleri yaparken ortamın temizliği ve rahatlığı 
da oldukça önemli. Amerika’da çalışırken özel kliniklerdeki 
modernlik ve güzellik beni çok etkilemişti. Yeni kliniğimizde 
Türkiye’deki standart muayenehanelerden farklı, kendinizi rahat 
hissedebileceğiniz müthiş güzel bir ortam yaratmaya çalıştık. 

Yüksek riskli gebelik (perinatoloji) sizin uzmanlık 
alanlarınızdan biri, bu konu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Gebelik, hayatın en güzel ve önemli anlarının başında gelmektedir. 
Dokuz aylık bu süreçte anneden veya bebekten kaynaklanan 
bazı durumlar nedeniyle gebelik normalden daha riskli hale 

gelebilmektedir. Bu tür problemleri çözmek için, yüksek riskli 
gebelik yani perinatoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum 
ihtisası sonrası ekstra üç senelik yan dal eğitimini almaktadır. 
Riskli bir gebeliğiniz varsa deneyimli bir perinatoloji uzmanına 
başvurulmasını öneririm. Hangi gebeliğin ne zaman riskli olacağı 
her zaman belli olmaz. Bu nedenle, benim riskim yok diyen 
gebelere de aynı öneride bulunurum.
 
İlgi alanlarınız gereği hastaların sizden yardım 
alabileceği konular neler?
Perinatoloji uzmanının ilgilendiği konular; üç ve dört boyutlu 
ultrason ile fetal anomali taraması, fetal ekokardiyografi, ileri 
anne yaş gebelikleri, üremeye yardımcı teknikler sonucu oluşan 
gebelikler (tüp bebek bebelikleri), maternal kronik hastalıklar 
(guatr, şeker, hipertansiyon, romatolojik rahatsızlıklar, kalp 
hastalıkları), çoğul gebelikler, tekrarlayan gebelik kayıpları, 
gebeliğe bağlı şeker ve gebeliğe bağlı hipertansiyon, preterm 
(erken) doğum ve PPROM, fetal tarama testleri (ikili test, üçlü test, 
dörtlü test, fetal DNA ve bunlardaki problemler), fetal büyüme 
problemleri (IUGR, makrozomi), amniyotik sıvı bozuklukları 
(polihidramnios-oligohidramnios), fetal genetik rahatsızlıklar, 
fetal invaziv girişimler: amniyosentez, koryonik villüs örneklemesi 
(CVS), kordosentez, fetal anomaliler şeklinde özetlenebilir. 
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Doktor Ziyareti doktorziyaretiVideoyu izlemek 
için okutunuz.

ozmetik boy uzatma ameliyatı nedir?
Boy uzatma ameliyatı genellikle tedavi amaçlı, 
bazen de estetik nedenlerle kol ve bacaklardaki 
kemiklerin uzatılması için yapılan bir ortopedik 
ameliyattır. Genetik kökenli ya da çocukluk çağında 
geçirilen çeşitli hastalıklar boyun ciddi derecede 
kısa olmasına neden olabilir. Aynı zamanda travma 

sonrası da tek ekstremitede kısalık meydana gelebilir. Bu gibi 
durumlarda biz uzun yıllardır uzatma cerrahisi uyguluyoruz. Son 
yıllarda özellikle bireylerin estetik kaygılarının gittikçe artması 
ile kozmetik boy uzatma gündeme geldi ve uygulanmaya başladı.

Boy uzatma ameliyatı kimlere yapılıyor?
Kadınlarda  yüz elli cm ve erkeklerde yüz altmış cm altındaki 
yirmi ila kırk yaş arası genç hastalar kozmetik cerrahi için 
uygun hasta grubudur. Ancak, bu sınırların üzerindeki fiziksel 
ve psikolojik rahatsızlıkları olmayan hastalara da kozmetik boy 
uzatma cerrahisi uygulamaktayız.

Uzatma cerrahisi nasıl yapılmaktadır? 
Uzatma, kemiğin cerrahi işlemle kesilmesinin ardından, 
kesilen kemik parçalarını her gün bir milimetre olacak şekilde 
birbirinden ayırarak yapılır. Günler içinde açılan boşlukta yeni 
kemik dokusu oluşur ve kemikte uzama sağlanır. Kemikleri 
birbirinden uzaklaştırmak suretiyle yeni kemik oluşumu 

sağlanmasına distraksiyon osteogenezi denir. Sekiz cm’ye kadar 
uzatma uyluk ya da kaval kemiğine uygulanabilir. On cm’den 
daha fazla bir uzatma isteniyorsa her iki kemiğin de uzatılması 
gereklidir. Uzatma işlemi sadece kemiklere uygulanırken 
çevredeki kaslar, bağlar, sinirler, damarlar ve diğer yumuşak 
dokulara  işlem yavaş yavaş ve aşamalı olarak yapıldığından 
otomatik olarak uzamaktadır. Bu süreçte  fizyoterapi uygulanması 
uzayan bölgenin hareket fonksiyonunu koruması açısından çok 
önemlidir.

Boy uzatma ameliyatında kullanılan yöntemler 
nelerdir?
Boy uzatma ameliyatlarında eksternal fiksasyon (İlizarov 
tekniği), internal fiksasyon (motorlu çivi) ve kombine teknik 
(çivi ve eksternal fiksatör) olarak üç yöntem kullanmaktayız. 
Ameliyat öncesi muayene ve özel radyolojik ölçümleri takiben 
hastanın beklentilerine göre cerrahi yöntem ve uzatma 
hedefimizi belirliyoruz. Ortalama bir buçuk ila iki saat kadar 
süren ameliyat sonrası, hastamızı ayağa kaldırıyoruz ve hemen 
fizyoterapi programı uyguluyoruz. Ortalama uzatma ve uzayan 
bölgenin kemikleşme süresi dört ila altı ayı bulmaktadır. Bu 
süreçte hastalarımızı, gerek klinik muayenelerini gerekse röntgen 
kontrollerini yaparak yakından takip etmekteyiz. Tedavi süresince 
hastalarımız aktif olmaları nedeniyle günlük yaşamlarında aşırı 
bir kısıtlanma yaşamamaktadırlar.  

K

Liv Hospital Ankara 
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Doç. Dr. Gökhan Çakmak, 
boy uzatma cerrahisi hakkında merak 
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Body Sculptor, deri altı yağ dokusunun 
erimesine yardımcı olduğu gibi visseral 

yağ dediğimiz iç organ etrafındaki 
yağların da eritilmesi ve atılmasına 

yardımcı bir teknolojidir.

irmi yıldan fazla bir süredir kilo fazlalığı sorunu ile 
ilgileniyorum. Bunun nedeni benim de aynı sorunu 
paylaşmam. Çok kolay kilo alıyorum, çok zor kilo 
veriyorum. Kilo problemi olanlar hep tombul bir 
çocukluk yaşarlar. Öğrencilik hayatımda da inceciktim. 
Hatta evleneceğim zaman, eşimi tavlamak için bile kilo 
vermeme gerek yoktu. Doğumlar, yoğun ve hareketsiz 

iş yaşamı beraberinde birçok şey getirirken tabii yanında kiloları da 
getirdi. Kilo problemi olan binlerce insan ile karşılaştım. Onların 
neler hissettiklerini, heyecanlarını, hayal kırıklıklarını, sürece bakış 
biçimlerini, kaçamak yapma yollarını çok iyi tanıyorum. Benzer 
sorunlar yaşadığım için, işin her iki tarafını da çok iyi tanıyorum. 
Şunu biliyorum ki, herkesin kilo alma hikayesi farklı. Hızlı ve sağlıklı 
kilo vermeye giden yol, neden olan sorunu doğru tespit etmekten 
geçiyor. 

Neden Şişmanlarız?
Yağ dokusunun vücuttaki dağılımı çok önemlidir. Kozmetik anlamda 
bel etrafında, göbekte ve basen bölgesinde biriken yağlar can sıkıcı 
bir problem olarak karşımıza çıkar. Oysa derinliklerde bulunan 
yağın (iç organlardaki) ve yağlanmanın sağlık için daha endişe verici 
olduğu bilinmelidir. Aşırı şişman, aşırı yağlı ve visseral yağlanması 
fazla olan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıf düştüğünü ve 
Covid-19 riskinin artırdığını da biliyoruz. Diyet yapsak da yağları 
eritemeyip fazla kilodan kurtulamayız. Asıl olan, kişilerin yaşam 
tarzı değişikliklerini öğrenmeleri ve bunları hayatına uygulamayı 
başarmalarıdır. Aksi halde birçok insanın, hayatında defalarca 
tekerrür ettiği gibi, biten diyet süreleri sonunda verilen kiloların geri 
alınması kaçınılmaz oluyor.   

Kilo Almak Bir Kader mi?
Elbette kader olamaz ama bozulmuş mutfak kültürünü, tüm 
dünyanın mücadele ettiği hastalıkların başında sayabiliriz. İşte bu 
sebeplerle birçok yöntem, fazla kilolar ve bölgesel yağlanmaların 
tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde birçok 
merkezde oldukça yaygın kullanılan, ülkemizde de kullanıma 
girmiş bir teknoloji “Body Sculptor”. Bu yeni teknoloji deri altı yağ 
dokusunun erimesine yardımcı olduğu gibi visseral yağ dediğimiz 
iç organ etrafındaki yağların da eritilmesi ve atılmasına yardımcı 
bir teknolojidir. Visseral yağların erimesi ile hasta metabolizmasının 
dengeye girmesinin yanı sıra tansiyon, şeker, kolesterol değerlerinin 
normal seviyelere inmesine, Body Sculptor tedavisinin bonusu 
diyebiliriz. 

Body Sculptor dünya çapında elliden fazla ülkede, obezite 
kliniklerinin tedavi protokollerinde kullanılmaktadır. İnsan 
vücuduna zararlı olmayan bir biyomanyetik alan yönetimi ile 
(biostimology) yağ yakmaya yardımcı bir cihazdır. Karın iç bölge 
yağlarına ve deri altı yağlara etki ederken aynı anda sıkılaşma da 
sağlayan ilk ve tek cihazdır. Yani üçü bir arada etki, tek cihazda elde 
edilebilmektedir.

Peki Nasıl Olacak Bu İş?
Body Sculptor’ın çok basit ve sade bir tedavi protokolü vardır. Cihaz, 
vücudu saran bir tulum gibi giyilerek tüm vücuda uygulanır. Böylece 
tüm vücuda etki eden bir incelme etkisi olur.  Kırk beş dakikalık süre 
ile haftada üç seans halinde, toplam on iki seans uygulama planlanır. 
Hastalarımızın durumlarına göre tedavi süresi ve sıklığı değişebilir. 
Ayrıca bölgesel yağ fazlalıklarına göre hedefe yönelik diğer bölgesel 
zayıflama teknolojileri ile de kombine edilebilir. Böylelikle kişiye 
özel zayıflama planı ortaya çıkarıldığında sonuçların daha uzun süre 
kalıcı olması sağlanır. 

Y
Tedavinin etkinliği beş ila altı seanstan sonra belli olmaya 
başlamakla beraber asıl etki on iki seansın sonunda 
görülmeye başlanır. Hatta tedavi tamamlandıktan sonra da 
incelme ve sıkılaşma devam etmektedir.

Tüm bunların yanında en önemli katma değeri unutmamak 
yerinde olur: İç yağların da erimesi ile düzene giren 
metabolizma, normale dönen tansiyon, biyokimyasal 
değerlerin ve kan yağlarının normal değerlere dönmesi kişinin 
sağlığını, hayatını yeniden kazanmasına yardımcı olur. 
Zayıflamak isteyenler, artık sağlıklı olmayı ertelemesinler. 
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effaf plak tedavisi nedir?
Ortodontik diş tedavisi, normal diş yapısının olması 
gerektiğinden farklı ve çapraşık olduğu durumlarda 
çeşitli mekanikler kullanılarak dişlerin ağız, diş ve 
kafa yapısına göre doğru konumlarına getirilmesi 
olarak tanımlanabilir. Bir ortodonti uzmanı tarafından 
gerçekleştirilecek muayenenin sonucunda hasta için en 
uygun ve en doğru tedavi planlamasının ve bu amaçla 

uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesi gerekir. Her hasta ayrıdır 
ve kendine özel bir tedavi gerektirir; bu sebeple uzman ortodontist 
tarafından dikkatli ve titiz bir planlama hem tedavi süreci hem de 
tedavinin başarısı ve kalıcılığı bakımından çok önemlidir. Bu amaçla 
pek çok yöntem kullanılmaktadır. En çok ve yaygın olarak bilinen ise 
tel tedavisidir. Son zamanlarda giderek daha yaygın ve popüler olmuş 
diğer bir yöntem ise şeffaf plak tedavisidir.

Şeffaf plak tedavisi nasıl uygulanır?
Şeffaf plaklar tedavisi, ağız içi üç boyutlu dijital tarayıcılar 
kullanılarak yapılan tamamen dijital bir yöntemdir. Tarama 
yapmak çok kolaydır ve çok kısa sürede gerçekleşir. Klasik ölçü alma 
yöntemine göre çok rahat; aldığımız kayıtları dijital ortamda, alçı 
modellere kıyasla bozulmadan, kırılmadan güvenilir bir şekilde 
saklayabiliyoruz. Aldığımız bu taramayı bilgisayar ortamına 
aktarıp bir simülasyon programı yardımıyla tedavi planlamamızı 
geliştiriyoruz. Planlamamızı dişlerin yerine, kemik ve yüz ile olan 
ilişkisine, hastanın beklentisine ve ihtiyacına göre hassas bir şekilde 
yapıyoruz. Bu simülasyon programı yardımı ile geliştirdiğimiz 

Ş

Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Yeğin 
Andaç Pak, Invisalign Stickables 

isimli renkli ve eğlenceli çıkartmalar 
ile küçük çocuklar için de çekici hale 
gelen șeffaf plakların uygulanıșı ve 

kullanımı hakkındaki merak edilenleri 
paylașıyor.

Pratik ve 
Estetik 

Şeffaf Plaklar

tedavi planlamamızı, daha tedaviye başlamadan önce hastamıza 
göstererek tedavi sonunda nasıl bir görüntüye sahip olacağı 
hakkında bir fikir verebiliyoruz. 

Şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir?
Şeffaf plaklar neredeyse görünmez olmaları sebebiyle daha estetik 
olmaları, yemek yerken çıkartılmaları ve fırça ve macun ile 
fırçalanabilmeleri nedeniyle hijyenik olmaları, özel günlerde birkaç 
saat çıkarılıp kullanılmama gibi bir imkânları olması sayesinde 
tel tedavisine göre avantajlı olduğu yönlere örnek olarak sayılabilir. 
Plaklar ağza ilk takıldığında başta konuşmada biraz sıkıntı 
hissedilse de birkaç gün içinde tamamen alışılıp hiçbir rahatsızlık 
vermiyor. Tel tedavisinde olduğu gibi yiyecek sınırlaması olmaması 
da ayrı bir avantaj olarak sayılabilir. Sporla ilgilenen hastalarımız 
da şeffaf plakları rahatlıkla ve güvenle kullanıyorlar. Travmaya 
maruz kaldıkları durumlarda tel tedavisine göre daha güvenlidir. 
Ancak unutulmaması gereken önemli bir konu, şeffaf plaklarda 
tedavinin başarısının ve süresinin tamamen hasta uyumuna bağlı 
olmasıdır. Plakların günde yirmi ila yirmi iki saat kullanılması ve 
temiz tutulması gerekiyor. Daha az kullanıldığı durumlarda dişlere 
yeterli miktarda kuvvet aktarılamayacağı için istenen düzeyde diş 
hareketi gerçekleşmeyecektir ve tedavi başarısız olacaktır.

Şeffaf plaklar her yaş grubundan hastaya 
uygulanabilir mi? 
Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi son dönemde yaygın bir şekilde 
kullanılır ve hastalar tarafından talep edilir hale geldi. Sosyal 

DR. DT. YEĞİN ANDAÇ PAK
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Hastalarımıza uygulanacak tedavi 
sonucunda sahip olacakları gülüș 

estetiğini gösterebilmek dijitalleșmenin 
ortodontiye sağladığı en güzel 

katkılardan biri.

medyanın, özellikle bu pandemi döneminde hayatımızda çok önemli 
bir yere sahip olduğu bir gerçek. Kliniğimize başvuran her yaş 
grubundan hastalarımız şeffaf plaklar ile tedavi olmak istediklerini 
belirtiyorlar. Pandemi ile şeffaf plakların biraz daha popüler hale 
gelmesinin önemli bir sebebinin tel tedavisinde olduğu gibi tellerin 
kopması, batması, çıkması gibi acil durumların görülmemesi 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şeffaf olmaları sebebiyle estetik 
açıdan da hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor. Erişkin 
hastalarda yaygın ve başarılı bir şekilde uyguladığımız gibi çocuk 
ve ergen hastalar tarafından da yaygın olarak tercih ediliyor. Çocuk 
hastalarda haftada bir, erişkin hastalarda on günde bir plak değişimi 
ile gerçekleştirdiğimiz tedavi sürecinde acil durum olmaması 
dolayısı ile tedavi sürecinde ciddi aksamalar yaşanmıyor. Ancak, 
bir ila bir buçuk aylık aralıklarla kontrollerin mutlaka yapılması 
gerekiyor. Dişler üzerine kuvvet aktarmak için yapıştırdığımız küçük 
ataşmanların kopup kopmadığı, plakların tam olarak yerine oturup 
oturmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Çocuklar için tavsiye ettiğiniz ilk muayene dönemi 
ne zaman ve çocuklarda kullanma disiplinini nasıl 
sağlıyorsunuz?
Çocukların yedi yaş civarında mutlaka bir ortodontist tarafından 
muayene edilmesi gerekmektedir. Yedi ila on sekiz yaş grubu dişsel 
ve iskeletsel olarak gelişimin tamamlandığı, ortodontik açıdan çok 
önemli bir dönemdir. Bu yaşlarda görülen basit diş çapraşıklıkları, 
bozukluklar, çapraz kapanış, çene darlıkları, erken süt dişi kaybına 
bağlı yer darlıkları gibi problemlerin yanı sıra parmak emme, tırnak 
yeme veya ağız solunumu gibi bazı alışkanlıklara bağlı olarak da ileri 
dönemde yüz gelişimi problemleri ve çene bozuklukları meydana 
gelebiliyor. Erken dönemde tespit edilen bozuklukların giderilmesi 
ile ileri dönemde meydana gelebilecek şiddetli ve hatta belki de 
sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilecek bozuklukların 
önüne geçmek mümkün olabiliyor. Bu amaçla özellikle çocuk 
hastalarda şeffaf plakları tercih ediyorum. Eskiden kullandığımız 
konvansiyonel ortodontik hareketli apareyler yerine bugün 
teknolojinin bize sunduğu imkanlardan yararlanarak kullanımı 
son derece kolay, pratik ve estetik olan şeffaf plaklar, çocukların 
tedavi sürecini çok daha rahat tolere etmesine olanak sağlıyor. Ayrıca 
üzerine yapıştırılabilen Invisalign Stickables isimli renkli ve eğlenceli 
çıkartmalar ile küçük çocuklar için daha da çekici hale getirildiler. 
Çocuklar tahmin edilenin aksine plaklara çok kolay uyum sağlıyorlar 
ve kullanıyorlar.

Sizin için ortodonti alanındaki en büyük dijitalleşme 
nedir?
Dijital bir çağda yaşıyoruz. Teknolojinin günden güne gelişmesi diş 
hekimliği alanında da kendini gösteriyor. Yeni yöntemler ile ortodonti 
de dijitalleşme sürecinde çok yol aldı. Eskiden korkulan işlemler artık 
daha pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hastaya sağladığı 
konforun yanında hata payı da en aza indiriliyor.  Vakaların analizi, 
diş çekimi veya arayüz aşındırmaları gibi tüm diş hareketleri detaylı 
bir şekilde planlanıyor. Hastalarımıza uygulanacak tedavi sonucunda 
sahip olacakları gülüş estetiğini gösterebilmek bence dijitalleşmenin 
ortodontiye sağladığı en güzel katkılardan biri.

