








Since 1992

B İ R  Ç İ F T  M U T L U L U K

w w w . Q e n a l y a n s . c o m

ANKARA    İSTANBUL

Q’EN İLETİŞİM
T: +90 530 061 79 73

alyansQenQenalyansQenalyans Qen alyans

















Doğuş Oto Ankara Porsche
İşçi Blokları Mah., Mevlana Bulvarı No: 182/A
06520 Ankara  
Tel: + 90 312 583 83 83

Detaylı bilgi için www.porsche.com.tr
Takipte kalın www.instagram.com/porscheturkiye/

Taycan Turbo S Cross Turismo: Ortalama elektrik tüketimi kWh/100km: 26,4 – 24,4; ortalama CO2 emisyonu g/km: 0

Ruhunuzun yeni maceralara aç olduğunu biliyoruz. 
Yeni Taycan Cross Turismo, Elektrik Doğasında Var. 







GULECDECOR.COM İçinizi ısıtacak hediyeleriniz bizden olsun.
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Çankaya Caddesi No:21/8  ANKARA 

 T: +90 312 436 0 100
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• Oto Galeriler Merkezde 
• 165 Adet Oto Galeri 56 Adet Dublex Ofis
• Açık Hava Konser Alanı  
• 500 Araçlık Kapalı Otopark 
• Noter 
• Bankalar  
• Oto Expertizler
• Oto Kuaför  
• Oto Lastik  
• Oto Film Merkezleri 
• Elektrikli Şarj Araç Üniteleri
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+90 532 228 17 12

Y A L N I Z 
O T O M O B İ L İ N 
D E Ğ İ L , 
G E L E C E Ğ İ N  D E 
K E Y F İ N İ  S Ü R Ü N

autozoneankara

METRO İLE GEL 
ARABAN İLE GİT. 

Otomobil pazarı; 
dükkanlar, ofisler, 
kafe ve çocuk 
oyun alanlarıyla 
Yenimahalle’de
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Demirhendek Cad. No:143 Siteler Altındağ Ankara-Türkiye
t: 0312 350 00 67 • f: 0312 351 51 20 • e-posta: posta@pirsas.com

• Proje
• Tasarım

• Uygulama

Metalin Ahşap ile Birleştiği Nokta...
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Tamamlanan Projemiz 
Nima Restaurant & Lounge Bar Kıbrıs / Eylül 2021
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Yenilikçi 
Yaklaşımlar

apağımızda, son zamanların en popüler dizilerinden aksiyon ve gerilim dolu ‘‘Mahkum’’un başrol oyuncuları Onur Tuna 
ve Seray Kaya’yı ağırladık. ‘‘Yasak Elma’’ ve ‘‘Mucize Doktor’’ dizilerinden tanıdığımız Onur Tuna ile ‘‘Kadın’’ ve ‘‘Kuruluş 
Osman’’ dizilerinden bildiğimiz Seray Kaya’yla Maison Tomtom’da özel bir çekim eşliğinde röportaj yaptık... Beyoğlu’nda 
yer alan Maison Tomtom’un müthiş atmosferinden, iki çok sevilen ismin sımsıcak kareleriyle sizleri buluşturduk...

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik bilincinin geliştirilmesine ve bu alanlarda başarılarının 
anılmasına ayrılan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gün... Biz de bu sayımızda, 

kadının ekonomik özgürlüğüne ve duruşuna dair, Türkiye’nin önde gelen iş kadınları Sedef Aygün, Ahu Orakçıoğlu, Esra Oflaz, Pınar 
Eczacıbaşı, Leyla Alaton, Sema Güral Sürmeli, Rukiye Göçer ve Bilge Ercan’ın görüşlerini aldık...

Miami’de Best Convenience Store ödülü alan ve Amerika’da farklı eyaletlerde de hızla büyüyen Sultan’s markasının kurucusu, Türk 
misafirperverliğini sunmaya özen gösteren Barış Tan; uzaklarda ülkemizi başarı ile temsil ederken, samimi sohbetiyle bizlerle...

MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen; başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim için danışmalık 
sunan Studylon’un, yurt dışı eğitim süreçleri hakkındaki semineri yoğun ilgi gördü...

MAG PR Solutions’ın TÜGİAD Ankara üyeleri için Cermodern’de düzenlediği ve Koleksiyoner Alpay Tarhan’ın sunumuyla; tarihi çekler, 
senetler, kumbaralar gibi birçok belgeyi barındıran “Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisini ziyaretçileriyle buluşturduk...

Dergimizin ilgiyle beklenen MAG Dekorasyon bölümünde, başarılı mimarlar ve iç mimarlarla lüks, zarif ve yenilikçi tasarımlarını 
konuştuk...

MAG Sağlık-Güzellik’te travmalardan operasyonlara, cilt problemlerinden sağlıklı beslenmeye ve pandeminin sektördeki etkilerine kadar 
birçok tıp doktoru ve güzellik uzmanının değerli görüşlerine yer verdik...

Kurmuş olduğu eğitim merkezinde, beyin ve davranış bilimleri temelindeki eğitimlerle insanlara fayda sağlamaya çalıştıklarını belirten 
fizyoloji uzmanı Sinan Canan, “insanın fabrika ayarları” teorisi üzerine kurulu ve günümüz dünyasının yaşam sorunlarına çözüm 
getirmeyi amaçlayan hedeflerini paylaştı...

Sinem Yıldırım, izleyenlerin aklında bir ömür kalan reklamların ünlü yapımcısı Alinur Velidedeoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 
Velidedeoğlu’nun hayatına ve sektörün ülkedeki durumuna ilişkin açıklamalar sizlerle...

Son zamanlarda büyük yankı uyandıran Tinder Avcısı’nın yaptıklarına benzer konuları ele alan Adil Yıldırım, köşesinde önerilerde 
bulundu...





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
G ÖZ D E  Y I L M A Z  g o z d e @ 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
S İ N E M  Y I L D I R I M

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

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
28.02.2022

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

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

Doğanın güzelliğinden gelen 
renklerle esnekliği, rahatlığı ve 

tazeliği hissedin...
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JACQUEMUS
Elbise £404

LINDA FARROW
Gözlük £277

REJINA PYO
Elbise £502BOTTEGA VENETA

Ayakkabı £704
BALENCIAGA

Terlik £344

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Çekici, havalı ve romantik 
görüneceğiniz, girdiğiniz her 

ortamda gözleri üzerinize 
çekecek parçaları sizler için 

derledik...