Bir hasta tedaviye karar verdiği andan itibaren, bize 
tedavi ve kontrol aşamalarından bahsedebilir misiniz?
Kliniğimize başvuran bir hastamıza öncelikle tedavinin tüm 
aşamalarını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Tedaviye karar verdiği 
takdirde, dijital ağız içi tarayıcı ile hastamızın ağız içi kayıtlarını 
alıyoruz ve bilgisayara aktarıyoruz. Ayrıca ağız içi ve ağız dışı 
fotoğraflar ve röntgen alıyoruz. Tüm bu materyalleri dijital ortamda 

bir araya getirip, simülasyon programının yardımıyla 
hastanın ağız, diş ve yüz yapısına göre uyumlu ve estetik bir 
gülüş sağlayacak bir tedavi planlaması gerçekleştiriyoruz. 
Planlamayı onayladıktan sonra tüm plaklarımız üretilip bize 
gönderiliyor. Artık tedavimize başlama aşamasına gelmiş 
oluyoruz. İlk randevumuzda ataşmanlarımızı yapıyoruz ve 
plaklarımızı uyumluyoruz; kullanım şeklini gösteriyoruz. 
Bu aşamadan sonra görüşme sıklığımız, hastadan hastaya 
değişiyor.  Şehir dışından veya yurt dışından gelen hastalarımız 
için randevu aralığımız daha uzun olabiliyor, iki ila üç aya 
kadar uzatabiliyoruz; bu süre için yeterli olacak kadar plakları 
hastalarımıza veriyoruz. Ancak diğer hastalarımız için çok 
büyük bir sıkıntı olmadıkça ben yine dört ila altı haftalık 
aralıklarla hastalarımı görmeyi tercih ediyorum. Çocuk 
hastalarda hafta bir, erişkin hastalarda on günde bir plakları 
değiştirerek tedavi sürecimizi tamamlıyoruz. Tabii ki günde 
yirmi ila yirmi iki saatlik bir kullanım şartıyla. Tedavimiz 
tamamen bittiğinde ise pekiştirme tedavisi uyguluyoruz. 
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sağlık ve güzellik

Tedavilerde ancak sağlıklı bir iletișim ile sorunun gerçek kaynağının ortaya 
çıkabileceğini ve bu șekilde sürecin bireyselleșerek bașarı oranının artacağını 

vurgulayan Psikolog Mert Arda Öz, empatinin önemini belirtirken kaygı 
bozukluğuyla da ilgili önemli noktalara değiniyor.

Anksiyete Bozukluğu
Tedavi Edilebilir

endinizden biraz bahseder misiniz?
Ankara doğumluyum, yirmi dokuz yaşındayım. Lise 
eğitimimi ODTÜ’de tamamladıktan sonra Başkent 
Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. Şu an klinik 
psikoloji yüksek lisans eğitimi alıyorum ve kriminal 
psikoloji alanında araştırmalar yapıyorum. Aktif olarak 
online psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorum. Aslında 

psikolojiye olan ilgim çocukluk yaşlarından başlıyor; psikoloji ile iç içe 
olan bir aileden geliyorum. Bildiğiniz gibi annem Psikolog İlkim Öz; 
gerek yazdığı yirmi kitap gerekse mesleki performansı olsun benim 
de terapist olmamda oldukça etkili olmuştur. 

K

MERT ARDA ÖZ

Sizi mesleğinizde başarılı yapan değerler sizce 
nedir?
Açıkçası ben bu mesleğin içinde yetiştim. Ortaokul ve lise 
yıllarım psikolojik danışmanlık merkezimizde geçti. Kişiliğimi 
oluşturan yapı taşları çocukluk yaşlarımdan itibaren bu mesleğe 
olan ilgim ve sevgim ile oluştu. Bu sebeple psikoloji benim 
çok büyük bir parçam, beni oluşturan en büyük değerlerden 
biri. Bu değeri insanlara yardım etmek için, hayat kalitelerini 
yükseltmek için kullanmak ise benim nezdimde en büyük 
başarıdır. Kendini gerçekleştirme serüveninde her insanın kendini 
ve çevresini iyileştirmek adına yapabilecekleri, aynı zamanda 

İnsan kompleks bir varlıktır. Her bireyin 
psikolojik rahatsızlığının altında o kișiye 

özel spesifik travmalar veya olumsuz 
düșünceler yatar.

dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirir. Ben de bunu psikoloji 
ile yapabileceğime inanıyorum. Aynı zamanda dünyayı daha 
iyi bir yer haline getirmek için bireysel çabaların çok önemli 
olduğunu düşünüyorum; benim amacım da hayat kalitesini 
yükseltebildiğim her bir birey ile buna katkıda bulanabilmek.

Psikolojide yöneldiğiniz alanlar nedir, hangi ekolleri 
kullanıyorsunuz?
Alanım klinik psikoloji. Son dönemlerde kaygı bozukluğu yaşayan 
kişilerle daha çok çalışıyorum. Pandeminin sebep olduğu panik 
bozukluk, panik atak, gelecek kaygısı ve buna bağlı olarak stres 
bozuklukları yaşayan kişi sayısında epeyce artış var. Bilişsel 
davranışsal terapi en çok faydalandığımız tedavi yöntemidir. 

Günümüzde en sık rastladığımız psikolojik 
rahatsızlıklardan olan anksiyete bozukluğunun kesin 
bir çözümü var mı?
Tüm bilimlerde olduğu gibi psikoloji biliminde de kesinlikten 
söz etmek doğru değildir. Bunun yanı sıra anksiyete bozukluğu 
iyi bir psikoterapi süreci ve doğru tedavi yöntemleri ile tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. Diğer adı  kaygı bozukluğu olan bu 
psikolojik rahatsızlığın, davranışsal terapi veya çeşitli ilaçlar ile 
kontrol altına alınabildiğini biliyoruz; fakat burada unutulmaması 
gereken nokta şudur ki, insan kompleks bir varlıktır. Her bireyin 
psikolojik rahatsızlığının altında o kişiye özel spesifik travmalar 
veya olumsuz düşünceler yatar. Bu nedenle anksieyte bozukluğuna 
sahip her kişiye aynı tedavi yöntemleri ile yaklaşmak sağlıklı 
olmayacaktır. Tedavinin başarıya ulaşmasındaki en önemli husus, 
terapist ile danışanın arasındaki iletişimin verimliliğidir. Bu 
sağlıklı iletişim ile ancak sorunun gerçek kaynağı ortaya çıkabilir 
ve tedavi süreci bireyselleşerek başarı oranı artar.

Günlük hattaki stres yaratan durumlarla nasıl baş 
edilebilir?
Aslında stresi doğru tanımlamak, yapmamız gereken ilk şey 
olmalı. Stres, vücudun, çevresindeki olumsuz durumlara verdiği 
bir tepkidir. Stres bir etkinin sonucudur. Bunu bilimdeki etki 
tepki yasası olarak da düşünebiliriz. Dışardan gelen olumsuz 
etki ne kadar yüksekse, vücudun verdiği stres tepkisi de o kadar 
şiddetli olur. Bu sebeple stres kaynaklarını doğru belirlemek 
çok önemlidir. Vücudun neye tepki verdiğini anlamak ve analiz 
etmek, stresle başa çıkmamızdaki ilk adım olmalı. Bu stres 
kaynaklarını belirledikten sonra onları minimize etmek faydalı 
olacaktır. Diğer çok önemli bir husus ise, kendimize gereğinden 
fazla sorumluluk yüklememek. Bazen omuzlarımıza aldığımız 
gereğinden fazla yük, başımızı bir türlü kaldıramamamıza 
sebep olabiliyor. Yapabileceğimiz başka bir stresle başa çıkma 
yöntemi olarak, hayır diyebilmeyi çok önemli görüyorum. İnsanın, 
otonomisine sahip çıkarak gerekli yerlerde hayır diyebilmesi, onu 
stres kaynaklarından uzaklaştıracaktır. Kısaca, tüm insanların 
stres yönetimini çok iyi öğrenmesi gerekiyor, çünkü önümüzdeki 
yıllarda buna çok daha fazla ihtiyaç olacak.

Majör depresyon nedir? Depresyondan kurtulmak 
ne kadar zamanımızı alır?
Majör depresyonun genel anlamı için, kişinin yaşam ile bütün 
bağlarının zayıflaması diyebiliriz. Majör depresyondaki kişi, 
gerçek anlamda hayat ile ilgili genel olarak motivasyonunu 
kaybetmiştir. Normalde zevk aldığı şeylerden zevk almaz, sevdiği 
yemekleri canı çekmez, istediği gibi uyuyamaz, eskiden hoşuna 
giden aktivitele-rine karşı ilgisizdir, değersizlik ve umutsuzluk 
duygularını doruklarda yaşar. Her psikolojik rahatsızlıkta olduğu 

gibi majör depresyonda da tedavi süreci kişiden kişiye değişmekle 
birlikte uzun süreli bir tedavi gerektirir; psikoterapi ve psikiyatrik 
destek bir arada alınır. Aynı zamanda hasta yakınlarının da majör 
depresyon ile bilgi sahibi olması gereklidir, çünkü depresyondaki 
kişi için aile desteği çok önemlidir.

Danışanlarınız ile aranızdaki güven ilişkisi nasıl 
oluşuyor?
Aslında bakarsanız danışan terapist ilişkisi çok özel bir ilişki 
türüdür. Bana kalırsa burada empati ve samimiyet, güven 
ortamının oluşmasındaki en önemli rolü oynuyor. Ben her 
danışanımla empati kurarak, onların acılarını hissederek, 
yaşadıklarını anlamaya çalışarak, el ele vererek sorunlarını aşmak 
için çaba sarf ediyorum. Benim için danışanlarım, ne problemleri 
olursa olsun çözülmesi gereken bir vaka veya mekanik bir problem 
teşkil eden bireyler değiller. Burada kişinin empati yapabilmesi 
çok önemli; danışanın, ancak gerçekten yargılanmayacağını, 
eleştirilmeyeceğini hissetmesi ile problemlerin asıl nedenlerine 
inmek mümkün; bu da tamamen samimiyetten geçiyor. Kesin 
siz de çevrenizde duymuşsunuzdur “Psikoloğa gittim fakat hiç 
ısınamadım.”, “Kendimi açamadım.” gibi cümleleri. Ben bugüne 
kadar hiç böyle bir durum yaşamadım. Bu da bir terapist için son 
derece gurur verici. 

psk.mertardaoz • Tel: +90 543 448 05 42
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Uzun süre Alman bir markanın koordinatörlüğünü ve eğitmenliğini yapan ve 
sonrasında hayalini gerçekleștirerek kendi güzellik ve sağlık merkezini açan 

Canan Bektaș, akademik eğitim verdiği șubesine dair merak edilenleri yanıtlıyor.

Canan Bektaş Güzellik Akademi
A’dan Z’ye

Güzellik Uzmanlığı Dersleri

CANAN BEKTAȘ



Her bir öğrencinin hayatına 
dokunabilmek, onlara bir șeyler 

katabilmek muhteșem bir duygu.

anan Bektaş Güzellik Akademi olarak nasıl 
bir misyon ile hareket etmektesiniz?
Bana göre öğretmenlik en kutsal mesleklerden bir 
tanesi. Her bir öğrencinin hayatına dokunabilmek 
onlara bir şeyler katabilmek muhteşem bir duygu. 
Yılların birikimiyle iyi kötü tüm tecrübelerimle 
harmanlanmış bir eğitim öğretim sistemim var. Bildiğim 

her şeyi aktarmak, onları kendim gibi görmek, öğrendiklerine emin 
olana dek peşlerini bırakmamak en büyük iş felsefem.

Etkinlikler ve faaliyet alanlarınızdan bahseder 
misiniz?
Canan Bektaş Güzellik Akademi olarak siz kadınların istediği tüm 
hizmetleri sunarız. Cilt bakımları, epilasyon, kalıcı makyaj, vücut 
masajları, kirpik, tırnak, zayıflama vb. İçeriye girdiğinizde tepeden 
tırnağa güzelliğinize güzellik katmanız için elimizden geleni 
yapıyoruz. Aynı zamanda akademik olarak tüm bu verdiğimiz 
hizmetleri öğretmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Tüm 
öğrencilerimi bilgilerimle kucaklamak için sabırsızlanıyorum.

Bize Canan Bektaş Güzellik Akademinin konu 
başlıkları ve içeriğini anlatır mısınız? Eğitim süreciniz 
nasıl ilerliyor?
Cilt teorik bilgisi, cilt hastalıkları, popüler cilt bakımları 
(hydrafacial, mezoterapi, dermapen, asit bakımı), vücut bakımları, 
masaj, kirpik lifting, makyaj, manikür, pedikür, lazer gibi güzellik 
uzmanlığına dair her şey sıfırdan anlatılmaktadır. Eğitimim 
çoğunlukla pratik ağırlıklı olacaktır. Tabii siz sürekli bakımlar 
yapacaksınız, elleriniz sürekli canlı ciltlerde olacak. Bunun 
dışında müşteri ilişkileri, sizin nasıl davranmanız gerektiği, 
yaşayabileceğiniz sorunlarda nasıl politik olmanız gerektiğine 
kadar A’dan Z’ye her şeyi öğreneceksiniz. İş yerinizi açtığınızda tüm 
kolaylıkları kucaklayıp zorluklara rahatça göğüs gerebileceksiniz.

Başvuru şartları nelerdir?
Hiçbir şartımız yok. Bu mesleğe ilginiz ve alakanız benim için 
yeterli. Zaten sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. Bu meslek insanı 
içine öyle bir çekiyor, öyle bir keyif veriyor ki hepinizin bu duyguyu 
yaşamasını isterim.

Akademiden mezun olanlara sağladığınız imkanlar 
nelerdir? Mezun olanlar nerelerde çalışabilir?
Bizden mezun olan öğrenciler doktorun yanında dahi çalışacak 
seviyede oluyorlar. O kadar popüler bir meslek ki hastaneden tutun 
otellere kadar her yerde iş imkanı var. Kendi yerinizi de açmak 
isterseniz tüm tecrübelerimle sizin her zaman yanınızdayım. 
Buradan mezun olduğunuzda da sorularınız ya da yardıma 
ihtiyacınız olduğunda ben her zaman bir telefon uzağınızda 
olacağım. 
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Seçkin Kore kozmetik markalarının Türkiye resmi distribütörü K-Land, 
Kore’nin cilt bakımı sektöründeki eșsiz içeriklerini Türkiye’deki müșterileri ile bulușturuyor.

Güney Kore’den 
Gelen Güzellik 

K-Land

röportaj

- Land markasını ve sizleri tanıyabilir miyiz? 
K-Land 2019 yılında, en iyi Kore güzellik markalarını tek çatı 
altında toplama düşüncesiyle kuruldu. Güncel olarak on farklı 
Kore markasının resmî Türkiye distribütörlüğünü yaparak 
bu hedefimizi yerine getiriyoruz. En iyi içerikler ve kaliteli 
ürünleri tüm Türkiye’deki müşterilerimizle buluştururken 
güçlü Ar-Ge ekibimiz ile sürekli olarak güncel trendleri takip 

edip yeni marka araştırmalarımıza ve görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Türkiye pazarına yeni giriş yapan bir firmasınız, 
ülkemizde Kore ürünlerini tanıtmak amacıyla ne gibi 
stratejiler yürüyorsunuz?
Sosyal medyanın etkisi kesinlikle tartışılamaz. Özellikle influencer 
çalışmalarına yoğunlaşıyoruz. Youtube ve Instagram bu konuda en 
çok kullandığımız platformlardan ikisi. İyi ve etkili içerikler üreten, 
markalarımızı severek paylaşan influencerlardan destek alıyoruz. Ayrıca her 
online alışverişte tester ürünler ile müşterilerimizin daha fazla ürünümüzü 
denemesini sağlıyoruz. Her müşterimiz için cilt bakımı uzmanlarımız 
onlara özel bakım rutinleri hazırlayabiliyor. Yakın zamanda Ankara 
Arcadium AVM’de K-LAND mağazamızı açarak müşterilerimiz ile bire bir 
iletişime geçmeye başladık. AVM içi reklamlardan da faydalanıyoruz. 

Kore menşeili ürünlerin güzellik ve cilt bakımı açısından 
diğer markalardan farkı nedir?
Hepimiz Koreli kadın ve erkeklerin mükemmel ciltlerine hayranlıkla 
bakıyoruz. Cilt bakımı onlar için olmazsa olmaz; mutlaka herkesin bir 
cilt bakım rutini var. Cildi güneşten koruma, etkili bir temizleme rutini 
ve cildin ihtiyacı olan ürünler ile bakım yapmak çok önemseniyor. Kore 
her zaman iyi içerik, doğru ürün ve düzenli kullanım algısını benimsiyor. 
Dünyanın en iyi içeriklerini Kore ürünlerinde bulabiliyoruz. Son yıllarda 
Kore kültürünün popülerleşmesi ile cilt bakımı ve makyaj ürünleri 
de aynı şekilde ilgi görmeye başladı. Dünyada şu anda ciddi bir pazar 
payına sahipler. Bunun asıl sebebi, en iyi içeriklerini en etkili şekilde 
kullanabilmeleri. 

En çok talep gören ürünleriniz neler?
On farklı markamız içerisinde son dönemde Maxclinic müşterilerimizin 
favorisi. Türkiye’de bir benzeri olmayan Melatonin Liposome %5 krem, 
güzellik uykusu kremi olarak anılıyor; sabah uyandığınızda dinlenmiş, 
canlı ve dolgun bir cilt sağladığı için en çok talep gören ürünlerimizden. 
Ayrıca markanın, çift aşamalı cilt temizliğini tek adıma düşüren Oil Foam 
serisi, Kore’de tekrar alımda 1 numara. 

Kadınların beğenisini kazanmak özellikle konu güzelliğe 
gelince oldukça zor. Siz bu konudaki başarınızı neye 
bağlıyorsunuz?
Göze hitap eden tasarımlar, dokunduğunuzda kalitesini fark ettiğiniz 
ambalajlar ve kullanım sonrasında gelen harika geri dönüşler... Özellikle her 
müşterimizin kendine uygun olan ürünü keşfetmesini sağlamak istiyoruz. 
Bu sayede cildindeki bir probleme karşı çözüm bulan tüm müşterilerimiz 
mutlaka diğer ürünleri de cilt bakımı rutinine dahil ediyor. 

Şu anda Arcadium AVM’deki mağazanızda müşterileriniz 
ile buluşuyorsunuz. Önümüzdeki günlerde sizleri başka 
nerelerde göreceğiz?
Bünyesinde en fazla Kore markasını barındıran tek firma olarak 2022 yılı 
için Ankara’da açmayı planladığımız mağazalar dışında, İstanbul ve İzmir 
gibi farklı şehirlerde de müşterilerimiz ile buluşmayı planlıyoruz. 

Markanızı bir cümle ile tanımlamanızı istesek ne dersiniz?
Kore’nin en iyilerini sizlerle buluşturuyoruz ve cildinizin ihtiyacı olan her 
şeyi size sunuyoruz. 

K
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- Land markasını ve sizleri tanıyabilir miyiz? 
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Hizmetlerinin yanı sıra misafirlerin konforuna da önem verdiklerini vurgulayan 
Medica’ES Beauty Center kurucuları Banu Yenilmez ve Rabia Çalıșkan, 
merkezlerinde uyguladıkları tüm ișlemleri MAG Okuyucularıyla paylașıyor.
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Merkezimizde, bölgesel incelme, bölgesel 
sıkılașma, epilasyon hizmetleri, cilt bakımı, 

kalıcı makyaj, manikür, pedikür, collagen 
uygulaması, protez tırnak, ipek kirpik, 

kirpik lifting, iğneli epilasyon gibi ișlemleri 
uyguluyoruz. 

Çankaya Caddesi No: 2/2 Çankaya/Ankara
Tel: +90 3124 41 10 42 • +90 532 063 29 99        medicaesbeautycenter

endinizi tanıtır mısınız?
Banu Yenilmez: Ankara doğumluyum. Evli ve 
iki çocuk annesiyim. Güzellik sektöründeki 
deneyimlerimi Medica’ES aracılığıyla misafirlerimize 
sunmak adına oldukça heyecanlıyım. Uzun yıllar 
ticaret ve danışmanlık hizmetlerinin vermiş olduğu 
tecrübeleri estetiğine önem veren kadınlar ile 

taçlandırmayı hedefliyoruz.

Rabia Çalışkan: Gaziantep doğumluyum ve bir kızım var. 
Mesleğime aşk ile bağlı olduğumu en başta belirtmek istiyorum. 
Kalıcı makyaj ve cilt bakımı üzerine sektörün en iyileriyle 
çalışma ve aynı zamanda eğitim alma fırsatı buldum. Ankara’nın 
en güzel kadınlarına hizmet vermekten çok mutluyum.