CHRISTIAN LOUBOUTIN
Ayakkabı £545

16ARLINGTON
Gömlek €725

AQUAZURRA
Terlik £383

BEGÜM KHAN
Küpe £950

Cesur ve 
Romantik

D
IO

R
B

o
b

b
y 

Ç
an

ta

M
A

T
E

R
IE

L
T

re
n

çk
o

t 
€

1.
20

0

GAUGE81
Elbise £272

SI
M

O
N

E
 R

O
C

H
A

El
b

is
e 

€
1.

4
80

AGENT PROVOCATEUR
Büstiyer £66

LOEWE
Gözlük £201

JA
C

Q
U

E
M

U
S

Et
ek

 €
60

5





BMW i4 İlk Kez 
Dijital Defilede 
BMW’nin tamamen elektrikli ilk 
Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, 
dünyaca ünlü moda tasarımcıları 
Raisa&Vanessa’nın New York Fashion 
Week kapsamında gerçekleşen dijital 
defilesinde ilk kez gösterildi.

ERMAN-BETÜL BURMALI

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT

Borusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen 
elektrikli modellerinin çatı markası BMW i iş birliği ile 
gerçekleştirilen özel etkinlikte, Yeni BMW i4 Türkiye’de ilk kez 
ortaya çıktı. Modacı ikizler Raisa&Vanessa’nın 2022 Sonbahar-Kış 
koleksiyonuna estetik tasarımı ve cesur karakteri ile eşlik eden 
Yeni BMW i4’ün, yakın zamanda Türkiye’de yollarla buluşması 
hedefleniyor. 

davet

RAİSA, VANESSA SASON

56





58

Türkiye’de ilk kez Raisa&Vanessa’nın, 
New York Fashion Week ile eș zamanlı 
olarak gerçekleștirilen dijital defilesinde 
ünlü isimler șıklıklarıyla göz doldururken 
etkinlik büyük beğeni topladı.

davet

NİL NİNAT
ECE SÜKAN

CEYLAN ÇAPA

DEREN TALU

LAL DENİZLİ
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ünlü isimler șıklıklarıyla göz doldururken 
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NİL NİNAT
ECE SÜKAN
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DEREN TALU

LAL DENİZLİ



60

Modacı ikizler Raisa&Vanessa ile 
birlikte gerçekleștirilen etkinlikte, 
yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik, 
tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin 
bulușturulmasının konu edinildiği film 
izleyenlerden tam not aldı.

davet

EDA GÜRKAYNAK
BERRAK TÜZÜNATAÇ

PELİN AKİL

GÜLCAN ARSLAN, MURAT KAZANCI

MÜGE BOZ





Effect’te Yaşam

Güven Kuzu

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, yoğun yurt içi ve yurt dışı 
programlarının arasında Kuzu Effect AVM’ye uğrayarak kontroller yaptı. 

Kuzu Effect AVM yönetimiyle bir araya gelerek kurul toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantının ardından Güven Kuzu, AVM içerisindeki çeşitli mağazaları ziyaret etti.

Kurul Toplantısı

Effect’te Yaşam

62 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam

Adil Yıldırım

Derin Demircioğlu

İlişki Koçu ve Yazar Adil Yıldırım, Ankara’daki projeleri ve 
yeni kitabının lansmanı için Kuzu Effect AVM’deydi. 
Lemonde Restoran’da yemek yiyen Yıldırım, başkent 

ziyaretlerinde Kuzu AVM’ye uğramaktan keyif aldığını belirtti.

Kendi ismiyle kurduğu Derin Demircioğlu Smile Studio’nun 
sahibi Uzman Ortodontist Derin Demircioğlu, W Collection ve 

Desa mağazalarından alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye 
uğradı. Demircioğlu, alışverişin ardından yeni koleksiyonlar için 

diğer vitrinlere de göz gezdirerek alışverişini sonlandırdı.

Yeni Kitap Lansmanı

Yeni Koleksiyon 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.





Effect’te Yaşam

Solmaz Doğanay Özdağ

Sinan Aksoy

Kaila Coffee & Flower kurucusu Solmaz Doğanay Özdağ, 
Pazar gününü Kuzu Effect AVM’yi gezerek değerlendirdi. 

Doğanay, Karaca Home ve İpekyol mağazalarından 
alışveriş yaptıktan sonra Roche Bobois’e uğradı.

BESİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aksoy, 
iş toplantısı için Kuzu Effect AVM’deydi. Aksoy, toplantının 

ardından Atasay ve Beymen Club mağazalarını gezdi.

Dekorasyon Alışverişi

İş Toplantısında

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





Effect’te Yaşam

Filiz Dağ Yılmaz

Başarılı Mimar Filiz Dağ Yılmaz, dostları ile birlikte 
keyifli bir gün geçirmek için Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. 

Lou Cafe Bistro’da vakit geçiren Yılmaz, daha sonra 
Minyon Mücevherat’tan alışveriş yaptı.

Takı Alışverişi

Effect’te Yaşam Veli Sarıtoprak

İş insanlarının sıklıkla ziyaret ettiği Kuzu Effect AVM; 
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ı da bir toplantı vesilesiyle 

ağırladı. Sarıtoprak, toplantısının ardından çok sevdiği 
Zeynel İstinye Muhallebicisi’nde günün yorgunluğunu attı.

Günün Yorgunluğunu Attı

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.68 magdergi.com.tr



Songül Tekin Eyidemir

Oğuzhan Musaoğlu

Akfen Yenilenebilir Enerji’de inşaat mühendisi olan Songül Tekin 
Eyidemir, iş toplantısından sonra Kuzu Effect AVM’ye uğradı. 
Vakko’dan alışveriş yapan Eyidemir, Starbucks’ta kahve keyfi 

yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı. 

Toplantı Sonrası Alışveriş

Avukat Oğuzhan Musaoğlu, pazar gününü Kuzu Effect AVM’de 
vakit geçirerek değerlendirdi. Golf tutkunu olan Musaoğlu, 

Ankara Golf Kulübü’ne gitmeden önce 
Timboo Cafe’de yemek yedi.

Hafta Sonu Keyfi

Effect’te Yaşam

Filiz Dağ Yılmaz

Başarılı Mimar Filiz Dağ Yılmaz, dostları ile birlikte 
keyifli bir gün geçirmek için Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. 

Lou Cafe Bistro’da vakit geçiren Yılmaz, daha sonra 
Minyon Mücevherat’tan alışveriş yaptı.

Takı Alışverişi

Effect’te Yaşam Veli Sarıtoprak

İş insanlarının sıklıkla ziyaret ettiği Kuzu Effect AVM; 
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’ı da bir toplantı vesilesiyle 

ağırladı. Sarıtoprak, toplantısının ardından çok sevdiği 
Zeynel İstinye Muhallebicisi’nde günün yorgunluğunu attı.

Günün Yorgunluğunu Attı

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

Sertaç-Ece Esin

Vildan Mumcu

Yüksek Riskli Gebelik Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, eşi Tıbbi 
Onkoloji Uzmanı Ece Esin ile birlikte Kuzu Effect AVM’deydi. 

Esin çifti Foodland’deki yemek ve kahve keyfinden sonra Vakko 
ve Network mağazalarından 

alışveriş yaptı.

Ulaştırma Bakanlığında görev yapan Vildan Mumcu, 
haftanın stresini atmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Bir süre AVM turu atan Mumcu, Lisette’den çikolata alarak 
Quick China’ya geçti.  

AVM Gezmesi

Tatlı Alışveriş

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 
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Quick China’ya geçti.  

AVM Gezmesi

Tatlı Alışveriş

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

Ender Candar

Kutlu Tamay

Anadolubank Ankara Kurumsal Şube Müdürü Ender Candar, 
akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. Bir süre Foodland’de 

vakit geçiren Candar, daha sonra Vakko mağazasını gezdi.

TÜSİAV Verimlilik Kurulu Başkanı Kutlu Tamay, 
yoğun temposuna Kuzu Effect AVM molası verdi. Alışveriş için 

Network mağazasını tercih eden Tamay, daha sonra Vakko 
Bistrot’ta yorgunluk kahvesi içti.

Akşam Yemeği

Alışveriş 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.72 magdergi.com.tr



Aydan-Murat Gül

Berivan Varlı

AGM Finans kurucuları Aydan ve Murat Gül çifti, alışveriş 
için Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. Network ve W Collection 

mağazalarını gezen çift, daha  sonra Lou Cafe Bistro’da
 kahve keyfi yaptı.

Kahve Keyfi

Royal Brokers Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı sahibi 
Berivan Varlı, yoğun geçen bir günün ardından Kuzu Effect 
AVM’ye gelerek mağazaları gezdi. Ardından Elanaz Beauty 

Lounge’a uğrayan Varlı,  iş görüşmesi için Quick Cnina’ya geçti.

Güzellik Günü

Effect’te Yaşam
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Kutlu Tamay
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yoğun temposuna Kuzu Effect AVM molası verdi. Alışveriş için 
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Akşam Yemeği

Alışveriş 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.



Effect’te Yaşam

Koray Ertücan

Bahadır Özsoy

ZAV E-Ticaret firma kurucusu Koray Ertücan, 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek Vakkorama’dan alışveriş yaptı. 

Daha sonra vitrinlere göz gezdiren Ertücan, Foodland’e 
uğrayarak günün yorgunluğunu attı.

Emba Peyzaj ve Via Gardenia’nın sahiplerinden Bahadır Özsoy, 
akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. Şehir dışından gelen 

misafirini Seyfi Balık Restaurant’ta ağırlayan Özsoy, yemek 
sonrasında AVM içerisinde Network ve ADL mağazalarından 

alışveriş yaparak hediye aldı. 

Alışverişte Tercihi Vakkorama

Misafirini Ağırladı

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

Seren Demirbaş

Furkan Karademir

Matt İç Mimarlık kurucusu İç Mimar Seren Demirbaş, 
yakın arkadaşına hediye alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Beymen Club ve Vakko mağazalarına uğrayarak alışveriş yapan 

Demirbaş, Starbucks’tan kahve alarak AVM’den ayrıldı.

Karademir ve Türk Lift Asansörleri’nin sahibi iş insanı Furkan 
Karademir, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Kuzu Effect AVM’yi 

ziyaret etti. Karademir, Beymen Club, Polo Garage ve Vatan 
mağazalarını gezdikten sonra Timboo Cafe’de arkadaşlarıyla 

birlikte yorgunluk kahvesi içti.

Hediye Alışverişi

Dostlarla Keyifli Zamanlar

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.76 magdergi.com.tr
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Effect’te Yaşam
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gösteren Kuzu Effect AVM’de,  fotoğrafta yer alan kişiler fotoğraf 

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Esra Alptosunoğlu

İlkan Cavcav

B&D Dental Ağız Diş Sağlığı kurucularından Uzman Diş Hekimi 
Esra Alptosunoğlu, kıyafet alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. 

İpekyol’dan alışveriş yapan Alptosunoğlu, Starbucks’ta 
dostlarıyla buluşarak kahve keyfi yaptı.

Dostlarla Kahve Keyfi

312 GYD ortaklarından İlkan Cavcav, yoğun iş temposunun 
arasında arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Kuzu Effect 

AVM’deydi. Lou Cafe’yi ziyaret eden Cavcav, AVM’den ayrılmadan 
önce düğün hazırlıkları için yeni sezon koleksiyonlarını inceledi.

Düğün Hazırlıkları



Effect’te Yaşam

M. Kemal Güneş

Rabia Nur Kocamış

Trusa Investment Management Ankara temsilcisi M. Kemal 
Güneş, Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. W Collection 

ve Desa mağazalarından alışveriş yapan Güneş, daha sonra diğer 
mağazaları da gezerek AVM’den ayrıldı.

Uzman Diyetisyen Rabia Nur Kocamış, doğum günü için 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek Beymen Club mağazasından 

alışveriş yaptı. Ardından kutlama için Quick China’ya 
uğrayan Kocamış, keyifli bir gün geçirdi.