Medica’ES hakkında bilgi verir misiniz?
Bizler Medica’ES yapısını kurarken hizmetlerimizin yanı 
sıra, misafirlerimizin konforuna da çok önem verdik. Gerek 
merkezimizdeki uygulamaları, gerekse ulaşım ve park sorununu 
göz önünde bulundurarak planlar yaptık. Alışılagelmişin dışında 
ürün ve uygulamalar ile Ankara’nın en gözde merkezi olmayı 
hedefliyoruz

Merkezinizde hangi işlemler uygulanıyor?
Güzelliğe dair bütün uygulamaları yapıyoruz. Tek tek belirtmek 
gerekirse; bölgesel incelme, bölgesel sıkılaşma, epilasyon 
hizmetleri, cilt bakımı, kalıcı makyaj, manikür, pedikür, protez 
tırnak, ipek kirpik, kirpik lifting, iğneli epilasyon, collagen 
uygulaması şeklinde sıralayabiliriz.

Kadınların en çok tercih ettiği güzellik uygulaması 
nedir?
En çok tercih edilen hizmetlerimiz, genel olarak hizmet 
verdiğimiz tüm uygulamalar diyebiliriz.

Kişiye uygun güzellik uygulamalarını nasıl 
belirliyorsunuz?
Misafirlerimizle tanıştıktan sonra ihtiyacına uygun olan ürün ve 
hizmetleri tamamen karşılıklı iş birliği içeresinde belirliyoruz. 
Genel cilt analizi ya da bölgesel incelme gibi uygulamalarda 
kişinin vücut yapısı, beslenmesi ve cilt durumunu göz önüne 
alarak, uygulamalara göre protokoller hazırlayıp, merkezimizdeki 
tüm işlem ve hizmetleri kişiye özel, tek kullanımlık ürünler 
olacak şekilde sunuyoruz.  

K
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endinizi biraz tanıtır mısınız? Make-up artist 
olma yolundaki ilerleyişiniz nasıl başladı? 
Kübra Arıkan: On üç yıllık profesyonel make-up 
artistiyim. Türkiye’de çeşitli make-up eğitimleri 
aldım ve bu işi profesyonel ve belgeli olarak devam 
ettiriyorum. İşimi aşkla yapıyorum.

Uğur Arslan: Kalıcı makyaj sanatçısı ve saç tasarım uzmanıyım. 
Türkiye ve Avrupa’nın en iyi kaş tasarımcısı olarak birçok 
ünlüyle iş birliği içerisindeyim ve uluslararası kalıcı makyaj 
eğitimleri veriyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım ve 
Türkiye’nin birçok yerinde şubeleri olan bir kozmetik firmam var. 

Master class eğitimleriniz nasıl geçiyor? Eğitimler ve 
içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Verimli, bol bilgi aktarımlı ve keyifli geçiyor. Eğitimleri 
tamamen kişilerin kendilerine veya bu işi meslek olarak yapmak 
isteyenlere, doğru teknik bilgileri ve uygulamaları göstererek 
gerçekleştiriyorum. Ayrıca istek ve yeteneği harmanlayarak fark 
yaratmalarını sağlamayı hedefliyorum.

Hangi sektörlere yönelik çalışmalar yapıyorsunuz?
Güzellik salonları ve kuaförlere yönelik, tamamıyla güzellik 
üzerine çalışmalar yapıyorum.

K
Kaș prensi olarak tanınan Uğur Arslan ile düzenlediği eğitim hakkında bilgiler 

veren Kübra Arıkan, yeni yılın makyaj trendlerini MAG Okuyucuları ile paylașıyor. 

Mavi ve Yeşil Göz 
Farlarınızı Çıkarın

Profesyonel bir makyaj sanatçısı nasıl olmalı?
Profesyonel bir sanatçı, yerel ve global çalışmaları takip etmeli ve 
yeniliklere açık olmalı.

Mesleğinizde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ne 
gibi farklılıklar göze çarpıyor?
Yurt dışı makyaj sanatçılarından takip ettiğim make-uplar var. 
Son on yılda bence makyaj tekniklerinde ve uygulamalarında 
yeniliklere açık olan make-up artistler olarak oldukça başarılıyız.

En sık karşılaştığınız makyaj hataları neler? 
Bunlardan kaçınmak için ne gibi tavsiyeler 
verebilirsiniz?
Eyeliner, kontür ve allık çalışmalarında çok yanlış uygulamalar 
görüyorum. Tavsiyem, mutlaka profesyonel eğitimle teknikleri 
bilerek uygulama yapmaları.

Bu yılın makyaj trendleri neler?
2022 sezonunda, daha çok mavi ve yeşil tonlarında olan iddialı 
göz farlarınızı çekmecelerden çıkarın. Bu yıl renkli bir yıl olacak. 
Ten makyajı, hafif göz makyajı, yoğun dudaklar, ışıltılı lipglosslar, 
her yıl olduğu gibi kaş sabitleyiciler ve natürel sevenler için 
şeftali ve pembe tonları, makyaj çantalarımızda olmazsa 
olmazlar. 

KÜBRA ARIKAN, UĞUR ARSLAN

röportaj

Kaş ve 
Makyaj
Önerileri
Kübra Arıkan ve Uğur Arslan, 
Hairprofessor’de yeni sezon makyaj 
trendlerini ve inceliklerini paylaştı.

Sevilen makyaj sanatçısı Kübra Arıkan ve kaş prensi olarak 
tanınan Uğur Arslan, Alacaatlı’da bulunan Hairprofessor’de 
bir workshop düzenledi. Yeni sezonun önde gelen makyaj 
trendlerinin ve kaş estetiği ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı etkinliğe 
kadınların ilgisi büyük oldu. Önce makyaj ve kaş ile ilgili 
deneyimlerini paylaşan Arıkan ve Arslan, daha sonra ayna önüne 
aldıkları modeller üzerinde uygulama yaparak tecrübelerini ve 
trendleri aktardı.  

davet

UĞUR ARSLAN, KÜBRA ARIKAN

ORHAN KURT MERVE CAN, MELİKEGÜLTEN SELÇUKOĞLU

ZULYA-ZAMİRA JABAROVAYASEMİN YALÇIN
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ealistik yani gerçekçiliği yüksek portreler, dövme 
koleksiyonerleri için uzun yıllardır talep edilen, 
sayısız dövme sanatçısı tarafından uygulanan bir stil. 
Bu, kaybını yaşadığınız bir aile üyenizin anısı için, 
çocuklarınızın, hayranı olduğunuz ünlü bir simanın 
ya da tutkunu olduğunuz bir film karakterinin 
portresi olabildiği gibi bazen de dostluğunuzu 

paylaşan evcil hayvanlarınızın portresi olabiliyor. Son yıllarda 
evcil hayvan portreleri ciddi anlamda popülerleşti ve yeni bir 
akıma dönüştü. 

R

Alanının en çok talep alan ve bilinen dövme sanatçılarından Berkay Yazıcı, 
dünya çapında popülerleșen, yeni dövme akımı ‘‘realistik portreler’’in İstanbul’daki 

en iyi uygulamacılarından da biri... Yakın zamanda Hashtag Tattoo Studio’nun 
misafir sanatçısı olarak Ankara’da bulunan Yazıcı ile bu yeni akımdan 

toplumsal bakıș açısına kadar pek çok konuyu konuștuk...

Sessiz Dostlarımızın 
En Gerçek Portreleri

röportaj

Uyguladığınız stil çok büyük bir kitleye hitap ediyor, 
sizce bunun sebebi nedir?
Stilden ziyade öncelikle dövmeye bakış açısı değişiyor 
toplumumuzun diye düşünüyorum. Dövmenin bir kültür olduğu 
ülkelerde, gelişen teknoloji, vizyon sayesinde yapılan örnekler ve 
sosyal medya sayesinde her yerden o örneklere ulaşılabilmesi aslında 
bizim işimizi kolaylaştırıyor. Film, dizi gibi mecralarda gösterilen 
“dövmeli” insanlar yerine, evcil hayvanların küçük boyutlarda 
yapılabildiğini, küçük çiçek dövmeleri ya da aile üyelerinden birinin 
fotoğrafı veya çok sevdiği bir manzaranın fotoğrafı gibi, sadece 



dövme yaptıran insanların değil hiç dövmesi olmayan insanlar için de güzel bir 
başlangıç olabileceğini gösterebildik. Benim yaptığım evcil hayvan dövmelerinin 
büyük bir yüzdesi ilk dövmesini yaptıran insanlar. Özetlemek gerekirse, büyük 
bir kitle hala dövmeyi “siyah, kaba kaba şekiller” olarak görüyor, biz de dövmenin 
sadece onlardan ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

İstanbullusunuz ve daha önce hiç İstanbul dışında dövme 
yapmamıştınız. Ankara’da dövme yapmanızın sebebi nedir?
Evet daha önce İstanbul dışında dövme yapma fikri hiç yoktu çünkü başka 
şehirlerden bana dövme yaptırmaya gelen bir sürü koleksiyonerim var, bana 
fırsat kalmıyordu. Aslında Ankara’yla başlama sebebim tamamen tatil amaçlıydı. 
Tatil fikri dallanıp budaklandıkça bu iş artı tatil gibi olmaya evrildi. Sonrasında 
tamamen iş odaklı oldu ister istemez, gelen taleplerden dolayı sabahtan akşama 
kadar dövme yapar bir durumda buldum kendimi.

Daha önce Ankara’da bulunmuş muydunuz? 
Şehri tanıma şansınız oldu mu, şehirle ilgili izleniminiz nedir?
Aslında bu üçüncü gelişimdi. İlk ziyaretimi hatırlamıyorum bile, o kadar 
küçüktüm ki. Tek hatırladığım Atakule ve boyum kadar kar... İkincisi, geçtiğimiz 
sene sevgilimin ailesini ziyarete geldiğimiz hızlandırılmış Ankara turuydu. O 
kadar hızlıydı ki gerçekten onu da hatırlamıyorum. Ama bu sefer hem çalıştım 
hem de gerçek anlamda gezdim Ankara’yı. Hep gri olarak adlandırılan şehrin 
aslında gri olmadığına çok şaşırdım öncelikle. Kendine has binaları, konsept 
restoranları, özellikle Çankaya bölgesindeki ağaç fazlalığını çok sevdim. 

Şimdi sırada hangi şehir ya da ülke var?
Gezme fikrini sevdim açıkçası. İstanbulda çalıştığım Tattoom Gallery büyük 
ve donanımlı bir stüdyo olduğu için gittiğim illerde o standartı ve konforu 
yakalayacak stüdyoların olması en önemli önceliğim. Ankara’ya gelirken 
kaygılarım vardı açıkçası denk bir yer bulma konusunda... Tanıdığım ve 
güvendiğim sanatçılara sorduğumda ortak bir ağızdan Hashtag Tattoo’yu 
duydum. Konumu, mimari ödüllü binası, ortamın sıcaklığı tam da istediğim 
gibiydi ve hem ben hem de koleksiyonerlerim fazlasıyla mutluyduk. Aynı standartı 
yakalayabileceğim stüdyolar bulabilirsem gezebildiğim kadar gezmek isterim tabii 
ki. Türkiye’nin birçok şehrinden gelen koleksiyonerlere ben de bir adım atmayı 
çok isterim. Bir noktada, ki bu nokta çok yakın, Amerika’ya yerleşmek istiyorum. 
Gitmeden dövme yaparak Türkiye’ye veda etmek güzel ve romantik bir fikir.. 
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Alix Avien 
Ankara’da
Alix Avien Paris, şık dekorasyonu 
ve renkli kozmetik ürünleriyle 
yeni açılan mağazasında
başkentlileri ağırladı.

Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen açılışa katılanlar keyifli bir gün geçirirken, bol bol 
alışveriş yaptı. “Kusursuz Dokunuş’’ sloganıyla makyaj yapmayı 
seven herkes için elegan ürünler hazırlayan marka; İstanbul’daki beş 
mağazasının ardından Ankara’daki yeni yerinde kadınları daha da 
güzelleştirmeyi hedefliyor... 

davet

HATİCE KASIM ELDEM ȘENKAYALAR

REYHAN EKİN ASLIHAN BARIȘ YILDIZ SAĞLAM

SERTAÇ DARCAN NERGİS ÖNEY



Özgün brasserie anlayışı ile hazırlanan menüsünde modern 
Avrupa mutfağının en sevilen örneklerini sunan Zoie 
Brasserie & Lounge, güçlü mutfağının yanı sıra seçkin 
bar menüsü ve imza kokteylleri ile de ön plana çıkıyor. 
Rahat oturumlu gündelik ambiyansı ve enfes botanik park 
manzarasına sahip sıcacık kış bahçesiyle gün boyu hizmet 
veren Zoie’de enfes tatlı ve kahve seçenekleri bulunuyor. 
Şehrin en keyifli noktası Atakule’de bulunan mekan, 
müdavimleri tarafından kaliteli yemek ve iyi müziğin yeni 
adresi olarak tanımlanıyor.  

Zoie Brasserie 
& Lounge 
Atakule’de
Crew Restaurant Group’un en yeni 
markası Zoie Brasserie & Lounge 
Atakule’de hizmet vermeye başladı.

haber

Dünyanın ve ülkemizin her şeye sıfırdan başlayacağı bir yıl olduğunu 
öngören Zeynep Turan kitabında, “2022 yılında bizi neler bekliyor?”, 
“Ekonomik kriz hangi boyutlara ulaşacak?”, “Altmış yedinci hükumet ne 
zaman kuruluyor?”, “Salgın ne zaman bitecek?” gibi merak edilen soruları 
yanıtlıyor ve 2022’de ilklere şahit olacağımızı en ince ayrıntısıyla anlatıyor. 
Siyasi pratikte büyük yere sahip olan sosyal medyayı aktif kullanan Z 
kuşağının görüşlerinin yol gösterici olacağını da vurgulayan Turan, bu 
yılın “Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor mu?” sorusunun akıllara bir kez daha 
geleceği bir yıl olduğunu belirtiyor. 

Astrolog Zeynep 
Turan’dan Yeni 
Kitap
Herkesin aklındaki “Yeni yılda bizleri neler 
bekliyor?” sorusunu “2022 Sıfırdan” kitabı ile 
cevaplayan Zeynep Turan, şaşkına çevirecek 
öngörülerini astroloji severlerle buluşturdu. 



röportaj

Lalita Hats’in kusurucusu ve özel yapım șapkaların tasarımcısı
Gizem Ece Aydoğan, markasına ve ürünlerine dair detayları paylaștı.

Tarzınızın
Şık Tamamlayıcısı

Lalita Hats

GİZEM ECE AYDOĞAN
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ize Lalita Hats’i tanıtır mısınız?
Lalita Hats 2021 senesi içerisinde kurulmuş el yapımı 
bir şapka markası. Tasarımları bana ait. Marka adını 
kızlarımdan ilham alarak koydum, Lara ve Larissa 
isminden geliyor. Fotoğrafların bir kısmı Miami’de çekildi, 
bizi oradan da takip eden birçok müşterimiz var.

Sizleri de tanımak isteriz bize kendinizden bahseder 
misiniz?
Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam mezunuyum. 2012 
senesinden beri de eşimle birlikte Miami’de yaşıyoruz. 2017’de dünya 
tatlısı ikiz kızlarımız oldu. Son iki senedir İstanbul’dayız. 

Böyle bir işletme kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
Aslında şapka işi benim için yeni değil. Babamın mesleği de bu 
olduğundan dolayı aşina olduğum bir sektör. Zaten Miami’de de bir 
süre bu işi yaptık, şapka mağazamız vardı. Fakat ben daha kişiye özel ve 
kendi zevkimi yansıtan şapkalar yapmak istiyordum. Bu fikir ile birlikte 
Lalita markası ortaya çıktı. 

Ürünleriniz arasından en çok ilgi gören hangisi? 
Bu biraz sezona göre değişiyor. Yazın İvory Pearl ve Hasır Panama 
modelleri çok satarken, kışın Lala Black, Green Fedora daha çok 
satabiliyor. Spor, şık ve tarza uyum sağlayabilecek zamansız tasarımlar.

Sosyal medyanın müşterileriniz ile ilişkilerinizdeki yeri 
nedir?
Artık her şeyin sosyal medya üzerinden ilerlediği bir dönemdeyiz. 
Müşterilerime karşı samimi, anlayışlı ve şeffaf oluyorum. Bugüne kadar 
çok güzel geri dönüşler aldım. Hep aklımda şu düşünce oldu “Eğer ben 
Lalita’nın müşterisi olsaydım ne beklerdim?”. Öncelikli olarak güzel bir 
iletişim sureci, temiz ürün, hoş bir paketleme. Bunlar sizi her zaman 
başarıya götürür. En önemlisi de şapkaları tasarlarken çok büyük bir 
aşkla ve keyif alarak yapıyorum, böyle olunca müşteri de bu enerjiyi 
sizinle paylaşıyor.

Müşterilerinizin isteği üzerine kişiye özel tasarımlar 
yapıyor musunuz?
Tabi, belli birkaç tane model ve tasarım var. Bazı müşterilerimiz soruyor 
aynı tasarımı başka bir renkte yapabilir misiniz diye mümkünse 
yapıyorum.

İleride mağaza açmayı düşünüyor musunuz?
Olabilir, neden olmasın.

Şapka dışında üretiminize katmayı düşündüğünüz başka 
ürünler var mı?
Düşünmüyorum, tek bir noktaya odaklanmak ve severek, isteyerek 
üretmek daha keyifli. Lalita zaten şapka üzerine kurulmuş bir marka. 

B

Miami’de bir süre bu sektörde 
iș yaptıktan sonra, kișiye özel ve kendi 

zevkimi yansıtan șapkalar yapmak istedim. 
Bu fikir ile birlikte Lalita markası ortaya çıktı. 



Yeni Yaşa 
Sürpriz Kutlama
Gül Karakaya Eren’in yeni yaşı, 
eşi Kerem Eren’in düzenlediği 
sürpriz bir davetle kutlandı. 
Doğum günü etkinliğinde 
Eren ailesini yalnız bırakmayan 
dostları canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Akademi dünyasının ve sosyal yaşamın önde gelen isimlerinden 
Gül Karakaya Eren, yeni yaşını sürpriz bir davet ile karşıladı. 
Z Proje’nin sahibi iş insanı Kerem Eren’in sürpriz organizasyonu 
ile yeni yaşını keyifle karşılayan Dr. Gül Karakaya Eren yakın 
arkadaşları ve ailesiyle birlikte pasta keserken mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. Pasta kesininin ardından dostlarının 
ve ailesinin tebriklerini kabul eden Eren, daha sonra canlı müzik 
eşliğinde doyasıya eğlendi.  

davet

YEȘİM ȘİMȘEK

DİLAY ERBAKAN

ZEYNEP NAZ, GÜL, ALPTUĞ, KEREM EREN

LEYLA ÖZTÜRK MERVE MENEKȘE

SEPİL KARAKAYA
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ektar Bal City’yi kısaca anlatır mısınız? 
Geçmişten bu yana saflığı ve doğallığı sürdürüp zirai 
ilaçların kullanılmadığı, Türkiye’nin iki bin beş yüz 
metre rakımlı yaylalarında, zengin bitki örtüsü ile nektar 
bolluğunun en çok olduğu bölgelerde üretilen natürel 
balları seçiyoruz. Sunumlarımızı size ulaştırmak için 
heyecanla çalışıyoruz.

Bu sektörde ilerlemeye nasıl karar verdiniz? 
Öncelikle dikkatleri, balın hayatımızdaki yeri ve sağlığımızdaki 
önemine çekerek başlamamız gerekiyordu. “Alışılagelmiş sahte 
katkılar ile hazırlanan bala karşı, bu gıdanın değerini nasıl 
vurgularız?” sorusunu ele aldık ve insanların kendilerine ve 
sevdiklerine sağılığı hediye etmeleri yönünde çalışmalara başladık. 

Ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Üretimde ve 
paketlemede nelere dikkat ediyorsunuz?
Ürünlerimiz Türkiye’de sınırlı sayıda ve bulunması zor olan hakiki 
saf ballar. Ambalajlarımızın özelliği, kavanozlarımızın özel olarak 
üretilmesi ve şekillerine uygun kutular tasarlanmasıdır. Ürünlerimizi 
hediyelik olarak hazırlıyoruz. Üretimde ilk önceliğimiz saf balları 
seçerek, analizlere tabi tutup gıda mühendislerine onaylattıktan 
sonra bizzat kovanlardan hasat etmek. Kovandan dolum tesisimize, 
paketlemeden müşterilerimize ulaştırmaya kadarki aşamaların her 
adımını titizlik ile atıyor, hijyen kuralları içerisinde özenle çalışıyoruz. 