Kuzu Molası

Tercihi Beymen Club

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
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Effect’te Yaşam

Hazal Ceren Özçelik

Sadık Özsoy

Diş Hekimi Hazal Ceren Özçelik, yoğun iş temposuna ara vererek 
Kuzu Effect AVM’ye uğradı. Çocukları için alışveriş yapan 

Özçelik, daha sonrasında Starbucks’ta arkadaşlarıyla yorgunluk 
kahvesi içti. 

Kahve keyfi için Kuzu Effect AVM’ye gelen Sistem Elektronik 
kurucusu Sadık Özsoy, bir süre vitrinlere göz attıktan sonra Lou 

Cafe Bistro’ya uğrayarak yorgunluğunu attı.

Hediye Alışverişi

Yorgunluk Kahvesi

Effect’te Yaşam

Pandemi kurallarına ve koşullarına uygun biçimde faaliyet 
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Tanju Apaydın

Sernur Ergin Göktaş

Archita Design & Ideas kurucusu İç Mimar Tanju Apaydın, 
yoğun iş temposuna, Kuzu Effect AVM’ye gelerek kısa bir 

ara verdi. Yeni sezon ürünlerine göz atan Apaydın, Lou Cafe 
Bistro’daki kahve keyfinden sonra AVM’den ayrıldı.

Yoğunluk Arası Alışveriş

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları eğitimcilerinden 
Sernur Ergin Göktaş, Timboo Cafe’de öğle yemeği yedikten sonra, 

Karaca Home ve Vatan mağazalarını ziyaret etti.

Öğle Yemeği Arası



Effect’te Yaşam

Sümer Sapan

Tuğçe Koçak

Ankara’daki sosyal yaşamın tanınan siması Sümer Sapan, 
W Collection’da yeni sezonu inceledikten sonra iş yemeği için 
Lou Cafe & Bistro’yu tercih etti. Daha sonrasında kısa bir AVM 
turu yapan Sapan, Starbucks’tan kahve alarak AVM’den ayrıldı.

VIP hizmet veren Bendis Beauty Center’ın kurucusu 
Tuğçe Kocak, öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. 

Foodland’de bir süre zaman geçiren Koçak, daha sonra alışveriş 
için Atasay ve Zen Pırlanta’yı uğradı.

İş Yemeği için Kuzu’da

Öğle Yemeği

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.82 magdergi.com.tr



Effect’te Yaşam

Sümer Sapan

Tuğçe Koçak

Ankara’daki sosyal yaşamın tanınan siması Sümer Sapan, 
W Collection’da yeni sezonu inceledikten sonra iş yemeği için 
Lou Cafe & Bistro’yu tercih etti. Daha sonrasında kısa bir AVM 
turu yapan Sapan, Starbucks’tan kahve alarak AVM’den ayrıldı.

VIP hizmet veren Bendis Beauty Center’ın kurucusu 
Tuğçe Kocak, öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’deydi. 

Foodland’de bir süre zaman geçiren Koçak, daha sonra alışveriş 
için Atasay ve Zen Pırlanta’yı uğradı.

İş Yemeği için Kuzu’da

Öğle Yemeği

Effect’te Yaşam
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Berkay Akçay

Esin Kanyılmaz

Besteci ve solist Berkay Akçay, öğle yemeği için 
Kuzu Effect AVM’deydi. Arkadaşlarıyla 

The Hunger’da buluşan sanatçı, daha sonra Lou Cafe’de 
kahve keyfi ile sohbetlerine devam etti.

Arkadaşlarla Kahve Zamanı

Ankara cemiyet hayatının ve sosyal yaşamın tanınan siması 
Esin Kanyılmaz, kısa bir alışveriş turu için Kuzu Effect 
AVM’deydi. Kanyılmaz, Karaca Home ve Beymen Club 

mağazalarına uğradıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Kısa Alışveriş Turu



Neredeyse bir asırdır değerinden hiçbir șey kaybetmeden günümüze gelen 
bașarılı marka Zeynel İstinye Muhallebicisi; uzun yıllar önce, menülerindeki sütlü 

tatlılarının yanına yemekleri de ekleyerek hizmet vermeye devam ediyor. 

Asırlık Lezzetleri ve 
Değişmeyen Değeri ile

Zeynel İstinye Muhallebicisi

Effect’in Tadı 
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eynel İstinye Muhallebicisi’nin tarihinden 
bahseder misiniz? Vizyon ve misyonunuz 
nedir?
Zeynel Bölükbaşı, 1925 yılında henüz yirmi bir 
yaşındayken başlamış bu işe; pek çok mekân değişikliğiyle, 
hatta bir ara kayıkla yalılara dondurma satarak devam 
etmiş. 1996’da Ankara’da şubeleşmeye başlayarak ve 

menümüze yemekleri de ekleyerek bugüne geldik. Yaklaşık 
yüz yıldır gururla geliştirdiğimiz markamızı, kalitesinden ödün 
vermeyerek daha tanınır hale getirmek için çalışıyoruz. 

Menü çeşitliliğiniz oldukça geniş. Ne tür lezzetlere 
yer veriyorsunuz?
Sütlü tatlıların pek çok çeşidini yapıyoruz. Ayrıca menümüzde 
kahvaltılık ürünler, makarnalar, salatalar ve ana yemeklerimiz de 
mevcut. Yemeklerimiz, ağırlıklı olarak tavuk ürünlerinden oluşuyor. 
Aynı zamanda et köftemiz de çok lezzetlidir. 

Misafirleriniz tarafından en sevilen ve sıklıkla tercih 
edilen tabaklarınız hangileri?
Sıklıkla tercih edilen ürünlerimiz; tavuk suyu çorba, tavuk pilav, 
tavuk göğsü ve kazandibi. Geleneksel bir işletme olunca, doğal 
olarak çayımız da çok tercih ediliyor.

İmza lezzetlerinizden bahseder misiniz? 
İmza ürünlerimiz olarak, yemeklerden, ince hamur kaplı tavuk 
lokmaları ve yanında hardal sos ile servis ettiğimiz Tavuk Midye’yi, 
susam ile pane edilmiş tavuk şeritleri ve çilli sos ile servis ettiğimiz 
Çilli Kız’ı; tatlılardansa Lezzet Sefası, Süt Pembe ve Kadayıflı 
Muhallebi’yi sayabiliriz.

Menülerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Malzeme 
seçiminde önem verdikleriniz nelerdir?
Menülerimizi oluştururken elimizdeki hammaddemizi en verimli 
şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Mutlaka lezzetli olmalıyız. 
İster istemez trendleri de izliyoruz. Ürünlerimiz doğal ve katkısızdır.

Misafirleriniz, Zeynel’de mutlaka neyi tatmalılar?
Pilavımız çok lezzetli ve ızgaralarımızın yanında da sunulmakta. 
Yine, çok tercih edilen tavuk suyu çorbamız tam bir şifa kaynağıdır. 
Gerçekten bütün tatlılarımız tatmaya değer. Damla sakızı sevenler 
için “Lezzet Sefası”nı tavsiye ederim; yoğurt ve orman meyveleri 
ile “Süt Pembe”, kıtır kadayıfları ile “Kadayıflı Muhallebi” mutlaka 
denenmesi gereken tatlarımız ve “Limon Çiçeği”miz de hafif ve 
serinletici olması sebebiyle misafirlerimize tavsiye ettiğimiz bir 
lezzetimiz.  

Z

Yaklașık yüz yıldır gururla geliștirdiğimiz 
markamızı, kalitesinden ödün vermeyerek 
daha tanınır hale getirmek için çalıșıyoruz.



Sıra dıșı terzilik, kendi kendine 
yeterli ve ek bir düzenleme 

gerektirmeyen asimetrik 
parçalarla pratik bir kombin 

olușturabilirsiniz.
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Kıșın güneșinin kendini 
gösterdiği dönemlerde koyu 

renkte hapsolmayın diye 
sizin için seçtik. 
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Cengiz 
Aktürk’ten Göz 
Dolduran Defile
Yirmi yılı aşkın süredir moda 
sektörünün sevilen isimlerinden 
biri olan Cengiz Aktürk’ün ilk 
defilesi, ünlü tasarımcı Cihan 
Nacar imzasıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ile sosyal 
medyanın güçlü isimlerinin davetli olduğu defilenin kreatif 
direktörlüğünü Cihan Nacar üstlendi. Defilenin açılışını 
güzelliği ile göz dolduran model Tülin Şahin yaparken; kapanış, 
izleyicileri kendisine hayran bıraktıran Çağla Şıkel ile oldu. 
Birbirinden göz alıcı tasarımları taşıyan isimler arasında Şevval 
Şahin ve Buse İskenderoğlu da vardı.. 

davet

CENGİZ AKTÜRK

GÜLBİN SİMİTÇİOĞLU BUKET TAȘDELEN, İNCİ GAZİOĞLU

BANU AKÇAL,NESLİGÜL AKSOY

88





davet

ASLIHAN KAPANȘAHİN

İREM SÜLÜN SİNEM SÜLÜN NEFİSE KARATAY DAY GLEN HERDER-NİRAN HÜREL HERDER

BERAT AȘICIOĞLU ASLI TURANLI GİZEM HATİPOĞLU SİNEM YILDIRIM

Sanat ve cemiyet 
hayatının 
tanınmıș 
simalarını 
ağırlayan defile, 
misafirlerin 
büyük beğenisini 
topladı.
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davet

ASLIHAN KAPANȘAHİN

İREM SÜLÜN SİNEM SÜLÜN NEFİSE KARATAY DAY GLEN HERDER-NİRAN HÜREL HERDER

BERAT AȘICIOĞLU ASLI TURANLI GİZEM HATİPOĞLU SİNEM YILDIRIM

Sanat ve cemiyet 
hayatının 
tanınmıș 
simalarını 
ağırlayan defile, 
misafirlerin 
büyük beğenisini 
topladı.



davet

Cengiz 
Aktürk’ün ilk 
defilesi, ünlü 
tasarımcı 
Cihan Nacar 
imzasıyla 
İstanbul’da 
gerçekleștirildi.

ȘEVVAL ȘAHİNCİHAN NACAR

TÜLİN ȘAHİNÇAĞLA ȘİKEL

9292



Alanında isim yapmış, örnek olmuş, 
başarılı kadınlar ile; 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
özel röportajlarımız sizlerle... 
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Bașkanı 
Leyla Alaton, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemini ve bunun için 

yapılması gerekenleri paylașıyor...

Leyla Alaton



endinizden bahseder misiniz?
Üniversiteyi Amerika’da okudum ve çalışma hayatına 
orada giriş yaptım. İlk girişimcilik deneyimimdi. 
Amerika’dan döndüm ve Alarko Holding’de çalışmaya 
başladım. Kendi danışmanlık şirketimi kurduğumda 
otuz dört yaşındaydım. İkinci  girişimcilik maceramda 
başarılı oldum ama büyütmek istemedim. Yönetim 

kurulu üyesi olarak işleri devam ettirmek için Alarko’ya geri 
döndüm. Şimdi ise Alarko Holding’deki görevimin yanı sıra 
Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatındayım.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Daha çok insani yönlerimizi düşünerek, insanların hata 
yapabileceğini, hatalarından dolayı kendilerine kızsalar da kalkıp 
yine koşmaya devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hataların 
tekrar edilmesi hiç hoşuma gitmez,  o konuda müsamaha etmekte 
zorlandığımın farkındayım. Suistimal edilmeye hiç tahammülüm 
olmadığını biliyorum. Ama yine de insanlara, çalışan arkadaşlarıma 
bol bol şans verdiğimi düşünüyorum. Ekip çalışmasına inanıyorum. 
Liderlik ruhumdan dolayı öncülük yapmaya, rol modeli olmaya ve 
ekibime iyi kaptanlık yapabilmek için de elimden geleni yapmaya 
her zaman hazırım. Herkes önemli ve özel olmak istiyor. Çevreni 
böyle hissettirebiliyor musun? Asıl mesele bu.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan 
kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir?
Yeni işe atılanlar çok uluslu şirketlerde ilk tecrübelerini yaşarlar ise 
standartları dünya çapında olur. Çok tavsiye ederim. Girişimcilik 
dediğimiz şey ise sadece bir fikirle olsaydı kolay olurdu. O fikrin 
hayata geçmesi için ciddi bir finans gücü gerekiyor genelde. 
En azından sürdürülebilir bir finans gücü gerekiyor. Orada da 
tecrübesi olmayan bir kadının, yediği darbelerle ayakta kalması 
veya ileri gitmesi zor olabiliyor. 
 