Balın mucizelerinden bahseder misiniz? 
Neden bal tüketmeliyiz? 
Arılar olmazsa insanlar da olmaz. Bir kilogram bal için yaklaşık 
otuz bin arı, yirmi milyon çiçekten nektar topluyor.; bunun için 
de dünyanın çevresini altı kez dolaşmak zorundalar. Arılar aynı 
zamanda doğal hayat içinde de önemli bir yere sahip. Bitkiler, arılar 
sayesinde çoğalıyor. Günümüzde, tükettiğimiz besinlerin çoğunu 

N

Hediyelik bal konseptiyle yola çıkan 
Nektar Bal City kurucusu Esma Gümüșlü, 

balın üretimi ve ürünlerinin 
paketleme süreçlerini 

MAG Okuyucularına anlatıyor.

Alternatif 
Hediye 

Seçeneği
Nektar Bal City

röportaj

ESMA GÜMÜȘLÜ

arılara borçluyuz. Her bal çeşidinin farklı faydaları var. Örneğin; 
çiçek balı, hastalıklara karsı bağışıklık sistemini güçlendirir, 
özellikle kış  aylarında tüketildiğinde vücudun direncini 
arttırır. Boğaz ağrısına iyi gelir, tatlı ihtiyacını karşılar. Doğal bir 
antibiyotiktir, enerji verir, eklem ağrılarına iyi gelir, kalsiyum 
ve demir açısından zengindir. Kestane balı, mide sorunlarına 
iyi gelir, bağışıklık güçlendirir, antioksidan özelliği fazladır, 
yaraları iyileştirir, kanın pıhtılaşmasını önler ve damarları korur, 
kolesterolü düşürür, kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım 
eder. Ancak şunu eklemeliyim, kestane balını düzenli ve ölçülü 
kullanmak gerekir. 

Nektar Bal City’yi kimler, neden tercih ediyor? 
Yaşam bizlere sunulmuş en kıymetli hediyedir; bu yüzden 
kendimize ve sevdiklerimize sağlığı hediye etmek için “gerçek” 
olanı tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu fikir ile 
piyasaya çıktıktan sonra, müşterilerimiz sunumlarımızı gördü, 
sevdiklerine çiçek, çikolata vb. hediyeleri almayı düşünürken, 
alternatif olarak bizi de tercih etmeye başladı. 



Bașarlı girișimci Șule Dayangaç Dadak, ortağı Raghad Alkohaja ile 
kurduğu ve Türkiye’deki ilk ‘‘on the go’’ restoranı olan Maia-Me 

hakkında keyifl i bir söyleșide buluștuk...

Sokak Lezzetlerinin 
Eşsiz Tadı 
Maia-Me

röportaj
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ürdün- Amerika Ticaret Odası Başkanıyım aynı 
zamanda yatırımcıyım.  Ankara’da faaliyete geçirmeyi 
planladığımız projemiz, tamamen vejetaryen ve 
Türkiye’de ilk on the go restoranı Maia-Me’yi de 
kapsayan, tutkulu olduğum projelere yatırım yapma 
eğilimindeyim. Temel olarak Orta Doğu ile popüler Asya 

mutfağından ilham alan, sağlıklı taze sebzeler ve protein zengini 
seçeneklere dayandığı için fast food yerine on the go diyorum. 
 
Maia- Me yi kurmaya nasıl karar verdiğinizi, kuruluş 
hikayenizi bize anlatır mısınız?
Ürdün’de ailesi 100 yıldır falafel sektöründe faaliyet gösteren bir 
yatırımcıdan genişleme ve şubeleşme konularında danışmanlık 
talebi almıştım. Türkiye daha önceden belirlenen ve umut vaat eden 
lokasyonlardan biriydi.  Çünkü, dünyada birçok ülkede bu konu da 
on the go’lar olmasına rağmen Türkiye’de bulunmuyordu. Bunun 
üzerine iş fırsatını, hesaplamaları ve noktaları değerlendirmek 
üzere Türkiye’den güvendiğim kontağımla iletişime geçtim. Şu an 
ortağım olan partnerim ve ben bu fırsatın kaçırılamayacak kadar 
iyi olduğunu gördük ve konsepti, menüyü, ismi yenileyerek yakın 
gelecekte yenileri de eklenecek olan Maia-Me’nin Ankara’daki 
ilk lokasyonunu açmaya hazır hale geldik; ancak, kendi yenilikçi 
tarzımızda.
 
Restoran konseptinizden biraz bahsedebilir misiniz?
Maia-Me konsepti değişik dillerde birden çok anlamı olan bir 
isimden türetildi. Bu nedenle konsept; kendi isminden başlayarak; 
saflık, doğallık ve güven gibi Z kuşağının, genç ailelerin, 
sağlıklı yetişkinlerin ve ilk noktamızı açmaya karar verdiğimiz 
Ankara’daki çeşitli expat gruplarının da içinde bulunduğu, modern 
toplumun değerlerine atıfta bulunan özellikleri çağrıştırıyor. 
Logoda, imza sosumuzun anahtar bileşeni olan susam çiçeğinden 
esinlenilmektedir; renkler ve dizayn ise özenle seçilerek küresel 
trendleri takip eden ve yeni fikirleri bir araya getirerek en iyi 
şekilde sunan menümüzün taşıdığı modern konsept anlayışını 
yansıtmaktadır. Ben diplomat aileden geldiğim için bir çok 
ülkede ikamet ettim ve işim dolayısıyla bir çok ülkede bulundum, 
çocuklarım Amerika’da Florida’da okumakta. Bu sebeple global 
vizyona sahip olduğumu düşünüyorum. Konseptimiz yenilikçi 
ve global temellere dayanıyor. Maia-Me, hedef müşteri kitlemizin 
farklı zevklerine ve tercihlerine yanıt vermek için iyi harmanlanmış 
yemeklerine ait Doğu ile buluşan Batı aurasını bir araya getiriyor. 
 
Maia-Me konsepti, yerel olarak temin edilen çok sayıda taze 
ürüne dayandığı için; her gün taze malzemelerle oluşturulan ve 
sipariş edilen yiyeceğin müşterilerin önünde hazırlandığı bir açık 
mutfak konsepti çerçevesinde dönmektedir. Hazırlık aşamasında 
yemek yapmak, tarifleri denemek oldukça eğlenceliydi; ancak, 
menünün son haline karar vermeden önce ailelerimizden ve 
arkadaşlarımızdan çok fazla fikir alarak bunları uyguladık. 
 
Mutfağınızda nasıl bir süreç işliyor?
Menümüzde yer alan ürünlerimizin tümü, kimi zaman yerel olarak 
temin edilmesi zor olan otantik ve özel lezzetleri ihtiva ediyor. 
Ancak biz, bazı malzemelerimizi ithal etmemiz gerekse bile zor 
olan yolu takip etmeye ve gurur duyduğumuz sağlıklı yemekler 
üretmeye karar verdik. Spesiyallerimiz arasında; çeşitli şekillerde 
sunulan falafel ve noodlelarla birlikte, zengin proteinli bakliyat 
çeşitlerini içeren salatalarımız yer almakta. Sürpriz içeriğimiz 
hakkında ipucu vermek istemiyorum. Bizi ziyaret ederek kendiniz 
deneyin. 

Ö

 
Menünüzde ne tür lezzetler yer alıyor, size özel 
lezzetler de var mıdır?
Ürünler benzersiz ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacak, özenle 
seçilmiş ve en iyi malzemelerden hazırlanmış sağlıklı, proteinli 
seçenekler. Hem ortağım hem de ben modern sağlık bilincine 
sahip kadınlar olduğumuz için sunmakta olduğumuz ürünler, 
evde ailelerimize servis edeceğimiz ve kendimizin de yediği 
ürünler. Tabii menüde bazı kaçamaklar da var. Kim kendini 
şımartmak istemez ki? Bubble Tea’miz kesinlikle denenmeli 
eşi benzeri yok ve eğer bizimle yeni başlayanlardansanız falafel 
sürprizimi kaçırmayın. 
 
Maia-Me’ de her zaman ön planda tutulan özellik 
ve müşterilere sunulan en büyük ayrıcalık nedir?
Maia-Me’de misafirlerimiz karar verir ve bizim mottomuz da 
budur. Misafirimiz salataya düşkünse üç seçenek sunuyoruz. 
Küçük atıştırmalıklar talep edilirse başka bir seçenekler 
sunuyoruz. Eğer eğilimleri sağlıklı, proteini yüksek bir 
seçenek yönündeyse de lezzetten ödün vermeye gerek 
yok. Tüm seçeneklerimiz mevcut. Eğer patates kızartması 
havasındaysanız “air-fried” patates kızartmalarımız tam size 
göre.  Air fired patates kızartması, çok az zeytinyağı ile buhar ile 
kızardığından inanılmaz sağlıklı. Öyleyse bizzat gelin, öğrenin 
ve siz karar verin. 
 
Önümüzdeki dönemde Maia Me için yeni 
projeleriniz var mı?
Maia-Me yaşayan bir proje. Hem ortağım hem de ben 
hayalperestiz ve Maia-Me’ye güçlü bir şekilde inanıyoruz. Yeni 
trendleri tanıtarak misafirlerimizin beklentilerini karşılayan 
önerilerimizi yükseltmeye çalışarak, konseptimizi canlı 
tutmaya devam edeceğiz ve sizlere en iyisini sunmaya devam 
edeceğimize de söz veriyoruz. 

RAGHAD ALKOHAJA, ȘULE DAYANGAÇ DADAK



ncelikle sizi ve Talia’yı tanıyabilir miyiz?
İlk ve ortaöğretimimi Ankara Bilkent International 
School’da tamamladıktan sonra lisans eğitimimi 
ekonomi ve işletme üzerine, yüksek lisans eğitimimi 
de finans ve kamu yönetimi üzerine Cornell 
Üniversitesi’nde tamamladım. Ardından Türkiye’ye 
dönüp aile şirketimizde çalışmaya başladım. Çok 

sık yaptığım yurt dışı seyahatlerimden dolayı Amerika ve 
Avrupa’daki gıda ve beslenme trendlerini yakından takip 

Ö

Cennetten düșen çiğ taneleri, bolluk bereket anlamına gelen Talia ismini verdiği 
markası ile tüm dünyaya sağlıklı ve keyifl i atıștırmalıklar sunan Hatice Bilici, 

Talia hakkında bütün detayları verirken kadın girișimcilere önerilerini ve gelecek 
planlarını da MAG okurlarına anlatıyor. 

Talia
Sağlıklı Atıştırmalıklar

röportaj

edebilme fırsatım oldu. Bu süreç zarfında kendi özümüze 
ait, Anadolu topraklarından çıkan gerçek anlamda süper 
gıda olan bir ürünümüz olan nohutla dünyaya açılmak 
istedim. 
 
Talia, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk ve bereket 
demek. Nohut da bolluk ve bereketi temsil eden, yüksek 
lif ve protein oranına sahip, geçmişi M.Ö. 3500 yıllarına 
dayanan Akdeniz mutfağının süper gıdasıdır.  

HATİCE BİLİCİ
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Talia; nohut bazlı, besin değeri yüksek, kaliteli ve bütünsel 
atıştırmalıklarıyla tüm dünyaya sağlıklı ve keyifli atıştırmalıklar 
sunuyor. 

Ürün çeşitleriniz ve içerikleri hakkında bilgi verir 
misiniz? 
En önem verdiğimiz noktalardan biri ürünlerimizdeki temiz 
içerik. Covid ile beraber insanlar raf ömrü uzun, paketli gıdalara 
daha çok yöneldi. Bu süreçte de bizim tüketiciye sunduğumuz, 
katkı maddesi içermeyen, temiz içerikli, yüksek lif ve protein 
oranına sahip, glütensiz, düşük kalorili ve bir o kadar da keyifli 
atıştırmalıklar sunmak. 

Farklı tatlardan oluşan nohut atıştırmalıklarımızın yanı sıra 
nohut cipslerimiz, vegan çikolata kaplı drajelerimiz ve üzerinde 
çalıştığımız nohut bazlı kahvaltılık gevreğimiz mevcuttur. Ar-ge 
ekibimizle de sürekli yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. 
 
Ürünlerinizin sağlıklı yaşama katkısı nedir, biraz 
açıklayabilir misiniz?
Ürünlerimiz yüksek protein ve lif oranına sahip ve glütensizdir. 
Hem gündelik ihtiyacımız olan besin değerini düşük kalori ile 
alıp hem de yediklerimizden keyif almayı sağlıyoruz. Nohut 
vücudumuzdaki seratonin salınımını da arttırdığı için yeme 
ataklarının önüne geçer, ayrıca prebiyotik bir ürün olmasından 
dolayı sindirim sistemimizi hızlandıran, bağışıklık sistemimizi 
güçlendiren gerçek bir süper gıdadır. 
 
Talia Sağlıklı Atıştırmalıklar, kilomuzu korumakta da 
yardımcı olur mu?
Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamın anahtarı, sağlıklı beslenmeden 
geçmektedir. Bunun için tattan ödün vermek zorunda değiliz. 
Talia atıştırmalıklarıyla kilo kontrolünü rahatça sağlarken hem 
bedenimizi hem de ruhumuzu lezzetli gıdalarla besliyoruz. 

Talia’nın, tüm kârının 7’de 1’ini ihtiyaç sahiplerine 
bağışlaması hakkında bilgi verir misiniz? 
Hayat paylaştıkça güzel, biz de paylaştıkça büyüyor ve paylaştıkça 
mutluluğumuzu arttıyoruz. Amacımız sadece nohut bazlı 
atıştırmalıklar sunmak değil, etrafımızda da sağlıklı bir etki 
yaratmak. 
Daha çok üretip bu alanda lider olmak için, sosyal 
sorumluluklarımızdan vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz.  
Bunun için en önemlisi beraber yükselmek. 
 
Girişimcilik yapmak isteyen kadınlara vereceğiniz 
tavsiyeler var mı?
Hayal kursunlar ve hayallerinden vazgeçmesinler. İleriye dönük 
plan yapsınlar. İnandıkları yolda yürürken esnek olmayı da 
unutmasınlar. 

Önümüzdeki dönem için farklı hayalleriniz/
planlarınız var mı?
Önümüzdeki dönemde Amerika’daki varlığımızı arttırıp dünya 
fuarlarında yer alacağız. Özellikle Kuzey Amerika’da depo ve 
dağıtım ağı yatırımına başlıyoruz, bu da bizim için güzel bir iş alanı 
olacak.  



röportaj

Altı senedir Amerika’da yașayan Merve Durmușoğlu, sofra kurmanın bir tuvalin 
üzerine resim yapmakla eșdeğer olduğunu belirtirken, sunum merakının ortaya 

çıkıșını ve elde ettiği bașarısını MAG Okuyucularıyla paylașıyor. 

Merve’s Table
Sunum Sanatı

endinizi tanıtır mısınız?
İstanbul’da 1987 yılında doğdum. İki çocuk annesiyim. 
Hayattan keyif almayı seven ve bunu nasıl yapacağını 
bilen biriyim. Her anımın özel olduğunu düşünerek 
yaşıyorum. Ailem ve sevdiklerimle olan vaktimin en 
güzel şekilde geçmesi için elimden geleni yapmak 
en büyük ilgi alanımı oluşturuyor. Bununla birlikte; 

gezmek, yeni yerler keşfetmek, alışveriş yapmak, kitap okumak ve 
tabii ki sevdiklerim için güzel sofralar hazırlamak beni her zaman 
mutlu eder.

Çocuklarınız ve eşiniz ile birlikte mutlu bir ailesiniz; 
aile hayatınızdan bahseder misiniz?
Mutlu bir aile olmak için her zaman özen gösteriyoruz. Eşim 
hem hayat ortağım hem de en yakın arkadaşım. Birbirimizin her 
zaman en büyük destekçisiyiz. İki tane, dünya tatlısı oğlumuz 
var. Onların, saygı ve sevgi üzerine kurulmuş mutlu bir ailede 

K

MERVE DURMUȘOĞLU

yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eşimle her zaman 
birbirimizden güç alırız. Huzur bizim için çok önemli. Birbirimize 
sarılarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz.

Amerika’da yaşıyorsunuz. Oradaki hayata dair neler 
söylersiniz?
Altı senedir Amerika’da yaşıyorum. Buraya ilk yerleştiğimizde, 
İstanbul’daki alışmış olduğum sosyal hayatı çok aradım. Ailemi 
arkadaşlarımı özlemek işimi çok zorlaştırdı. Eşim burada daha önce de 
yaşadığı için Amerika’ya daha hakimdi. Fakat benim için yepyeni bir 
serüvendi burada yeni bir hayata başlamak. Ancak, gün geçtikçe, eşim 
ve çocuklarımla birlikte deneyimlediğim bu ülke, vazgeçemeyeceğim 
bir yer olmaya başladı. Özellikle anne olduktan sonra burada 
yaşamak benim için daha da cazip hale geldi. Çocuklarımın eğitimleri 
ve gelecekleri için doğru yerde olduğuma inanıyorum. Kısacası 
burada mutlu bir hayatımız var. Şehrin içerisinde olmamıza rağmen 
bahçemizde koşuşturan geyikler, her sabah çocuklarımla birlikte 
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beslediğimiz sincaplar, etrafımızdaki güler yüzlü insanlar 
bize huzur veriyor. Ve tabii ki New York... Buranın büyüleyici 
atmosferinin de etkisini es geçemeyeceğim. Tam bir New York 
aşığıyım... Çocuklarımı, Central Park’ta koşuştururken izlemek 
bir film sahnesindeymişim hissi veriyor her zaman bana... Burada 
yaşamayı seviyorum.

Sunum merakınız nasıl ortaya çıktı?
Sofra kurmak benim için bir tuvalin üzerine resim yapmakla 
eşdeğer. Şık ve farklı ürünleri bir araya getirip onları sofralarımda 
kullanmaktan zevk alıyorum. Sevdiklerimizle birlikte güzel 
masalarda buluşup muhabbet etmek kimi mutlu etmez ki? Benim 
de, sevdiklerime verdiğim değeri onlar için hazırladığım sofralarda 
gösterme isteğim, beraberinde sunum merakımı ortaya çıkardı.

Instagram hesabı açma fikrinizin gelişim sürecinden 
bahseder misiniz?
Aslında senelerdir, neden bir sunum sayfası açmadığımı 
sorgulayan çok fazla kişi oldu. Fakat ben hep bu işin hakkını 
veremeyeceğim kanısındaydım. Geçen sene annem ve kardeşim 
yanımıza gelmişlerdi. Kahve içerken birden annem “Hadi 
sen de artık bir sunum sayfası aç!” dedi. İnanın her şey birden 
gelişti ve sayfamı açtım. Güzel sözler duymak, güzel yorumlar 
almak ve sizinle bu röportajı yapmış olmak “İyi ki!” dedirtiyor. 
Beklediğimden de güzel dönüşler alıyorum. Severek ve zevkle 
yaptığım bir işle öne çıkabilmek gerçekten çok mutluluk verici.

İlerde sunumlarınızı farklı projelerle 
değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?
Elbette, neden olmasın? Güzel projelerde yer almayı her zaman 
isterim. 

mervestablee



izi tanıyabilir miyiz?
Evli ve üç çocuklu bir anneyim. Turizm bölümü 
mezunuyum. Lisans eğitimi ardından, banket ve 
ziyafet ağırlıklı işlerle başlayan profesyonel hayatım 
aslında bugün geldiğim noktanın ilk adımlarıydı. 
Ortağı olduğum web tasarım firmasında, ilk çocuğum, 
oğlum Can doğana kadar çalışmaya devam ettim. 

Çeşitli firmaların, çok farklı alanlardaki tasarımlarını hazırlarken, 
ziyafete olan ilgimin yanına tasarımı da eklemiş oldum. Sonrasında, 
ziyafet ve tasarım olarak hep hayatımda olan bu ikiliyi, beraber 
kullanabileceğim daha farklı projeler düşündüm ve bu amaçla 
kendi markamı, Aslı Pasta’yı kurarak tescil ettirdim; fakat ikiz 
kızlarımın dünyaya gelişi beni bu işi hobi olarak devam ettirmeye 
ve Instagram’a yönlendirdi.

Özel tasarım pastalarınızı ve tariflerinizi paylaştığınız 
oldukça başarılı bir Instagram hesabınız var. Böyle 
bir hesap açma fikri nasıl oluştu?
Aslında farklı bir şey yapmıyorum. Misafirlerim geldiğinde de 
sunumlarımı özenerek hazırlarım. Yaptığım her şeyde kendime 
ait yorumlarımın olmasını önemserim. Hem karşımdakine, hem 
de kendime verdiğim değerle ilgili bir durum bu. Aynı zamanda 
kendimi tekrardan hiç hoşlanmam. Hayal dünyamı sürekli canlı 
tutarım. Bir çeşit, ruh halimin yansıması diyebiliriz. Instagram’da 
bu aşamaya nasıl geldiğimi soruyorsanız; tasarımlarımı önce kendi 
çevremle paylaştım, hemen hemen herkesin yaptığı gibi; sonra 
paylaştığım çevremden beğenenler kendi çevreleriyle paylaştılar; 
son noktada birçok kişinin beğendiğini ve sayfamı takip ettiğini 

gördüm. Çok mutlu oldum tabii. Ama başlangıçta, Instagram 
hesabımda takipçilerin olup olmaması kaygısıyla yola çıkmadım 
açıkçası. Evde ve özel hayatımda nasılsam, Instagram’a da 
yaptıklarımı aynı samimiyetle yansıtmak istedim. Gelen yorumlar 
olumlu ve beğeniler de çok olunca daha da özenerek yapmaya 
başladım.

Çok yönlü bir kadınsınız; aile hayatınız ile bu kadar 
alanı yönetmek zor olmuyor mu?
Zor oluyor olmasına ama yapı olarak da mücadeleyi severim. 
Bu yaşıma kadar ve hala kendimle mücadele içindeyim. Bu bir 
iç çatışma veya gelgitli ruh hali olarak algılanmasın. Aslında 
yaptığım işi başta kolay kolay beğenmeyip, kendime karşı acımasız 
bir eleştirmen olduğumu kabul ediyorum. Ama çıkan sonuçtan 
herkes mutlu olunca, ödülümü alıyorum. Aynı zamanda, çalıştığım 
dönemlerden edindiğim disiplini de hayatımda uygulayınca, ailemi 
de bu sürece dahil ediyorum. Herkes, hatta küçük kızlarım bile 
sorumlulukların farkına varınca, işler daha bir kolay hale geliyor.

Tariflerinizi sosyal medya dışında meraklılarıyla 
buluşturmayı düşündüğünüz bir projeniz var mı? 
Mesela bir restoran?
Aslında birçok şeyi yapmak istiyorum ama hepsinin doğru bir 
zamanı olduğuna inanıyorum. Mekandan ziyade öncelikle “Aslı 
Pasta” markasının tanınması, hatırlanması yani güçlenmesi çok 
önemli. Bunun için de, bugüne kadar deneyimlediğim ve bizzat 
kendimce yorumladığım tarifleri bir kitapta toplamayı ve bunu 
ilgili kişilere ulaştırmayı çok istiyorum. Yemeği yapmak kadar, 

S

Türk ve dünya mutfağını yakından takip 
ederek uygun tarifl eri yeniden yorumlayan 
Aslı Çelenk, sunumlarındaki ve “aslipasta” 
Instagram sayfasıyla elde ettiği bașarısını 

MAG Okurları ile paylașıyor.

Evdeki 
Samimiyet 

Sosyal Medyada

röportaj

Yemek yemek kadar, yemekleri hazırlayıp 
sunmak da ruhumuzun ilacıdır. 

Hem hazırlayana hem de yiyene șifa olur.

onun sunumu da çok önemli. Dolayısı ile sadece damak tadınızı değil, 
göz zevkinizi de tatmin edecek sunumların olduğu workshoplar 
düzenleyerek deneyimlerimi, isteyen herkesle paylaşmak istiyorum. 
Son kademede, eğer kendimde hala o enerjiyi bulursam, fazla 
büyük olmayan, aile ortamını arayan herkesin misafirim olarak 
gelebileceğini düşündüğü bir restoran veya kafe açmak istiyorum. 
Workshoplarımı orada da devam ettirebilirim böylelikle.

Oldukça şirin bir aileniz var. Kızlarınız ve eşiniz de 
yemeklere sizin gibi meraklı mı?
Ailemdeki herkes yemeklerimle ilgili; ikiz kızlarım ve zaman zaman 
da oğlum, işin mutfak kısmıyla ilgilenirken, çoğu erkek gibi eşim 
ise sonuç kısmıyla daha çok ilgileniyor. Onun yaptığı sadece yemek 
yemek diye düşüneniniz olacaktır; hem öyle hem değil. Yoğun 
iş temposu sebebiyle süreçte bana çok fazla yardım edemese de, 
yemeğin lezzeti ve sunumu konusunda en az benim kadar acımasız 
bir eleştirendir. Ama bana en büyük desteği, yeteneğimi kullanmam 
konusunda beni teşvik etmesidir. Kendisine buradan da teşekkür 
etmek istiyorum. Ne yapmak isterseniz isteyin hayalleriniz destek 
bulmadıkça, hayallerinizin gerçekleşmesi zaman alır. Ben de bu 
konuda şanslı kişilerin içinde olduğumu düşünüyorum.
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Orman Meyveli Şahane Pavlova
Porsiyon: Dört adet • Kategori: Tatlı • Zorluk seviyesi: Kolay
Pişirme süresi: 20 dakika hazırlık, 40 dakika pişirme 
Malzemeler
• 3 yumurta akı - Bir tutam tuz
• 150 gr pudra şekeri – 1,5 su bardağı - 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
Kreması için;
• 500 gr mascarpone peyniri
• 4 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzeri için;
• Orman meyveleri, nane yaprakları, bitter çikolata
Yapılışı
• Önce fırın tepsisine yağlı kağıt serin, hazırda beklesin. Pavlovayı 
hazırlamak için dört yumurta akını mikserle iyice çırpıyoruz. 
• Köpürmeye başlayınca tuz ve sirkeyi sırayla ekliyoruz ve çırpmaya 
devam ediyoruz. Yaklaşık dört dakika hızlı bir şekilde çırpıyoruz, 
tamamen beyazlaşınca azar azar şekerini katıp çırpıyoruz. Toplam 
çırpma suresi sekiz dakikayı buluyor. Bu süre sonunda yumurta çok 
hafif, parlak ve koyu bir kıvamda olur. 
• Fırını yüz yirmi derecede ısıtıyoruz. Yumurta akını kaşık yardımı ile 
dört eşit parçalara ayarlayarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye düzgünce 
paylaştırıyoruz. 
• Merenglerin ortalarını kaşığın arkasıyla hafif çukurlaştırıyoruz 
(kremasını koyarken kolaylık olur). 
• Önceden ısıtılmış yüz yirmi derece fırında yirmi dakika pişiriyoruz. 
Sonra fırının derecesini yüze düşürüp yirmi ila yirmi beş dakika daha 
pişiriyoruz. 
• Bu arada kremasını hazırlıyoruz. Mascarpone peyniri ya da labne 
peynirini kullanabilirsiniz. Eğer labne peynirini kullanacaksınız, 
mutlaka suyunu süzmeyi unutmayın. Kremanın sulanmaması için tüm 
krema malzemelerini spatula kullanarak karıştırın. 
• Pişen pavlovayı fırından alıp dikkatlice yağlı kağıttan ayırın. Elinizle 
çok bastırmayın, dağılır veya kırılır. 
• Pavlova tamamen soğuduktan sonra, kremasından istediğiniz 
miktarda üzerine koyun. 
• Kremanın üzerini orman meyveleri ile süsleyin. Süper basit, çok 
lezzetli, şahane görünümlü pavlova. 

Tiramisu
Porsiyon: 8-10 kişi 
Süre: 15 dakika hazırlama,15 dakika pişirme 
Malzemeler
• 1 paket kedidili bisküvi
Islatmak için;
• 1 su bardağı su
• Yarım su bardağı süt 
• 1 yemek kaşığı granül kahve
Kreması için;
• 1,5 litre süt - 1 su bardağı un 
• 3 yemek kaşığı dolusu nişasta
• 3 adet yumurta sarısı
• 1,5 su bardağı toz şeker
• 300 gram labne peyniri
• Bir paket vanilya - Bir kaşık tereyağı 
Üzeri için;
• Kakao 
Yapılışı
• Öncelikle labne, tereyağı ve vanilya hariç tüm krema 
malzemeleri bir tencerede iyice karıştırılıp ocağa alınır ve 
karıştırılarak göz göz olana kadar pirişilmeye devam edilir. 
• Krema piştikten sonra ayrı bir kaba alınıp tereyağı ve 
vanilya eklenerek karıştırılır. Hafif ılıtılır.
• Hafif ılındıktan sonra labne peyniri eklenip mikserle çırpılır.
• Krema olduktan sonra bir kasede su, süt ve kahve karıştırılır.
• Kedidilleri bu karışımla ıslatılıp ilk katı oluşturacak şekilde 
dizilir. (Ben kedidillerini biraz fazla ıslak seviyorum. Siz 
isteğinize göre hazırlayabilirsiniz.)
• Kremanın yarısı ilk katın üstüne sürülüp ikinci kat için de 
bisküvilere aynı işlem yapılır.
• Kalan krema en üste dökülüp yayılır ve soğumaya bırakılır.
• Bir gece dolapta dinlendirildikten sonra üzerine elenerek 
kakao eklenir. 
Afiyet olsun! 

röportaj
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Tasarımlardaki dudak detayının markanın 
simgesi haline geldiği Apollon’s Hand’in 
kurucusu Bihter Karagözoğlu, seramik 
üretim süreçlerini ve gelecek dönem 

planlarını MAG Okuyucularıyla paylașıyor.

Ailenin
Yeni Fertleri:
Seramikler

Apollon’s Hand

endinizden bahseder misiniz? Apollon’s 
Hand markasının ve adının öyküsü nedir? 
Her zaman, gözlerimin gördüğünü farklı yorumlayan 
biri oldum; kimi zaman renkleri, kimi zaman gittiğim 
yerleri, kimi zaman dinlediğim müzikleri. İstanbul’da 
doğdum, büyüdüm ve burada yaşıyorum. İstanbul 
Bilgi Üniversitesinde Siyasal Bilimler ve Kamu 

Yönetimi okuyorum. Okul hayatım boyunca yaratıcılığım hep ön 
planda oldu. Sanatçı bir aileden geliyorum. Teyzem Hilal Aktaş, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve 
Cam Tasarımı mezunudur ve bugün Apollon’s Hand’in hem 
üreticisi hem de ortağıdır. Seramik ile olan ilişkim onunla başladı. 
Başlarda benim için sadece bir rahatlama metoduydu. Tüm 
dünyanın pandemi ile tanışması ve e-ticaretin artışı ile çamur ve 
kahverengiden oluşan değil, ilgi çeken ve birçok rengi barındıran 
bir seramik markası kurup bu ürünleri satmaya başladım. Tarihe 
ve mitolojiye her zaman ilgi duyan biri oldum. Markanın ismi, 
sanatların tanrısı Apollon’un ellerinden gelmektedir. Seramiklerin 
tamamen el yapımı olmasının yanında insanlarla iletişime geçen 
ben değil, yaşattığım bir ruh olan Apollon’dur. 

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor? Ürünlerinizde hangi 
materyalleri kullanıyorsunuz? 
Apollon’s Hand’in evi İzmir’dir. Tasarımlarımız, teyzem Hilal 
Aktaş’ın seramik atölyesinde üretiliyor.  Seramiklerimizin 
hiçbirinde bir kalıp kullanmıyoruz. Hepsi elde şekilleniyor. 
Bardaklarımızı çoğu zaman tornada çekiyoruz. Sır ve çamur 
konusunda oldukça hassasız, en kaliteli markaları kullanıyoruz. 
Seramik üretmek gerçekten meşakkatli bir iş. Önce, çamurdan 
şekil verilen ürünlerimiz yaklaşık 1020 derecede seramik fırınında 
pişiyor; daha sonra, bisküvi dediğimiz pişmiş hallerini sırlayıp 1040 
derecede tekrardan pişiriyoruz. Her fırınlama sürecimizin yaklaşık 
bir gün kadar soğuma süreci var. Eğer, yirmi dört ayar altın dekor 
kullanılan bir ürün ise, üçüncü bir pişirim gerçekleştiriyoruz. 

K
BİHTER KARAGÖZOĞLU

Tasarımlarınızdaki dudak detayları ön planda duruyor. 
İlham kaynağınız nereden geliyor, felsefeniz nedir?
Yurt dışında dudak figürü kullanan pek çok başarılı marka var 
ancak, kendime satın almak istediğim noktada bunların Türkiye’de 
olmadığını gördüm. Kullandığımız dudak ve dişleri hep kendim ile 
bağdaştırıyorum. Apollon’s Hand ürünlerinin her birinin kendine ait 
ruhu var ve onlar bizim gözümüzde canlılar. Onlara her baktığımda 
her birini bir eşya olarak değil, bir kişi olarak görüyorum ve 
fotoğraflarda da bunu yansıtmaya çalışıyorum. Kimisi havalı kızlar, 
kimisiyse çekici. “Kızlar” olarak seslendiğim bardaklar, kaseler ve 
biblolar artık ailemizin birer parçası. 

Markanızın gelecek dönem planları neler?
Apollon’s Hand, teyzemin eşsiz yeteneği ile kreatifliğimi 
birleştirebildiğim büyük bir başarı. Markam benim için para 
kazanma dayanağından çok, vizyonumuzu göstermeye çalıştığımız 
bir platform. Onun için hazırladığımız gelecek planı yurt dışı 
macerası ile devam edecek. 
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röportaj

Temiz ve sağlıklı beslenme konusunda üretime katkıda bulunmak isteyen 
Alfa Arge Kadın Girișimi Kooperatifi kurucu ortakları Ebru Akad ve Aylin Sayer, 
üreten kadınlara ve kadın emeğine her yönden destek sağlamayı ve üreticiyle 

tüketiciyi bulușturmayı hedefl eyen çalıșmalarını MAG okuyucuları için anlatıyor...

Kadın Emeğine Destek
Alfa Arge

lfa Arge Kadın Girişimi hakkında bilgi verir 
misiniz?
Ebru Akad: Alfa Arge şu anda on beş ortağa sahip, 
7 Aralık 2020’de Ankara’da kurulmuş bir kadın girişimi 
kooperatifidir. Birinci yaş günümüzü de kısa bir zaman 
önce kutladık. Kuruluş hikâyemize gelince; biz aslında 
çok yakın bir arkadaş grubuyuz ve sıklıkla bir arada 

zaman geçiririz. Bir gün on iki arkadaş hep birlikte otururken, 
arkadaşımız Berna başka bir grupla tarımsal üretim yapmak üzere 
bir kadın kooperatifi kurduğundan bahsetti. Zaten bir süredir biz 
de topluma yararlı bir şeyler yapabilmek, özellikle de kadınların, 
çocukların hayatına dokunabilmek için oluşumlar kurmak 
peşindeydik. Dedik ki; “Biz niye böyle bir şey yapmayalım?” Hepimiz 
değişik mesleklerde belli bir yere gelmiş, farklı sektörlerde çalışmış 
kadınlarız. Kooperatif kurmanın bu açıdan bize istediğimiz fırsatı 
vereceğine inandık ve kolları sıvamaya karar verdik.

Nasıl bir amaç ile yola çıktınız?
Aylin Sayer: Kooperatif kurma fikrinin ilk ortaya atıldığı ortamda 
ben de vardım. Baktık ki hepimiz hayatta bir yere gelmişiz, çocuklar 

A

EBRU AKAD, AYLİN SAYER

büyümüş, işler biraz daha rölantiye girmiş, artık vatana millete 
faydalı ne işler yapabiliriz diye düşünür olmuşuz. Fikir üretme 
döneminde biz de ekelim biçelim dedik. Herkes gibi biz de temiz 
ve sağlıklı beslenmek isteyen insanlardanız ne de olsa. Üretime 
nasıl katkıda bulunabiliriz gibi konulara kafa yormaya başladık. 
Bildiğiniz gibi sağlıklı gıdaya ulaşmak da günümüzde oldukça 
zor. O zaman biz de iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapalım 
ve hem biz doğru beslenelim hem de çevremizdekilerin temiz ve 
sağlıklı ürünler tüketmesine katkıda bulunalım istedik.  

Ebru Akad: Evet, temiz beslenme son yıllarda tüm dünyada 
oldukça önem kazanmaya başladı. Biz de Alfa Arge olarak yola 
çıkarken bu konuda çalışmalar yürütelim, bunu yaparken 
de özellikle ihtiyacı olan kadınlara daha bilinçli ve verimli 
üretim yapabilmeleri, kazançlarını arttırabilmeleri için destek 
olalım dedik. Böylece ne ekelim, ne üretelim diye başladık 
araştırma yapmaya ve o zaman şunu fark ettik; ürünleri 
tüketiciyle buluşturabilmek de en az üretmek kadar önemli. Siz 
de görüyorsunuzdur, pek çok yerde ürün çiftçinin tarlasında, 
meyve ağacın dalında kalıyor maalesef. Üretim var ama satış yok. 
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Üreticiler bazen çok fazla araştırmadan, neyin karlı olacağını 
düşünmeden ekim yapabiliyorlar. Bir yıl önce patates çok iyi gelir 
getirdi diye ertesi yıl herkes patates ekiyor. Bu defa kimse ürününü 
satamıyor. Biz de dedik ki; bizim tarımla çok yakın bir ilgimiz 
yok ama üretileni alıp değerlendirebilir, onlara bir katma değer 
yaratıp, doğru pazarlama kanallarından ilerleyerek tüketiciyle 
buluşturabiliriz. Kısacası kooperatifimizi kurduktan sonra yol 
içerisinde rota değiştirdik diyebiliriz.

Aylin Sayer: Ürettikleri doğru ürünlere pazar bulamayan pek çok 
kadın kooperatifi, çiftçiler var. Biz bunlara yardımcı olabiliriz 
dedik ve böyle yola çıktık. Maalesef, ülkemizde çoğu üretici 
üretmeyi biliyor ama bir sonraki aşamayı bilmiyor. Araya bir sürü 
eller giriyor; üç liralık ürün bize gelene kadar oluyor otuz lira. 
Hem tüketici kaybediyor, hem de üretici. Ayrıca, ürünlere  katma 
değer ekleyip onları biraz daha değerlendirmek konusunda da 
eksilikler olduğunu gördük ve bu konuda kafa yorduk. Bir de 
coğrafi işaretli ürünlerin peşine düştük. O bölge biliyor ama 
Türkiye’nin geri kalanı bilmiyor. Çok mükemmel ürünlerimiz 
var ama yurt dışında hiç tanınmıyor. Biz kooperatif olarak bu 
alanlarda yol almaya karar verdik. 

Bünyenizde ne gibi faaliyetler barındırıyorsunuz? 
Bu kararı aldıktan sonra neler yaptınız?
Ebru Akad: Uzun toplantılardan sonra Alfa Arge’nin ilk ürününün 
“siyah sarımsak” olmasına karar verdik. Bu kararı almamızda 
Kastamonulu olan ve orada çalışmalarını sürdüren ortağımız 
Bahar’ın önemli katkısı oldu. Yöreyi çok iyi tanıyan bir kişi 
olarak bizi Kastamonu’daki üreticilerle buluşturdu ve orada 
incelemelerde bulunduk. Siyah sarımsak ülkemizde henüz 
tanınmayan niş bir ürün. Ancak, hem çok lezzetli hem de çok çok 
faydalı. Biz de girişimlerimizi yaptık, Kastamonu’da bir üreticiyle 
anlaştık ve Alfa Arge Kooperatifi olarak kuruluşumuzun tam da 
yıl dönümünde, yani Aralık 2021’de ilk ürünlerimizi tüketicilerle 
buluşturduk. Mürdük dediğimiz tek diş sarımsağın yanı sıra 
siyah sarımsak püresi ve kurutulmuş siyah sarımsakla yapılmış 
çeşni baharat da üreterek ürünlerimizi çeşitlendirdik.  Siyah 
sarımsaktan sonra ikinci ürünümüz de Siirt ve Antep fıstığı oldu. 
Bu ürünlerimiz de Şanlıurfa’dan geliyor.

Siyah sarımsak nedir? Nasıl kullanılır?
Aylin Sayer: Bu aralar en çok karşılaştığımız soru bu oluyor. 
İnsanlar siyah sarımsağı siyah nohut gibi topraktan siyah 
olarak çıkan bir sarımsak çeşidi sanıyorlar. Oysa siyah sarımsak, 
bildiğimiz sarımsağın özel makinelerin içinde belirli ısı ve neme 
maruz bırakılarak fermente edilmesiyle elde ediliyor. Ve bu işlem 
yaklaşık kırk ila kırk beş gün kadar sürüyor. Bu işlemin sonunda 
sarımsağın dokusunda ve tadında belirgin bir değişim oluyor. 
Hafif tatlı, yumuşak -adeta karamelize soğanımsı -kuru erik gibi 
de diyebiliriz- bir forma dönüşüyor. Bildiğimiz o keskin sarımsak 
kokusu da kayboluyor. Yani sarımsağı sevip de kokusundan 
rahatsız olanlar için birebir. Aslında en kıymetlisi; sarımsak 
fermente olurken prebiyotik ve probiyotik değerleri, antioksidan 
özellikleri normal sarımsağa göre kat be kat artıyor. Yakın 
zamanda ünlü doktorların bu konuyla ilgili yaptıkları pek çok 
açıklama var.