Girişimcilik hikâyeleri aslında kadınlara çok uygun. Daha 
büyük start-up fonları olursa ülkemizde, bu hikâyeler daha çok 
desteklenir ve büyüyebilirler diye düşünüyorum. Bu bir ekosistem 
meselesi ve yeni oluşmaya başladı bence. Silikon Vadisi’ne benzer 
şekilde, girişimcilik fikirlerini destekleyici, işi bilen uzmanlara ve 
bu fikirlerin büyüyüp yeşermesine imkân veren bir ekosisteme 
gereksinim duyuluyor. O da ülkemizde yeni yeni gelişiyor.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Çağdaş kadın; kendi gücünün, kapasitesinin, sınırlarının, 
isteklerinin farkında olan ve hayatını bu farkındalıklar çerçevesinde 
planlayan, önceliklendiren ve yaşayan kadın.

Kısacası ekonomik bağımsızlığı olan ve isteklerini, potansiyelini 
gerçekleştirebilen kadın çağdaş kadın.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile 
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız 
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir 
misiniz?
İş dünyasında kadın olmanın zorlukları, sadece toplumun kadının 
sırtına yüklediği rollerden dolayı olabilir. Kadın, “süper kadın” 
olayına çok soyunuyor ve rollerde eşit bir görev dağılımı olmadığı 
için zorlanıyor. Eskiden iş hayatı hesapta yoktu. Biz geçiş dönemi 
kadınlarıyız. Genç nesilde benim gözlemlediğim kadarıyla hiçbir 
zorluk olmayacak.

K Yeni ișe atılanlar, çok uluslu 
șirketlerde ilk tecrübelerini yașarlar 
ise standartları dünya çapında olur. 

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz?
Önceliklerimizi bildikten sonra iş ve yaşam dengesini sağlamak 
hiç zor değil. Olmazsa olmazlarım, anne olarak tabii ki çocuklarım, 
yakın ailem, tabii ki yakın arkadaşlarım ve hayatımı kolaylaştıran, 
daha güzel hale getiren ekibim, yakınlarım. İş yaptığım, yeni şeyler 
öğrendiğim insanlar. Herkesin ayrı bir yeri var hayatımda; hem 
kalbimde hem de aklımda. 

Bunun yanında sivil toplum kuruluşları ve kadın kuruluşlarında 
konuşmalara da sıklıkla vakit ayırıyorum.

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
Üretmekten zevk alıyorum ve bu da zannediyorum ki bana ayrı bir 
yaşam, çalışma şevki veriyor. Networking’e önem veririm; hayatın 
rengi ve zenginliğidir. İnsanı, insan farklılıklarını seviyorum. 
Ne kadar değişik çevreden insana dokunursam, hayatımın o 
kadar renklendiğini fark ediyorum. Birbirlerine karşılıklı fayda 
sağlayabilecek insanları bir araya getirmekten büyük zevk 
alıyorum.

Ben iş kadınlığım kadar, STK’lardaki kız kardeşliği dayanışmasına 
destek vermeyi de seviyorum. Doğru kişileri bir araya getirmeye, 
eğitici-öğretici paylaşımlarda bulunmaya özel ilgim ve yeteneğim 
var diyebilirim.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dünya 
genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? Sizin 
bugün için özel bir mesajınız var mı?
Kadınların daha alacağı çok yol var. Şöyle ki mutlaka bir 
süreklilik garantisi vermeleri gerekiyor. “Kadınlar iş hayatlarına 
ailevi nedenlerle ara verirler” varsayımıyla zaten birçok şirkette 
kariyerlerini engellemiş ya da kesintiye uğratmış oluyorlar. Fakat 
çocuk olayı bittikten sonra kadınların, bıkmadan usanmadan bu 
kariyer planını yapmaları, şirketlerden bu yönde talepkâr olmaları, 
bulundukları şirketlerde bu ciddiyette bir kariyer planlaması 
yapmaları gerektiğini düşünüyorum. 

Kadının doğası çok güçlü. Korumacı ama içten! Artık dünyaya 
kadın tarzı yönetim gelmesi gerekiyor. Uzun vadeli düşünebilen bir 
vizyon gerekiyor. Kadınlara tek mesajım var; ne yapsınlar etsinler 
ekonomik bağımsızlıklarını kazansınlar. Hayatta en gerekli şey 
maddi olarak ayakta durabilmek. Çünkü birçok şey ona bağlı 
oluyor. Herkes için dileğim, “Umarım ne işte, ne de özel hayatta kötü 
insanlarla karşılaşırlar.”. Pes etmek yok! 
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endinizden bahseder misiniz?
Babam ve ailesi İzmir, ben İstanbul doğumluyum. 
Liseyi Türkiye’de, üniversiteyi ABD’de okudum. 
Lise yıllarında hem fen hem de edebiyat dallarında 
başarılıydım. Işık Lisesi’nden mezun olduğum sene 
biraz da aile büyüklerini örnek alarak, kimya ve o 
zaman çok popüler olan işletme dallarında eğitim 

görmek konusunda kararsızdım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü kazanmış olmama rağmen, yurt dışında eğitim 
almam üzerine karar kılınınca ben de Amerika’da hem kimya 
hem ekonomi dalında lisans eğitimimi sürdürdüm. 
Yurda gelince de Boğaziçi Üniversitesi Finans dalında 
yüksek ihtisas yaptım. Bu iki üniversite eğitimim arasında 
Eczacıbaşı İlaç’ta Kalite Kontrol Laboratuvarı ve İlaç Pazarlama 
bölümlerinde çalıştım. Master eğitimimi tamamladığım 
yaşlarda, çocukluktan beri içimde taşıdığım mücadeleci 

yapımla, kendi kanatlarımla uçmak ve kendi yolumu çizmek 
istedim ve aile dışında iş aradım. Nitekim o yıllarda Türkiye’ye 
yeni giriş yapmış olan çok önemli birkaç Amerikan bankası 
vardı; iki tanesinden teklif aldım ve bugün birleşmeler 
neticesinde JP Morgan olan, Manufacturers’ Hanover Trust’ta işe 
başladım. Uzunca bir profesyonel hayattan sonra şimdi kendi 
finansal yönetim ve danışmanlık şirketim var. Ayrıca Avrupa 
Yatırım Fonu bünyesinde kurulu bir fonun yatırım komitesi 
üyesiyim.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Çok detaycıyımdır. “Şeytan ayrıntılarda gizlidir.” sözüne inanırım 
ve bu yüzden de yüzeysel iş yapılmasına tahammülüm yoktur. 
Kolay pes etmem ve hemen havlu atanları tasvip etmem. Yalana 
tahammülüm yoktur. Disiplin, iş hayatında olmazsa olmaz; işine 
saygı duymayan başarılı olamaz.