Ebru Akad: Siyah sarımsak aslında Uzak Doğu mutfağında yaygın 
olarak kullanılan bir ürün. Özellikle Çin ve Kore mutfağında çok 
kullanılıyor.  Aylin’in belirttiği gibi yararları da çok fazla. Biz bu 
işe girerken bunu da fazlasıyla dikkate aldık aslında. Uzmanların 
belirttiğine göre günde birkaç diş siyah sarımsak tüketerek 

bedeninizin ihtiyaç duyduğu pek çok şeyi karşılayabiliyorsunuz. 
Ve tabii bir de çok lezzetli. Leblebi gibi tek başına bile 
tüketebilirsiniz. Bizim siyah sarımsağımız meşhur Taşköprü 
sarımsağının fermente edilmesiyle yapılıyor. Taşköprü sarımsağı 
zaten aroması ve tadı müthiş bir ürün. Dolayısıyla coğrafi işarete 
sahip bu müthiş üründen yapılan siyah sarımsağımızın tadı da 
şahane.

Aylin Sayer: Siyah sarımsak nasıl kullanılır diye de sormuştunuz. 
Siyah sarımsak her yemeğe çok yakışıyor aslında. Biz kooperatif 
ortakları son zamanlarda her yemeğin içine siyah sarımsak katar 
olduk. Bulgur pilavının içine ekledik harika oldu. Zeytinyağlı 
kerevize çok yakıştı. Püresini soslarda, diplerde kullandık, o da 
nefis oldu. Geçenlerde bir arkadaşımız pırasalı böreğin içine 
koymuştu, yerken parmaklarımızı da yiyecektik az kalsın... 
Siyah sarımsak yaratıcılıkta sınır tanımıyor yani. Tariflerimizi 
www.alfaarge.com sayfamızdan paylaşıyoruz. Oradan da bakıp 
fikir sahibi olabilirisiniz. 

Ebru Akad: Siyah sarımsak gerçekten çok lezzetli bir şey. İçine 
girdiği her şeye ekstra lezzet katıyor. Mesela pizzanın üstünde veya 
hamburgerin içinde de çok güzel oluyor.  

Alfa Arge’nin ürünlerine hangi satış kanallarından 
ulaşılabilir?
Aylin Sayer: Ürünlerimiz şu anda Yerello, Pazarama ve Trendyol 
alışveriş platformlarında yer alıyor. Ayrıca Instagram’daki  
“alfaargekoop” hesabımızdan da satışta. Dileyen herkes sosyal 
medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilir.

Kadın girişimcilere nasıl destek oluyorsunuz?
Ebru Akad: Biz kooperatifçiliğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. 
Kooperatifçilik bildiğiniz gibi bir iş birliğidir. Herkesin 
yardımlaştığı bir ortamdır. Dolayısıyla bizim niyetimiz de coğrafi 
işaretli ürün çalışan ve ata tohumuyla üreten diğer kooperatiflerle, 
özellikle de kadın kooperatifleriyle işbirliği yapmak. Şimdiden 
bize ulaşan, işbirliği yapmak isteyen kooperatifler var. Biz onlara 
nasıl faydalı olabiliriz, onlar bize nasıl faydalı olabilir bu konulara 
kafa yoruyoruz. İlerleyen zaman içerisinde bu konularda çok daha 
somut adımlar atacağımıza inanıyoruz.

İlerleyen dönemde bizi nasıl projeler bekliyor?
Aylin Sayer: Şu dönemde üzerinde çalıştığımız en önemli projemiz, 
ürünlerimizi yurt dışı pazarlarla buluşturmak. Bunun için 
girişimlerde bulunmaya başladık bile. Şu an satış için hangi 
kanalları kullanabileceğimiz ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Orta 
vadede ise ürün gamımızı genişletmeyi, yeni ürünler eklemeyi 
hedefliyoruz. Bu konuda daha kapsamlı işler yapabilmek için 
Kalkınma Ajansının hibe destek programlarına başvurduk. Bu 
desteklerden yararlanabilirsek çok daha kapsamlı ürünlerle 
tüketicilerin karşısına çıkmayı planlıyoruz.

Ebru Akad: Alfa Arge olarak çok ulvi amaçlarımız da var aslında. 
Şu anda yapmakta olduğumuz tüm işler hem bizlerin hem 
de ülkemizin kazanması, istihdam yaratılması açısından çok 
önemli işler. Ama bizim asıl gönlümüzden geçen, bunlardan 
elde edeceğimiz gelirle ihtiyacı olanlara, özellikle de kadınlara 
ve çocuklara eğitim fırsatları sunabilmek. Bunu gerçekten 
çok istiyoruz. Biz  kooperatif olarak okul açabiliyoruz, eğitim 
verebiliyoruz. Kuruluş aşamasında buna özellikle dikkat ettik. 
Günü geldiğinde paydaşlarımıza ihtiyaç duydukları eğitimleri 
verebilmek en büyük arzumuz. 
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karma

Toksik Anne-Baba 
Olabilirsiniz

ürekli çocuklarında suçluluk ve korku duygularının 
ortaya çıkmasına sebep olan, sevgisi ve desteği 
koşullara bağlı gibi davranan ebeveynler” diye 
temel bir tanım yapabiliriz öncelikle. Ailelerin, 
çocuklarına karşı genelde benmerkezci olan 

davranışları, kendilerinin istekleri ve duygu durumlarına göre 
yaşıyor olmaları en belirgin gözlemlenen özelliklerdir. Şiddet 
konusuna meyilli olurlar; şiddete yatkın olmaları mutlaka fiziksel 
şiddet anlamına gelmez, aksine çok daha yıkıcı olan sözlü şiddeti 
yoğun bir oranda uygularlar. Bu, çocukların rencide edilmesi 
seviyesinde aşağılanması ve ağır hakaretlere kadar varan bir 
seviyeye ulaşabilir.  Özel hayatlarına aşırı müdahale etme ve her 
şeylerine karışıyor olma durumları çok belirgindir. Çocuklarının 
fikirleri, onlar için genelde sadece nezaketen dinlenir ve yine kendi 
dediklerinin olması için manipülasyonla istediklerini yaptırırlar.

Toksik ebeveynlere maruz kalan bu çocuklar, yetişkinlik 
dönemlerinde “özgüven eksikliği, sürekli kendini yetersiz 
hissetme, başkalarının onayı olmadan hareket edememe, özellikle 
romantik anlamda sağlıklı duygusal ilişkiler kuramama, kendi 
başına karar vermede zorlanma ve risk almaktan kaçınma, 
ebeveyne bağımlılık, duygularını ve düşüncelerini ifade edememe” 
gibi bazı travmatik sonuçlar doğurmaktadır. 

Toksik Ebeveynlerin En Çok Kullandığı Cümleler
“Sen yapamazsın, bırak ben yapayım.”, “Seni şu an hiç 
sevmiyorum.”, “Üzülmen beni hiç ilgilendirmiyor ve üzülmeye hiç 
hakkın yok.”, “Bebekler böyle davranır.”, “Senin için feda ettiklerimi 
bir bilsen.” “Sen olmasaydın inan çok daha rahat olurdum.”, 
“Abartıyorsun, o kadar da önemli bir şey değil.”, “Bu kadar da ... 
olma.”, 

Ailedeki Toksik İlişkiyi Nasıl Düzeltiriz?
Yasal ve biyolojik pozisyonunuz, size çocuğunuzun hayatını 
engelleme hakkını vermez. Çocuğun bir birey olduğunu, 
haliyle kendine ait fikirleri, kararları ve duyguları olduğunu; 
bunların da kendisi için çok değerli olduğunu unutmamak 
gerekir. Onun düşüncelerini önemsememek ya da küçümsemek 
yerine söylediklerinin ne kadar önemli olduğunu düşünün ve 
kendisini anlatmasına, duygularını ifade etmesine izin verin. Hata 
yaptığınızda ve bunu fark ettiğinizde olgunlukla kabul edin. Freud 
bu konuda, özür dilemenin sizi küçültmediğini, aksine egonuzun, 
karşınızdakinden daha değersiz olduğunu göstermeye yaradığını 
söyler.

S

Bu ay, sevgili MAG Okurlarının değinmemi istediği ve 
en çok sorulan konulardan aile ve çocuk ilișkilerindeki 

temel alanlardan birisi olan toksik aile ilișkilerini ele alıyorum.
Özgür Aksuna

ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

Çocuk hata yaptığında onu mutsuz edecek bir dille eleştirmek yerine 
açıklar, anlatır ve ders çıkarmasını sağlayabiliriz. Daima yanında 
olduğumuzu yüksek sesle söyleyebiliriz, böylelikle koşulsuz sevginin 
gücünü hissetmesini sağlarız; bu da bağları güçlendirir. “Öfke gelir 
göz kararır; öfke gider yüz kararır.” der hep ninem ve gerçekten 
büyük bir hayat dersidir hepimize. Öfkeyle söylenen yaralayıcı bir 
sözün bazen geri dönüşü olmayabilir.

Çocuklar Nasıl Davranmalı?
Aileye sınır çizip birçok konuda hayır diyebilmek, özel alanı 
korumak için çocukların en çok kullandığı yoldur genelde. Toksik 
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Ataman’ın Şık 
Doğum Günü 
Turizm sektöründe imzasını attığı 
etkinlikler ve düzenlediği toplantılar 
ile tanınan Volkan Ataman, yeni yaşını 
yakın dostlarıyla birlikte kutladı. 
Etkinliğe ünlü iş insanının ailesi, iş 
ve sosyal yaşam dünyasının sevilen 
isimleri katıldı. 

Geç saatlere kadar müzik eşliğinde eğlenen konuklar, DJ kabininde 
yer alan Emre Seven’in performansı ile coşku dolu anlar yaşarken 
dansçıların sahne şovları da izleyenleri hayran bıraktı. Doğum günü 
pastasının mumlarını eşi Pınar Çakır ile üfleyen Turizm Medya 
Grubu Başkanı Volkan Ataman daha sonrasında davetlilerden 
gelen hediye ve tebrikleri kabul etti ve yeni yaşında, işinde çok daha 
başarılı olup yeni projeler üretmeyi dileyerek, kendini bu özel günde 
yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti. 
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GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU, YÜKSELEN ATAMAN, HASAN BUDAYICIOĞLU, DAMLA ATAMAN

BAHAR DÜZGÜN

PINAR ÇAKIR-VOLKAN ATAMAN



Yeteneği ile dinleyenleri kendine hayran bırakan bașarılı piyanist ve besteci 
Burçe Karaca, müzik yolculuğuna ve çalıșmalarına dair soruları yanıtladı.

Notaların Sihirli Dokunuşu

röportaj

Burce Karaca

Konserlerden sonra gelen 
geri bildirimler duygularımı 
doğru aktarabildiğimin bir 

göstergesi oluyor, bu benim için en 
büyük mutluluk kaynağı.

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?
Müzik yolculuğuma beş yaşında ailemin yönlendirmeleri sonucu 
piyano dersleri alarak başladım. İlk profesyonel adımımı Güzel 
Sanatlar Lisesi sınavını kazanarak attım; lisedeki son senemde 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve  Sahne Sanatlarının sınavına 
girerek yatay geçiş hakkı kazandım ve flüt bölümünden mezun 

oldum. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi 
ve Kompozisyon Bölümüne girdim. Takip eden sene ikinci dal okumak 
üzere girdiğim piyano bölümü sınavında da başarı göstererek bu bölümde 
de okumaya hak kazandım. Her iki bölümden de birincilikle mezun olarak 
eğitimimi tamamladım. Hayatım piyano dersleri ve konserler vererek, albüm 
çalışmalarım için yeni besteler üreterek tamamen müzik üzerine kurulu bir 
düzende ilerliyor...

Başarılı bir eğitim hayatınız olduğunu biliyoruz. 
Eğitim hayatınızın işinizde size ne gibi katkıları oldu?
Başarılı eğitim hayatımı; çok çalışmaya, düzenli ve programlı olmaya, 
yaptığım işe gönülden bağlanmaya ve özverili olmaya borçluyum. Küçük 
yaşlardan itibaren süregelen bu sistem, iş hayatına da olumlu şekilde 
yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Müzikle ilgileniyor ve bir enstrüman 
çalıyorsanız, bunun çok özveri gerektirdiğini söyleyebilirim. Hayatınızın 
merkezinde müzik ve enstrümanınız oluyor, geri kalan her şey ikinci planda 
yer alıyor. Tüm bunları göze alıp işinize gönülden bağlandığınızda çok 
uzun çalışma saatleri, yorucu olmanın yanı sıra sevdiğiniz bir aktiviteye de 
dönüşmüş oluyor. Başarının sırrının yaptığınız işe gönülden bağlı olmaktan 
ve işinizi çok sevmekten geçtiğini düşünüyorum.

Müziğin sizin için anlamını sorsak neler söylersiniz?
Müzik benim küçük yaşlardan beri en iyi dostum oldu. Tüm duygularımı 
olanca samimiyetimle aktarabildiğim, iç dünyamı en rahat şekilde 
yansıtabildiğim en özel alan benim için piyanomun başı. Besteleme sürecinde 
notalara döktüğüm duygularımı ise müzik aracılığı ile en doğru şekilde 
dinleyiciye aktarmak, oturup çok eski bir dostla dertleşmek gibi hissettiriyor. 
Özellikle konserlerden sonra gelen geri bildirimler duygularımı doğru 
aktarabildiğimin bir göstergesi oluyor, bu benim için en büyük mutluluk 
kaynağı.

Müzikleriniz hangi platformlarda yer alıyor?
Müziklerim Spotify’da mevcut. Youtube’da ise iki adet video çalışmamız 
var. Konserlerden kayıtlar oldukça, yine Youtube’a yüklüyorum. Konser 
duyurularını sosyal medya hesaplarımdan yapıyorum. Takip etmek 
isteyenler tüm platformlarda Burçe Karaca hesaplarından işlerime 
ulaşabilirler.

‘‘Moving Along the Blanks’’ adlı ilk albümünüzle ilgili nasıl 
dönüşler aldınız? 
‘‘Moving Along the Blanks’’ benim ilk albümüm; solo piyano için yazdığım 
altı adet parçadan oluşuyor. Bu parçaların hepsinin bir konusu, hikayesi ve 
kahramanı olduğu için şarkılarım genel olarak film müziklerine benzetiliyor. 
Konserlerde bu hikayeleri anlatıp daha sonra parçayı çalınca dinleyenler de 
parçaları hikayesi ile birlikte anlamlandırarak dinlemeye başlıyor. Hikayelerle 
müziği birleştirmek dinleyenlerin ilgisini çekiyor. 

Önümüzdeki günlerde dinleyicilerinizle buluşturacağınız 
yeni çalışmalarınız var mı?
2022 yılı ile birlikte dokuz adet daha yeni parça yazdım. Bu parçalarda, solo 
piyanonun biraz daha dışına çıkarak yaylı enstrümanlara da yer verdim. 
İkinci albümüm için hazırladığım bu parçalardan bazılarını konserlerimde 
çalmaya başaldık. Stüdyo kaydını ise Şubat ayında yaparak, Mart sonunda 
dinleyici ile buluşturacağız. Bu süreçte çeşitli yerlerde konserler vermeye 
devam edeceğim. 

Ö

244 magdergi.com.tr



Konserlerden sonra gelen 
geri bildirimler duygularımı 
doğru aktarabildiğimin bir 

göstergesi oluyor, bu benim için en 
büyük mutluluk kaynağı.

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?
Müzik yolculuğuma beş yaşında ailemin yönlendirmeleri sonucu 
piyano dersleri alarak başladım. İlk profesyonel adımımı Güzel 
Sanatlar Lisesi sınavını kazanarak attım; lisedeki son senemde 
Bilkent Üniversitesi Müzik ve  Sahne Sanatlarının sınavına 
girerek yatay geçiş hakkı kazandım ve flüt bölümünden mezun 

oldum. Daha sonra Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Teorisi 
ve Kompozisyon Bölümüne girdim. Takip eden sene ikinci dal okumak 
üzere girdiğim piyano bölümü sınavında da başarı göstererek bu bölümde 
de okumaya hak kazandım. Her iki bölümden de birincilikle mezun olarak 
eğitimimi tamamladım. Hayatım piyano dersleri ve konserler vererek, albüm 
çalışmalarım için yeni besteler üreterek tamamen müzik üzerine kurulu bir 
düzende ilerliyor...

Başarılı bir eğitim hayatınız olduğunu biliyoruz. 
Eğitim hayatınızın işinizde size ne gibi katkıları oldu?
Başarılı eğitim hayatımı; çok çalışmaya, düzenli ve programlı olmaya, 
yaptığım işe gönülden bağlanmaya ve özverili olmaya borçluyum. Küçük 
yaşlardan itibaren süregelen bu sistem, iş hayatına da olumlu şekilde 
yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Müzikle ilgileniyor ve bir enstrüman 
çalıyorsanız, bunun çok özveri gerektirdiğini söyleyebilirim. Hayatınızın 
merkezinde müzik ve enstrümanınız oluyor, geri kalan her şey ikinci planda 
yer alıyor. Tüm bunları göze alıp işinize gönülden bağlandığınızda çok 
uzun çalışma saatleri, yorucu olmanın yanı sıra sevdiğiniz bir aktiviteye de 
dönüşmüş oluyor. Başarının sırrının yaptığınız işe gönülden bağlı olmaktan 
ve işinizi çok sevmekten geçtiğini düşünüyorum.

Müziğin sizin için anlamını sorsak neler söylersiniz?
Müzik benim küçük yaşlardan beri en iyi dostum oldu. Tüm duygularımı 
olanca samimiyetimle aktarabildiğim, iç dünyamı en rahat şekilde 
yansıtabildiğim en özel alan benim için piyanomun başı. Besteleme sürecinde 
notalara döktüğüm duygularımı ise müzik aracılığı ile en doğru şekilde 
dinleyiciye aktarmak, oturup çok eski bir dostla dertleşmek gibi hissettiriyor. 
Özellikle konserlerden sonra gelen geri bildirimler duygularımı doğru 
aktarabildiğimin bir göstergesi oluyor, bu benim için en büyük mutluluk 
kaynağı.

Müzikleriniz hangi platformlarda yer alıyor?
Müziklerim Spotify’da mevcut. Youtube’da ise iki adet video çalışmamız 
var. Konserlerden kayıtlar oldukça, yine Youtube’a yüklüyorum. Konser 
duyurularını sosyal medya hesaplarımdan yapıyorum. Takip etmek 
isteyenler tüm platformlarda Burçe Karaca hesaplarından işlerime 
ulaşabilirler.

‘‘Moving Along the Blanks’’ adlı ilk albümünüzle ilgili nasıl 
dönüşler aldınız? 
‘‘Moving Along the Blanks’’ benim ilk albümüm; solo piyano için yazdığım 
altı adet parçadan oluşuyor. Bu parçaların hepsinin bir konusu, hikayesi ve 
kahramanı olduğu için şarkılarım genel olarak film müziklerine benzetiliyor. 
Konserlerde bu hikayeleri anlatıp daha sonra parçayı çalınca dinleyenler de 
parçaları hikayesi ile birlikte anlamlandırarak dinlemeye başlıyor. Hikayelerle 
müziği birleştirmek dinleyenlerin ilgisini çekiyor. 

Önümüzdeki günlerde dinleyicilerinizle buluşturacağınız 
yeni çalışmalarınız var mı?
2022 yılı ile birlikte dokuz adet daha yeni parça yazdım. Bu parçalarda, solo 
piyanonun biraz daha dışına çıkarak yaylı enstrümanlara da yer verdim. 
İkinci albümüm için hazırladığım bu parçalardan bazılarını konserlerimde 
çalmaya başaldık. Stüdyo kaydını ise Şubat ayında yaparak, Mart sonunda 
dinleyici ile buluşturacağız. Bu süreçte çeşitli yerlerde konserler vermeye 
devam edeceğim. 