K
Vizyoner bakıș açısı ile kadınların ekonomik özgürlükleri için 
neler yapabileceklerini, nerelerden destek alabileceklerini ve 

iș hayatındaki düșüncelerini paylașıyor.

Pınar Eczacıbaşı
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Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan 
kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadın çalışan sayısı gün geçtikçe artmasına rağmen maalesef 
cinsiyetçi ayrımlar nedeniyle hâlâ olması gereken düzeyde değil. 
En eğitimli kadınların bile, sektörlerinde tepe noktaya ulaşabilmiş 
olanlarının sayısı çok az. Bu yurt dışında da böyle keza. 

İş hayatına yeni atılan kadınlara tavsiyem, hayallerinin peşinden 
koşsunlar. Para yoksa da, destek yoksa da yola çıksınlar bir şekilde. 
Fikir çok önemli bir unsur. İyi fikir her zaman para getirir, su 
yolunu bulur. İş fikrine dönüşebilecek yaratıcı fikirler üretsinler 
ve masaya koysunlar. Her fikir değerlidir ancak, her fikir o 
gün için iş fikrine dönüşemeyebilir. Bunu ancak fikri masaya 
koyarak anlayacaklar. Cesaret çok önemli bir unsur. Kalplerinin, 
ideallerinin peşinden gitsinler. Türkiye’de girişimcilikle ilgili çok 
ciddi çalışmalar var. Bizler zamanında GYİAD olarak bu konuda 
ilk tohumları attık. KOSGEB destekli eğitim programları ile genç 
girişimcilerimize destek olduk. Üniversitelerimizde girişimcilik 
yarışmaları yaptık. Girişimcilik kültürünü aşılamak için GYİAD 
Akademi’yi kurduk ve gönüllü dersler verdik. Anadolu’daki 
üniversitelerimize gittik. Bu tür STK’larla çalışmak çok önemlidir, 
mutlaka katılsınlar.

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Kadın kendi ayakları üzerinde durabilmeli, hür iradesini 
kullanarak yaşamına kendi tercihleri doğrultusunda devam 
edebilmeli, kendisine biçilen toplumsal rollerin dışında da bir 
birey olarak var olmalı. Ancak o zaman bir çağdaşlıktan söz 
edebiliriz. 

Türkiye’de kadının bulunduğu yer ve özellikle gördüğü şiddet içler 
acısı. Kız çocuklarının iyi eğitim alması şart. Bu konuda büyük 
bir seferberlik olması lazım. Bu şiddete, bu haksızlığa dur demenin 
en güzel yolu kendi ayakları üzerinde durabilmek, kendi geçimini 
sağlayabileceği ortamı yaratmak. 

Kadın girişimciliği konusunda çok çaba vermek lazım. Hem 
finans kurumlarımız mikro kredi dediğimiz yöntemlerle hem sivil 
toplum kuruluşlarımız kadın hakları konusunda hem KOSGEB 
gibi kurumlarımız eğitim konusunda seferberlik başlatmalı. 
Başkasını değiştiremeyebiliriz ancak, kendimizi değiştireceğiz. Biz 
değişince diğerleri değişecek. 

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile 
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız 
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir 
misiniz?
Türkiye’de halen iş gücüne katılan kadın sayısı çok yetersiz. Eğitim 
yetersizliği, kadınlarımızı vasıfsız konuma sokuyor. Bu yüzden, bu 
kesim kadınlarımıza hangi yaşta olursa olsun, beceri kazandıracak 
eğitimleri vermek çok önemli. Eğitimli kesim ise erkek çalışanlarla 
bir tutulmuyor her zaman. Maalesef cinsiyet önem kazanabiliyor. 

Finans sektörü, Türkiye’de kadın çalışanın yoğun olduğu bir 
sektör. Ben erkeklerle çalışmayı sevdim ve iyi anlaştım. Ancak, bu 
kadar kadın çalışanı yoğun bir sektörde bile bakın, tepe noktaya 
ulaşabilmiş kadın sayısı çok az. Bu yurt dışında da böyle. Birçok 
üst düzey toplantıya tek kadın olarak katılmışlığım var. Tabii bir 
noktadan sonra cinsiyet değil, akıl, iş yapabilme kabiliyeti, olaylara 
bakışınız ve vizyonerliğiniz ile oradasınız. 

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz?
Aktif bir sosyal hayatım var. Bazen de iş ve sosyal hayat iç içe 
geçmiş oluyor. Ama ben kendime de boş zaman yaratmaya 
ve dinlenmeye dikkat ediyorum, verimli olabilmek için bu 
gerekli. Elektronik her türlü ortamdan uzak kalmak, kendimi 
rahatlatabildiğim hobilerle uğraşmak oldukça dinlendirici 
oluyor. Spor yapmaya çalışıyorum, çok seyahat ediyorum, 
yoga yapıyorum, kitap okuyorum. Açıkçası ben çalışırken de 
dinleniyorum. İnsan üretirken, yeni bir şeyler ortaya koyarken de 
dinlenebiliyor. 

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
Çalışmak, üretmek insana öz güven, disiplin ve verimli bir 
yaşam tarzını sağlıyor. Çalışmak yaratıcılığı da besliyor. Kendi 
ayaklarınız üzerinde durmak, size her koşulda dayanıklı ve 
becerikli olmayı öğretiyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dünya genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? 
Sizin bugün için özel bir mesajınız var mı?
Kadınlara yılda bir gün yerine keşke her gün aynı ilgi ve saygı 
gösterilebilse. Yine de bu gün, farkındalık oluşturmak açısından 
hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Tüm kadınların bu kutsal 
gününü kutluyor ve güven içinde, özgürce ve hak ettiklerimize 
ulaşmış olarak yaşadığımız günlere kavuşmamızı diliyorum. 