Ö



Düğün Öncesi 
Kutlama
İş insanı Erhan Yücel ile hayatını 
birleştirme kararı alan Tuna 
Karavelioğlu için düğün öncesinde 
Bilkent Otel’de bir kına gecesi 
organizasyonu düzenlendi. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunda çalışan Tuna 
Karavelioğlu ile BoostER Performance’ın sahibi Erhan Yücel 
düğün öncesinde gerçekleşen bir eğlence ile yakınlarını 
ağırladı. Bilkent Otel’de gerçekleşen kına gecesinde davetliler 
canlı müzik eşliğinde dans edip eğlenerek güzel vakit geçirdi. 
İş insanı Erhan Yücel ile arkadaşları ise yine Bilkent Otel’de 
bulunan The North Shield’da uzunca bir masa oluşturarak 
sohbet etti. Kına gecesi organizasyonunda dostlarını ağırlayan 
Karavelioğlu ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi. 
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ERHAN YÜCEL, TUNA KARAVELİOĞLU

FEYZA-MEHMET KARAVELİOĞLU

GÜNIȘIK SUNGUR

YEȘİM TEMİZ

MİRAY AKDAĞ

BERAT MELİK, DENİZ MELİK,  AYȘENUR AYTEKİN

FERAY ȘAHİNGÖZ DAMLA PERİNÇER TÜLAY AÇKALMAZ BERİL ÇAVUȘOĞLU

DİLȘEN KARAGÜLİN TURGUT

Bilkent Otel’de 
gerçekleșen 
kına gecesinde 
davetliler canlı 
müzik eșliğinde 
dans edip 
eğlenerek güzel 
vakit geçirdi.246
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Tüm ürünleri yüzde yüz yerli üretim olan ve tasarımlarında zamansız parçaları 
hedef alan happy to wear kurucu ortakları Cemre Naz Erdem ve Burcu Turan 

kardeșler, markanın kuruluș hikayesini ve ürünlerinin çeșitliliğini 
MAG Okuyucularına anlatıyor.

Zamansız Moda
happy to wear

BURCU TURAN-CEMRE NAZ ERDEM
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ncelikle sizi ve “happy to wear”i 
tanıyabilir miyiz?
Aslında tekstil, aile işimiz; esas tasarımcı olan, otuz 
senelik tecrübesiyle tasarım eğitimi de veren, bu 
işin öğretmeni olan annemiz. Biz, biri mimar diğeri 
reklamcı iki kız kardeşiz ve moda dünyasına adım 
atışımız, annemizin yurt dışı transferiyle gerçekleşti. 

Bir anda kendimizi buradaki şirketin başında bulduk diyebiliriz. 
Hatta idari tarafta teyzelerimiz de var; bol kadınlı bir aile şirketi 
yani bu. 

Markanın kuruluş hikayesinden ve ürün 
çeşitliliğinden bahseder misiniz?
Bizim esas mesaimiz ihracat. BNS Grup olarak Amerika, 
İsrail, Kanada, Birleşik Krallık gibi birçok ülkede satış 
yapan uluslararası moda markalarına burada koleksiyonlar 
hazırlıyoruz, üretimini yapıyoruz ve gönderiyoruz. Türkiye 
önemli bir tekstil ülkesi. Zamanla, işin mutfağına girdikçe ve 
sıfırdan yarattığınız bir ürünü birçok insanın üstünde görme 
zevkine erişmeye başlayınca “Neden bu işi kendimiz için de 
yapmıyoruz?” diye düşündük ve happy to wear doğdu. Halen 
hepimiz ayrı ayrı kariyerlerimize devam etsek de uzmanlık 
alanlarımızı happy to wear’de buluşturuyoruz. Yani ürünlerin 
tasarımını da, üretimini de, desen çizimlerimizi de, markamızın 
pazarlamasını da, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Sosyal medyayı 
bile biz yönetiyoruz. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Zamansız bir 
şıklık mı, modayı takip eden bir tarz mı?
Yönetici kadrosu stilist, mimar, reklamcı ve ressam kadınları 
barındıran çok sesli bir marka olarak, birçok tasarım disiplinini 
bir arada bulunduran sakin bir stilimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Yola çıkarken en büyük motivasyonumuz, arayıp bulamadığımız, 
zamansız ve kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlar dahilinde 
tüketiciyle buluşturmaktı. “Ready-couture” denen, ara bir 
kategori benimsedik kendimize. Hazır giyim kadar fabrikasyon 
olmayan, limitli sayıda ve belirli bir kalite standardında 
tüketiciyle buluşan kapsül koleksiyonlar hazırlıyoruz. 

Tasarımlarınızda hedef kitleniz kimlerdir? 
Zamansız giyinmeyi ve zamansız parçalara yatırım yapmayı 
hedefleyen herkes. 

happy to wear olarak sizin için öncelikli olan nedir?
Ürünlerimizin tasarımından imalatına her aşamasında 
kendimize şu soruyu sorarız: “Bu ürünü biz satın alır mıydık?”. 
Ekibimizden bir kişinin dahi “hayır” cevabı verdiği hiçbir ürünü 
satışa sunmuyoruz. 

happy to wear’i üç kelimeyle anlatacak olsanız...
Zamansız, minimal ve %100 yerli. Dört kelime oldu ama yerli 
üretici olmaktan ve birçok kadına istihdam sağlamaktan çok 
mutluyuz. 

Ö

happytowear_



ncelikle sizi ve “happy to wear”i 
tanıyabilir miyiz?
Aslında tekstil, aile işimiz; esas tasarımcı olan, otuz 
senelik tecrübesiyle tasarım eğitimi de veren, bu 
işin öğretmeni olan annemiz. Biz, biri mimar diğeri 
reklamcı iki kız kardeşiz ve moda dünyasına adım 
atışımız, annemizin yurt dışı transferiyle gerçekleşti. 

Bir anda kendimizi buradaki şirketin başında bulduk diyebiliriz. 
Hatta idari tarafta teyzelerimiz de var; bol kadınlı bir aile şirketi 
yani bu. 

Markanın kuruluş hikayesinden ve ürün 
çeşitliliğinden bahseder misiniz?
Bizim esas mesaimiz ihracat. BNS Grup olarak Amerika, 
İsrail, Kanada, Birleşik Krallık gibi birçok ülkede satış 
yapan uluslararası moda markalarına burada koleksiyonlar 
hazırlıyoruz, üretimini yapıyoruz ve gönderiyoruz. Türkiye 
önemli bir tekstil ülkesi. Zamanla, işin mutfağına girdikçe ve 
sıfırdan yarattığınız bir ürünü birçok insanın üstünde görme 
zevkine erişmeye başlayınca “Neden bu işi kendimiz için de 
yapmıyoruz?” diye düşündük ve happy to wear doğdu. Halen 
hepimiz ayrı ayrı kariyerlerimize devam etsek de uzmanlık 
alanlarımızı happy to wear’de buluşturuyoruz. Yani ürünlerin 
tasarımını da, üretimini de, desen çizimlerimizi de, markamızın 
pazarlamasını da, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Sosyal medyayı 
bile biz yönetiyoruz. 

Tasarım tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Zamansız bir 
şıklık mı, modayı takip eden bir tarz mı?
Yönetici kadrosu stilist, mimar, reklamcı ve ressam kadınları 
barındıran çok sesli bir marka olarak, birçok tasarım disiplinini 
bir arada bulunduran sakin bir stilimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Yola çıkarken en büyük motivasyonumuz, arayıp bulamadığımız, 
zamansız ve kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlar dahilinde 
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tüketiciyle buluşan kapsül koleksiyonlar hazırlıyoruz. 

Tasarımlarınızda hedef kitleniz kimlerdir? 
Zamansız giyinmeyi ve zamansız parçalara yatırım yapmayı 
hedefleyen herkes. 

happy to wear olarak sizin için öncelikli olan nedir?
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Ö

happytowear_



Mutluluğa
Evet Dediler
Alkosan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Koçyiğit ile Aslı Yıldırım 
dünyaevine girdi. Aralık ayında 
Dubai’de nikahları kıyılan genç 
çiftin düğün töreninde yakınları 
mutluluklarına şahit oldu.

Başkent’in köklü şirketlerinden Alkosan A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Koçyiğit ile Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım 
mezunu Aslı Yıldırım, rüya gibi bir düğün töreniyle dünyaevine 
girdi. Arkadaş ortamında başlayan aşklarını, gerçekleşen düğün 
töreniyle taçlandıran genç çiftin birbirlerine evet dedikleri andaki 
mutlulukları görülmeye değerdi. Geçtiğimiz Aralık ayında da 
Dubai’de bir nikah gerçekleştiren mutlu çiftin düğün töreninde 
şarkıcı Mert Davran ve Lara sahne aldı. Oldukça renkli görüntülerin 
yaşandığı düğünde genç çiftin mutluluğuna şahit olan arkadaşları 
ve aile dostları doyasıya eğlendi. 

düğün

SAİDA KAZİMOVAAYȘEGÜL AKTEPE BATTAL- TUĞBA ÖZGÜR

ECE MÜFTÜOĞLUEBRU BAKIR

Arkadaș 
ortamında 
bașlayan așklarını, 
gerçekleșen 
düğün töreniyle 
taçlandıran 
genç çiftin 
birbirlerine evet 
dedikleri andaki 
mutlulukları 
görülmeye 
değerdi.

DERYA KÖMÜRDİLAN KARAASLAN
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LARA

düğün

ÖMER- DAMLA YAĞANOĞLUERTAN-AYNUR ERDOĞAN ZEYNEP SİPAHİOĞLU

DEMET EKEEMRE ANIL YILDIRIM, TALİHA ALLEMEOĞLU
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MERT DAVRAN-ASLI YILDIRIM

Geçtiğimiz Aralık ayında da Dubai’de bir nikah gerçekleștiren 
mutlu çiftin düğün töreninde Mert Davran ve Lara sahne aldı.
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Sevgililer Günü’nü 
Makyajınız İle Özel Kılın
Șubat ayının en meșhur günü Sevgililer Günü’nde makyaj așkınızı da 

tetikleyecek bazı önerilerden bahsedeceğim.

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

ncelikle, güzel bir makyajın sırrı güzel bir ten 
olduğu için, düzenli cilt bakımının dışında bir 
de 14 Şubat’tan bir önceki akşam güzel bir cilt 
bakımı yapmak, hem cildinizi hem de modunuzu 
hazırlayacaktır.

Eğer kuru bir cildiniz varsa; nazik bir arındırıcı ile, pul pul görünen 
ölü derileri temizlemek, sonrasında uygulayacağınız ürünlerin de 
daha iyi absorbe edilmesini sağlayacaktır. Daha sonrasında yoğun 
nem veren bir maske veya serum ile cildi doyurarak daha pürüzsüz 
ve canlı bir cilt elde edebilirsiniz. Özel günler için makyajlarda 
kurtarıcı olarak kullandığım gözaltı maskelerini mutlaka kullanın. 
Maskeyi makyaj sırasında göz altında bırakıyorum ve en son 
çıkarıyorum; böylece pürüzsüz ve temiz bir gözaltı görünümü 
yakalayabiliyorum.

Ö Yağlı ya da karma bir cildiniz varsa; ciltteki fazla yağı emen ve 
gözenekleri temizleyen killi bir maske ile cilt bakımına başlayın. 
Temizlediğiniz cilt, fazla yağı dengelendiği için Sevgililer 
Günü’nde makyajınızın çabuk bozulmasını da engelleyecektir.

Sevgilinizle geçireceğiniz romantik akşamda makyajınızın da 
romantik olmasını isterseniz, bu senenin trendlerinden ve her 
dönemin en romantik renklerinden pembeleri kullanabilirsiniz. 
Açık ve hafif sedefli pembe bir allığı hem highlighter gibi 
kullanarak 2022 makyaj trendlerini yakalayabilir hem de 
cildinize romantik bir ışık katabilirsiniz. Aynı allığı, göz 
pınarlarınızda da kullanarak dikkati bakışlarınıza çekebilirsiniz. 
Cildinizin etrafa ışık saçması, romantik bir yemekte, özellikle 
mum ışığında çok çekici görünecektir. Bunun için cildinize 
fondötenden önce -ya da fondöten sürmeseniz de- aydınlık ve 

makyaj sırları

SHISEIDO - Waso
Purıfyıng Scrub Mask
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DAY2DAY- Beauty
Hyaluronic Acid Serum
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nemli gösterecek bir primer uygulayın. Bu aynı zamanda ten 
makyajınızın gece boyu kalıcılığını da sağlayacaktır.

Bu romantik akşamı sık sık makyaj tazeleme ile kesmek 
istemiyorsanız; dudaklar yerine göz makyajının ağırlıkta 
olduğu bir makyajı tercih edebilirsiniz. Doğal bir göz makyajı 
yapsanız da kirpik diplerine çekeceğiniz dipliner ve bol 
maskara uygulamasıyla bakışlarınızı netleştirebilirsiniz.

Daha derin bir bakış tercih ediyorsanız, smokey göz makyajı 
ideal olabilir. Fazla koyu renkler yerine naturel ve sıcak kahve 
tonlarıyla, tüm göz çevresi yerine sadece kirpik boyunca ve 
dış köşelere doğru yayılan buğulu bir makyaj çok daha taze ve 
etkili olacaktır. Genelde mat ve koyu renklerle yapılan smokey 
makyaj ile zıt metalik ya da ışıltılı renkleri göz pınarlarına 
uygulayarak makyajın etkisini artırabilirsiniz.

Mum ışığında bile ışıl ışıl parlayan bir cilt için; highlighterın 
dozunu biraz artırabilir, hatta kremsi bir highlighter ve onun 
üstüne toz bir highlighterı birlikte kullanarak ışığı cildinize 
hapsedebilirsiniz.

Dudaklarda ise; sürekli tazeleme gerektirmeyecek kalıcı rujlar 
ya da silinse bile etkisini kaybetmeyecek, ıslak ve dolgun 
gösteren lip glossları tercih edebilirsiniz.

Sevgililer Günü’nde henüz sevgilisi olmayanlar için 
düzenlenen pek çok partiden birinde çekiciliğinizi ortaya 
çıkarmak için; net ve etkili bir eyeliner tercih edebilirsiniz. Aynı 
zamanda 2022 trendlerinden biri olan kalıcı jel eyelinerlar 
kurtarıcı. Göz çevresinde farklı yerlerde uygulanan veya 
farklı renklerde olan eyelinerları denemek için ya da klasik 
görünümü korumak için de ideal. Gece boyunca hatta sabaha 
kadar eğlenmek isteyenleri yarı yolda bırakmayacak kalıcı bir 
maskara da olmazsa olmaz. 

Fazla abartıya kaçmadan, az ama etkili bir makyajla 
güzelliğinizi çabasızca ortaya çıkarmak en ideali. 

BOBBI BROWN-Highlight Powder

INSTİTUT ESTHEDERM -Lift Repair
Eye Contour Lift Patches

BENEFIT-Roller Liner
Siyah Eyeliner

NARS-Orgasm 
Liquid Brush
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Köroğlu Dağları’nın 
Zirvesinde 
Doyasıya Eğlence
Mert Vidinli ev sahipliğinde Kaya 
Palazzo Ski & Mountain Resort’ta 
gerçekleşen davet büyük ses getirdi.

Türk kış turizmine yepyeni bir soluk getiren gastronomi ve eğlence 
merkezi Palazzo Lounge’da gerçekleşen organizasyonda konuklar 
doyasıya eğlendi. Aralarında Danla Biliç, Gülnür Güneş, Ezgi Fındık, 
Ala Tokel, Melodi Erbilirler Türkmen, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya 
gibi popüler isimlerin bulunduğu davetin müzikleri DJ Kerem 
Önger tarafından seçildi. 

davet

MERT VİDİNLİ, MELODİ ELBİRLİLER TÜRKMEN

EZGİ FINDIK

BİLGE YENİGÜL

GÜLNUR GÜNEȘ

DANLA BİLİÇ



14 kez ödül alma başarısı gösteren odun ateşinde kavrulmuş 
Çorum leblebisinin yanı sıra kavunlu, tiramisulu, patlayan şekerli, 

kahveli, prenses çikolatalı leblebilerle 
yeni lezzetler sunuyoruz.
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Sosyal medya hayatımızı ne zaman ele geçirdi, bunu tespit etmek kolay değil 
ancak milenyumla birlikte çok hızlı bir değișim içine girdiğimizi söyleyebilirim. 

Hayatımızın özünü, kurduğumuz ilișkiler olușturur ve artık bu ilișkileri sosyal medya 
üzerinden kurabiliyoruz. Hiç tanımadığımız insanlar ile yazıșıyoruz ve kimi zaman 

aylarca yan yana gelmeden iletișime devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp 
profil resimlerine bakıp onları aslında tanıdığımızı düșünüyoruz. Dünya genelinde 

yaratılan tüketim toplumu anlayıșı, bana kalırsa artık illüzyon yani yanılsama 
toplumlarına dönüșüyor ve bize bunu dijital çağ olarak lanse ediyorlar... 

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

Yeni Süper Güç
Sosyal Medya ve İlişkiler

ÜVEN
Öyle bir dönemde en zor satın alınan kavram 
kesinlikle güven duygusudur. Yeni biriyle 
tanıştığımız zaman ona güvenme konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz, kafamızda şüpheler beliriyor ve 

“Ona nasıl güvenebilirim?” sorusuna genelde yanıt bulamıyoruz... 

Güvenmek zaman ister ve sabır ister, oysa kimsenin sabrı yok. 
Çünkü çok hızlı ilerleyen dijital çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. 
Dolayısıyla hem güvenmek hem de bunu hızla yapmak istiyoruz 
ve bazı arkadaşlık uygulamaları işte tam da bunu bize vaat 
ediyor. 

ARKADAŞLIK SİTELERİNDE TANIŞMAK
Üyelik süreçleri gayet detaylı ve sadece ciddi ilişki arayan 
insanların üyeliklerini kabul ediyorlar. Bu tip uygulamalara üye 
olduğunuz zaman kısa zamanda, çok sayıda profil ile tanışabilir 
ve alternatifler arasında size en uygun olan kişiyle iletişime 
geçebilirsiniz. Burada çok hassas bir nokta var, en kısa sürede 
tanışmanızı öneriyorum. Yazışma sürecini fazla uzatmadan 
karşılıklı bir kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek onu daha 
yakından tanımanızı sağlar. 

Sosyal medyanın en büyük fonksiyonu insanları bir araya getiren 
bir platform haline gelmesi. Yani artık kimse kolayca tanışamıyor 
ve insanlar başkalarıyla tanışmalarını sağlayacak bir yer arayışı 
içindeler. Günlük hayatta neden tanışamıyorlar biraz analiz 
edelim:

İş Yerinde Flörtün Riskleri
• İş yerinde tanıdığınız biriyle flört etmek son derece riskli. Bunun 
birinci sebebi dedikodulara maruz kalmak, sürekli devam 
eden ve hatta çeşitlenen bir dedikodu kazanına düşmüş gibi 
hissedebilirsiniz. 

İkinci sebebi ise ilişkiniz yolunda gitmez ve bitirmek zorunda 
kalırsanız; o insanı sürekli aynı ortamda görmek rahatsız edici 
olabilir ve bundan kurtulmak için iş değiştiren insanlar bile 
tanıyorum.

Bakışalım Ama Tanışmayalım
• Sosyal hayatta kafeler veya restoranlarda bizim halkımız uzun 
süre bakışmayı sever ama gidip tanışmak bize göre değildir. 
Avrupa’da seyahate gidenler en çok buna şaşırırlar. Çünkü 
insanlar rahatça sosyalleşir ve tanışmak için yanınıza gelirler. 
Oysa bizde ego ön planda yer alır ve kimse rahatını bozmak 
istemez.

Arkadaşın Arkadaşıyla Tanışmak
• Eskiden arkadaş ortamından tanışmalar yoğun olurdu ve 
bunlara referans denirdi. Örneğin, bir arkadaşınız size uygun 
birini bulur ve kalabalık bir yemekte onunla bir araya gelirsiniz. 
Yakından tanımak için sorular sorarsınız ve bu şekilde yeni birini 
tanımış olursunuz. Fakat günümüzde artık böyle tanışmalar 
kalmadı. Çünkü, kimse kimseye referans olmak istemiyor. Bunun 
en büyük sebebi tanıştığınız insanla işler yolunda gitmezse 
arkadaşlıklar bozulabilir, ki bu riske girmeye değmez.

Hamburger Mönüsünden Seçer Gibi Internetten Seç
• Sosyal medyada çok fazla alternatif var; bir çeşit pazar yeri 
gibi düşünün. Eski Roma sokaklarında gladyatör adaylarının 
sergilendiği pazar yerleri olurmuş ve halk en çok hangisinin 
dövüşe katılmasını isterse, halkın seçimi imparatorun kulağına 
gidermiş. Dolayısıyla, bugün aynı fikir, farklı bir format ile 
sergileniyor. Halk tarafından en çok beğeni alan ve hikayeleri en 
çok takip edilen adaylar “ünlü” sıfatına nail oluyorlar. Instagram 
ve benzeri uygulamalarda DM’den yürümek artık bir klasik 
haline geldi ve bunun en etkili yöntemi paylaşılan hikayelere 
emoji göndermek olabilir. Bir yanıt aldığınız zaman iletişim 
devam ediyor ve sonra adına flörtleşme deniyor. Oysa tekrar 
altını çizmek istiyorum ki; tanışmak ve o insanın enerjisini 
yakından analiz etmek çok önemli. Çünkü, belki de uzun süredir 
yazışmakta olduğunuz insanın enerjisi hoşunuza gitmeyecek. 
Öte yandan, her hafta yüzlerce yeni arkadaşlık uygulaması 
türüyor ve bunların bazıları kendi kurallarını çok ciddi testler 
ile üyelerine dikte ediyorlar. Uzun ilişki arayanlar, bu tip 
uygulamalarda vakit geçiriyorlar. Herhangi bir hamburger 
markasında yer alan menüler gibi düşünün, herkese göre bir 
uygulama var. 
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tanıyorum.

Bakışalım Ama Tanışmayalım
• Sosyal hayatta kafeler veya restoranlarda bizim halkımız uzun 
süre bakışmayı sever ama gidip tanışmak bize göre değildir. 
Avrupa’da seyahate gidenler en çok buna şaşırırlar. Çünkü 
insanlar rahatça sosyalleşir ve tanışmak için yanınıza gelirler. 
Oysa bizde ego ön planda yer alır ve kimse rahatını bozmak 
istemez.

Arkadaşın Arkadaşıyla Tanışmak
• Eskiden arkadaş ortamından tanışmalar yoğun olurdu ve 
bunlara referans denirdi. Örneğin, bir arkadaşınız size uygun 
birini bulur ve kalabalık bir yemekte onunla bir araya gelirsiniz. 
Yakından tanımak için sorular sorarsınız ve bu şekilde yeni birini 
tanımış olursunuz. Fakat günümüzde artık böyle tanışmalar 
kalmadı. Çünkü, kimse kimseye referans olmak istemiyor. Bunun 
en büyük sebebi tanıştığınız insanla işler yolunda gitmezse 
arkadaşlıklar bozulabilir, ki bu riske girmeye değmez.

Hamburger Mönüsünden Seçer Gibi Internetten Seç
• Sosyal medyada çok fazla alternatif var; bir çeşit pazar yeri 
gibi düşünün. Eski Roma sokaklarında gladyatör adaylarının 
sergilendiği pazar yerleri olurmuş ve halk en çok hangisinin 
dövüşe katılmasını isterse, halkın seçimi imparatorun kulağına 
gidermiş. Dolayısıyla, bugün aynı fikir, farklı bir format ile 
sergileniyor. Halk tarafından en çok beğeni alan ve hikayeleri en 
çok takip edilen adaylar “ünlü” sıfatına nail oluyorlar. Instagram 
ve benzeri uygulamalarda DM’den yürümek artık bir klasik 
haline geldi ve bunun en etkili yöntemi paylaşılan hikayelere 
emoji göndermek olabilir. Bir yanıt aldığınız zaman iletişim 
devam ediyor ve sonra adına flörtleşme deniyor. Oysa tekrar 
altını çizmek istiyorum ki; tanışmak ve o insanın enerjisini 
yakından analiz etmek çok önemli. Çünkü, belki de uzun süredir 
yazışmakta olduğunuz insanın enerjisi hoşunuza gitmeyecek. 
Öte yandan, her hafta yüzlerce yeni arkadaşlık uygulaması 
türüyor ve bunların bazıları kendi kurallarını çok ciddi testler 
ile üyelerine dikte ediyorlar. Uzun ilişki arayanlar, bu tip 
uygulamalarda vakit geçiriyorlar. Herhangi bir hamburger 
markasında yer alan menüler gibi düşünün, herkese göre bir 
uygulama var. 

G

 “Ona nasıl güvenebilirim?” sorusuna genelde 
yanıt bulamıyoruz. Güvenmek zaman ve sabır ister, 

oysa kimsenin sabrı yok. Dolayısıyla hem güvenmek 
hem de bunu hızla yapmak istiyoruz ve bazı arkadașlık 

uygulamaları iște tam da bunu bize vaat ediyor...



ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da 
dünyaya geldim. Üniversite dahil tüm eğitim 
hayatımı bu şehirde tamamladım. Bu şehirde iş 
hayatına başladım, bu şehirde evlendim, bu şehirde 
ikiz bebeklerimi kucağıma aldım. Yani hayatımın her 
önemli anı çok sevdiğim Ankara’da gerçekleşti. 

Ankara Etkinlik sayfasını açmak nereden aklınıza 
geldi? Bir gün bu kadar geniş kitlelere hitap 
edeceğinizi tahmin ediyor muydunuz?
Üniversiteye başladığımda henüz dijital dünya bu kadar 
gelişmemişti. O yıllarda çantamda sürekli taşıdığım ajandama 
şehirdeki tüm etkinlikleri, yeni açılan mekanları, ilgi çekici 
atölyeleri, birbirinden güzel müzeleri, turneye gelen tiyatroları, 

vizyona yeni giren filmleri not alarak çevremdeki herkesle bu 
bilgileri heyecanla paylaşırdım. Dijital dünyanın yaygınlaşması ile 
2004 yılında açtığım www.ankaraetkinlik.com isimli blogumdan 
deneyimlerimi paylaşmaya başladım. Bu blog o kadar çok ilgi gördü 
ki sadece benim çevremdeki insanlar değil yüz yüze tanışmadığım, 
sadece blogumu keşfeden insanlar da herhangi bir etkinliğe 
bilet almadan ya da bir mekâna rezervasyon yaptırmadan önce 
blogumdaki deneyimlerimi okuyor ve ona göre karar veriyorlardı. 
Zamanla çok popüler olmaya başlayan sosyal medya hesaplarını da 
aktif kullanmaya başladım ve özellikle 2013 yılında Instagram’da 
açtığım @ankaraetkinlik sayfam müthiş ilgi gören bir sayfa oldu. 
İlk başlarda sadece kendi dostlarım için yaptığım paylaşımlar 
zaman içinde önce Ankara’da yaşayan kişilere ve ardından başka 
şehirlerde yaşayıp Ankara’yı ziyaret etmeyi planlayan kişilere de 
ilham vermeye başladı. Bu beni müthiş motive eden bir gelişme 

Ö
Instagram hesabından yaptığı paylașımlar ile Ankaralılar’ın etkinlik takvimini 
belirleyen @ankaraetkinlik sayfasının kurucusu Ayșegül Aygün Coșkun, 

dijital dünyaya dair deneyimlerini MAG’a anlattı.

Dijital Dünyanın Etkinlik Öncüsü

Aysegul Aygun Coskun

röportaj
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oldu. Bugün ulusal ve global markalarla projeler yapıyor olmakla, 
açıkçası hayallerimin çok daha ötesinde bir noktaya ulaştığımı gururla 
söyleyebilirim.

Ankara Etkinlik nedir? Neler bulabiliriz Ankara 
Etkinlik’te? 
Ankara Etkinlik, dünyada “lifestyle” olarak bilinen bir “yaşam” 
sayfası. Sabah erken saatlerde başladığım günün tüm güzel anlarını 
takipçilerimle paylaşıyor ve onlara o günü güzel geçirmeleri için 
ilham vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken kendi hayatımın gerçek 
deneyimlerini kullanıyorum. Paylaşımlarımda kendi çektiğim özgün 
görselleri ve yine kendi yazdığım özgün içerikleri kullanıyorum. 
İş ve aile hayatımdan fırsat bulduğum her an Ankara’daki kültürel 
ve sanatsal etkinliklere katılıyor, yeni açılan mekanları keşfediyor, 
güzellik-bakım konusundaki yenilikleri takip ediyor, evimiz, 
köpeğimiz ve ailemiz için yaptığımız alışveriş önerilerimizi 
paylaşıyorum. Elimden geldiğince dezavantajlı kişiler için planlanan 
pek çok sosyal sorumluluk projelerine destek oluyorum. 
@ankaraetkinlik sayfası, sadece deneyim paylaşımı yapılan bir sayfa 
olduğu için gerçekten paylaşılmaya değecek kalitede, özenli içerikler 
hazırlamak için büyük emek harcıyorum. 

Yaptığınız işin en sevdiğiniz yanı nedir?
Sokakta yürürken, bir mekâna girdiğimde ya da trafikte kırmızı 
ışıkta beklerken beni takip eden insanların bana selam vermesine 
bayılıyorum. Yüz yüze gelemediğimiz insanlardan gelen DM 
mesajlarını okurken kalbim yerinden çıkıyor. Birbirimizi hiç 
tanımadan, benzer hayatlar yaşadığımız insanlarla aynı duygularda 
buluşmak mucize gibi. Çocukluğumda “Ayşegül” serisi kitapları 
okurken o kitapların ana kahramanı olan adaşım “Ayşegül” ile aynı 
hayatı yaşıyor gibi hissediyorum. O kitapları okurken kurduğum 
hayalleri bugün gerçekleştirebildiğim için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. İçimden gelen güçlü yaşam enerjim ve hayata pozitif 
bakan ruhum sayesinde her projeye ilk günkü heyecanla başlıyorum. 
Bedenen çok yorulsam da bu işi yaparken “aktif dinlenme modunda” 
olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Her projede, tanıştığım 
her insan hayatıma farklı bir renk katıyor. 

Influencer marketing nedir? Nasıl çalışmalar yapılıyor?
Dijital dünya sayesinde, zaman içinde tüm Türkiye çapında pek 
çok influencer ile yollarımız kesişti ve pek çoğu ile bu sanal dünya 
üzerinden inanılmaz güzel dostluklar kurduk. Süreç içinde MAG 
gibi değerli PR ajansları aracılığı ile yerel, ulusal ve global markalar 
bizlerden farklı projeler üretmemizi istediler. Her marka için, o 
markanın ruhuna uygun yaşam tarzına sahip influencerlar ile bir 
araya gelip ortak çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalışmalarda, 
marka ile tüketici arasında doğru ve gerçek bir bağ kurulması için, 
kendi deneyimlerimizi dürüstçe takipçilerimize aktarıyoruz. Marka 
ile birlikte geliştirdiğimiz projelerde, markanın bilinirliğini artırmayı 
hedeflerken aynı zamanda bizi takip eden insanların güvenini 
sarsmamaya büyük özen gösteriyoruz. 
 
Sizi bu sektörde öne çıkaran özellikler nelerdir sizce?
“Influencer Marketing” güncel ve modern bir pazarlama yöntemi 
olmakla birlikte, bizlerin takipçilerimiz ile doğrudan, samimi ve 
güvenilir bir bağ oluşturmamızı sağlayan bir sistem. Öyle ki benim 
paylaştığım bir kahvaltı sofrasını görüp aynı mekâna kahvaltıya giden 
takipçilerim, kendilerine benzer bir kahvaltı sofrası sunulmadığı 
anda bunun hesabını hem işletmeye hem bana mutlaka soruyorlar. Bu 
bakımdan yaptığımız her paylaşımda, o markanın sorumluluğunu biz 
de paylaşıyoruz. Takipçilerimiz bizi bu konuda “garantör” kişi olarak 
gördükleri için, onların zamanını, enerjisini ve parasını doğru yerde 

harcamalarına destek olacak paylaşımlar yapmaya büyük 
özen gösteriyoruz. Bu gerçekten büyük bir sorumluluk.

Gelecek dönem için farklı hayalleriniz ya da 
planlarınız var mı?
Son on sekiz yıldır blog yazan, son dokuz yıldır influencer 
olarak paylaşımlar yapan biri olarak gelecekte herkesin kendi 
çapında bir influencer olacağına inanıyorum. Bu bağlamda 
hepimize düşen sorumlulukların farkındayım. 
@ankaraetkinlik hesabımdan beni takip eden insanların 
kendilerini pozitif hissetmeleri ve o günü güzelleştirmek için 
bir şeyler yapmaları için; daha iyi fotoğraf çekmek, daha özgün 
içerikler yazmak, daha güncel paylaşımlar yapmak için çok 
çalışıyorum. Günde en az 5-6 saatimi Instagram’da geçiriyor 
ve dünyada bu işi çok iyi yapan diğer influencerlardan ilham 
alıyorum. Benim gibi iki farklı işte kariyer yapan insanların, 
tek bir işte çalışan insanlara göre yaptıkları her işte fark 
yarattıklarını biliyorum. Bu bağlamda, gelecekte herkesin 
birden fazla işte kariyer yapacağına inanıyorum. Şu anda lisede 
okuyan ikiz kızlarımın, kariyer planlarında hangi meslek 
olursa olsun, sosyal medyayı aktif ve düzgün kullanabilmeleri 
için onlara yol göstermeye çalışıyorum. Aynı zamanda benimle 
iletişime geçen okul, dernek, şirket vb. gruplara kendi bireysel 
deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Takipçi sayımın 
artmasından çok, yaptığım paylaşımlar sayesinde hayatına 
olumlu anlar katan insanların artmasını hayal ediyorum. 
Dolu dolu etkinlikler planlayıp daha çok insanla buluşmayı 
çok seviyor, toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal 
sorumluluk projelerinin artmasını istiyorum. 
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Farklı tarzı ve özgün bakıș açısı ile fotoğrafl ara ruh katan sanatçı Mirza Kök, 
fotoğrafl arının ilhamını ve bakıș açılarını anlattığı röportajı sizlerle.

Şehre İmza Atan Fotoğrafçı

Mirza Kok

röportaj
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irza Kök kimdir, bize kendinizi tanıtır 
mısınız?
1986 yılında Samsun’da ikiz çocuklardan biri 
olarak dünyaya geldim, Ankara’da büyüdüm. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Grafik Tasarımı 
mezunuyum. Üniversitede öğrenciyken eşimle 

tanıştım ve şu an 5 yaşında bir Efe’miz var. Hali hazırda 
Türkiye’de alanında en iyisi olduğunu düşündüğüm özel 
bir firmada 3D modellemeler yapıyor, bu modellerin kristal 
içine işlenmiş hallerini yurt içi ve yurt dışına satışlarını 
gerçekleştiriyoruz. Kendimi aslında fotoğrafçı olarak 
tanımlamıyorum. İyi bir analizci, hayal dünyasını ve ufkunu 
geniş tutan, hayata her zaman farklı pencereden bakmaya 
çalışan, bir grafik tasarımcı olarak görüyorum.

Fotoğraf ile buluşma hikayeniz nasıl gelişti?
Her ailenin bir fotoğrafçısı vardır bizde de dayım buna vesile 
oldu diyebilirim. İstanbul kazan ise kendisi kepçesidir. Sokak 
sokak gezer ve hayatı, yaşanmışlıkları arşivler. İstanbul’a her 
yanına gittiğimde bana yedek makinasını verir, birlikte tura 
başlar; ‘‘İlgini çeken ne varsa çek. İyi olsun, kötü olsun önemli 
değil; önemli olan o pencereden nasıl baktığındır.’’ derdi Galiba 
içimdeki fotoğrafçılık ruhu burada uyandı.

Oldukça akılda kalıcı ve başarılı fotoğraflarınız 
var tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Her şeyden önce akılda kalmak istiyorsanız insanlara burası 
benim yaşadığım şehir mi dedirtmelisiniz, çalışmalarınızda 
özgün olmalısınız. Örneğin, birçok sayfada çok güzel Ankara 
fotoğrafları paylaşılıyor, çok da başarılı fotoğrafçılar var 
gerçekten ve bu isteseniz de istemeseniz de sizin bilinç altınıza 
yer ediniyor. Oradan, o mekândan, o noktadan aynı açıyla siz 
de çekmek istiyorsunuz ama bu yanlış. O yer, o açı keşfedilmiş 
çoktan. İlgi çeken fotoğraflar istiyorsanız, farklı pencereden 
bakmanız şart. POV (Point of View) tekniğini çok seviyorum. 
Ulus, favorim bu konuda. Sokakları olsun, tarihi olsun 
Ankara’ya yeni taşınan birisinin ilk gitmesi gereken yerlerden 
olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf için malzemesi bol bir yer. 
İş çıkışında insanların evlerine koşturması, bir yerden bir 
yere yetişmeleri, o kargaşa en sevdiğim saatlerdir. Spontane 
fotoğrafçılığı seviyorum tabi iş sadece çekmekle bitmiyor, bir 
de bunun edit kısmı var. Burada grafikerliğim devreye giriyor. 
Fotoğraflarımda ilgi çeken kısım da bu sanırım, tarzımı 
burada yansıtıyorum.

M
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Bir fotoğrafı başarılı kılan nedir?
Yaratıcılık, özgünlük ve bakış açısı. Bir fotoğrafı çekerken ilk 
başta bunu beynimizde çekmemiz lazım. Ne çekmek istediğinizi 
bilmeniz gerekiyor ve o kafanızdaki kareyi insanlara en güzel şekilde 
aktarabilmeniz o fotoğrafı başarılı kılan noktalardan. Mesela gidin 
bir yere oturun, telefonunuzu 0n, on beş dakika ya da bir saat bırakın  
ve sadece çevrenizi gözlemleyin; beyniniz size hayattan o kadar çok 
kare yakalayacak ki... Bir süre sonra yolda yürürken bir sokağın ne 
kadar güzel olduğunu, her gün önünden geçtiğiniz yerin ne kadar 
farklı olduğunu beyniniz size resmedecek. Başarılı bir fotoğraf için 
başkalarının gözünden gördüğünüz manzara ile yola çıkmak değil, 
kendi pencerenizden baktığınız manzara başarıyı kılan şey.

Fotoğraflarınızı çekerken size ilham veren şeyler 
nelerdir?
Ankara, çünkü Ankara gerçekten kendi başına bir ilham kaynağı. 
Klasiktir “Ankara’da gezilecek yer yok” derler evet yok, fakat 
keşfedilecek yer çok. Gezmesini bilmeyen Ankara’nın sadece kaleden, 
kuleden, Anıtkabir’den ibaret olduğunu sanır ama öyle değil. Bir 
kere Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehirde yaşıyoruz. 
Ankara’nın inşasında en etkin mimarlardan biri olan Giulio 
Mongeri’nin eserleriyle dolu bir şehir. Kaç kişi her gün önünden 
geçtiği Ulus’taki o muhteşem İş Bankası’nın içine girip gezmiştir veya 
kaç kişi Eymir’de 1963’te yapılan Barış Çeşmesi’ni biliyor? Sadece 
bakıyoruz, görmek istemiyoruz bence. Aslında gezilip görülecek, 
keşfedilecek çok yer var Ankara’da. Benim en büyük ilham kaynağım 
bu; keşfedilmeyeni keşfetmek, onu ortaya çıkartıp bunu insanlarla 
paylaşmak sanırım.

röportaj

Bir sanatçı olarak ruhunuzu nasıl besliyorsunuz?
Kim dediyse doğru demiş tabi ki müzik ile... Fotoğrafa çıktığım 
zaman kulaklığımı takıp çalma listemi açarım. Dinlerken 
baktığınız her şeye anlam yüklenir, zaten müzik ruhun gıdası 
gerçekten. Benim kafa dağıtma şeklim; biraz müzik, biraz 
yürüyüş ve fotoğraf...

Ülkemizde fotoğrafçılığa bakış açışı sizce nasıl? 
Fotoğrafa gereken önemin verildiğini düşünüyor 
musunuz?
Eskiden bence fotoğrafçılık daha kıymetliydi. O zaman cep 
telefonları yoktu, sosyal medya yaygın değildi. Şimdi herkes 
kendince fotoğrafçı. Teknolojinin gelişmesiyle an fotoğrafçılığı 
türedi; o an, o dakika cebinizden telefonu çıkartıp, çekip bir 
anda binlerce insanla paylaşabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey 
mi? Bence hayır. İnsanlar yediği yemeği bile çekip atar oldu, 
basitleşti. Biraz kurunun yanında yaş da yandı bu yönde sanki. 
Ama gerçekten ülkemizde çok çok başarılı fotoğraf sanatçıları 
var, hakkını veren insanlar. Ben, Avrupa’daki fotoğrafçıların 
tarzlarını seviyorum. Daha yakın geliyor bana, çekim teknikleri 
ve bakış açıları. ‘‘Neden? Bizim eksiğimiz ne onlardan?’’  
diyorum her zaman ve o seviyeyi kendime hedef koyuyorum.

İleride fotoğraflarınızı bir sergiyle meraklılarına 
açmayı düşünüyor musunuz?
Ortaokul ve lise zamanlarımda yağlıboya resim sergisi 
açmıştım belki ilerleyen zamanlarda fotoğraf sergim neden 
olmasın? 