Kendi ayaklarınız üzerinde durmak, 
size her koșulda dayanıklı ve 

becerikli olmayı öğretir.



endinizden bahseder misiniz? 
Tasarıma ve sanata ilgim çocuk yaşlarımda 
başladı. Çocukken bir yandan modacı olma 
hayali kurar, bir yandan da bahçedeki çamurları 
şekillendirip kiremitten fırında pişirirdim. 
O zamanlar ailem kereste ve maden işiyle 
ilgileniyordu. Sonrasında, ben on yaşındayken 

porselen işine girdiler. Güzel Sanatlar Fakültesinde okudum 
ve aldığı eğitimle mesleği aynı olan, sevdiği işi yapan şanslı 
insanlardanım. Yirmi üç yıllık çalışma hayatım boyunca 
farklı görevlerde yer aldım. Son yedi yıldır da Kütahya 
Porselen yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Bunun 
yanında, birçok vakıf ve dernekte aktif olarak görevler 
üstleniyorum. 

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir? 
Çevrem için faydalı ve adaletli olmak. Hoş, herkes için 
olması gereken meziyetler ancak; günümüz şartlarında 
bunlar, aranan meziyetler oldu. Ülkem ve dünya için fayda 
sağlamak, en kıymetli değer olan zamana riayet etmek 
yaşama sebebim. 

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan 
kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir? 
Hem sosyal hem de ekonomik açıdan kalkınmanın 
en büyük şartlarından biri de kadınların iş yaşamına 
aktif katılımları… Kadınlar üretkenlikleri, detaycılıkları, 
sorumluluk duyguları ile iş hayatına çok büyük artılar 
katıyorlar. Bunun yanında kadınların, ekonomik 
özgürlüklerini sağlamaları açısından da iş hayatına 
katılımları fazlasıyla önemli. Kariyerine yeni başlayan kadın 
veya erkek, tüm gençlere önerim ise öncelikle mesleklerini 
ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeleri ve sonrasında 
da yılmadan çalışmaları. Karşılarına çıkacak sorunlar ve 
yargılar olacaktır; ama kendilerine inanmaları ve hatalardan 
ders alarak, pes etmeden ilerlemeleri gerekiyor. 

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın 
hangi özelliklere sahip olmalı? 
Çağdaş kadınlar öğrenmeye açık, değişime ayak uydurabilen, 
sorunlar karşısında mücadele eden, kararlı bireylerdir.      

K

Çağdaș kadınlar öğrenmeye 
açık, değișime ayak uydurabilen, 

sorunlar karșısında mücadele 
eden, kararlı bireylerdir.       

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile 
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız 
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir 
misiniz? 
Aile içindeki beklentiler, kadının iş ile aile dengesini kurmada 
sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. “Hayat müşterek,” 
deniliyor ama ev içindeki düzeni, temizliği, çocukların 
bakım ve eğitimlerini, evde yaşlılar varsa bakımlarını sadece 
kadınların sağlaması bekleniyor. Fırsat eşitsizliği ve doğum 
izinleri gibi konularda yapılan baskılar ise kadınların 
karşılaştığı diğer sorunlardan.  

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz? 
Annelik, iş ve sosyal hayat dengesini kurmak çok kolay değil. 
Bu noktada eşlerin birbirine destek olması ve görev dağılımı 
yapması çok önemli. Benim iki oğlum var. Çok sık seyahat 
ediyor, gün içinde çoğu zaman toplantılarda oluyorum. Dengeyi 
kurmak için ise planlarımı hep önceden yaparım. Kıymetli 
babam Nafi Güral, bana ve kardeşlerime “Önce çocuklar ve 
aileniz, sonra işiniz.” öğüdünü vermiş ve bu konuda da hep 
destek olmuştur. Çocuklarım küçükken çalışma hayatıma 
da devam ettim ancak, özel anlarını hiç kaçırmadım, hep 
yanlarında oldum. Şimdi büyüdüler ve birlikte geçirdiğimiz 
keyifli zamanları hatırladığımızda onların mutluluğunu 
gözlerinden okuyorum.      

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz? 
Çalışmak ve üretmek bana yaşadığımı hissettiriyor! Üretmek 
gelişmektir bence… Üstelik benim yaptığım işte sanat var. Bir 
eser yaptıktan sonra karşısına geçip baktığımda, ruhumun 
yansıdığını hissediyor, kalıcı güzellikler üretmenin büyük 
mutluluğunu yaşıyorum.   

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dünya 
genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? Sizin 
bugün için özel bir mesajınız var mı?
Kadınlar Günü’nde, tüm dünyada güzel farkındalıklar yaratan 
etkinlikler yapılıyor ama tabii kadınlara dair sorunları sadece 8 
Mart’ta konuşmamak gerekiyor. Kadın ve çocuk haklarının değil, 
insan haklarının konuşulduğu bir dünya hayal ediyorum. 

8 mart 8 kadın

Aldığı eğitimle mesleğinin aynı olması ve sevdiği iși yapması 
sebebiyle șanslı olduğunu belirten Kütahya Porselen Yönetim Kurulu 
Bașkanı Sema Güral Sürmeli, kadınların iș hayatında yer almalarının 

sosyoekonomik açıdan oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, 
girișimci kadınlara tavsiyeler veriyor.

Sema Güral Sürmeli
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endinizden bahseder misiniz? 
Tasarıma ve sanata ilgim çocuk yaşlarımda 
başladı. Çocukken bir yandan modacı olma 
hayali kurar, bir yandan da bahçedeki çamurları 
şekillendirip kiremitten fırında pişirirdim. 
O zamanlar ailem kereste ve maden işiyle 
ilgileniyordu. Sonrasında, ben on yaşındayken 

porselen işine girdiler. Güzel Sanatlar Fakültesinde okudum 
ve aldığı eğitimle mesleği aynı olan, sevdiği işi yapan şanslı 
insanlardanım. Yirmi üç yıllık çalışma hayatım boyunca 
farklı görevlerde yer aldım. Son yedi yıldır da Kütahya 
Porselen yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Bunun 
yanında, birçok vakıf ve dernekte aktif olarak görevler 
üstleniyorum. 

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir? 
Çevrem için faydalı ve adaletli olmak. Hoş, herkes için 
olması gereken meziyetler ancak; günümüz şartlarında 
bunlar, aranan meziyetler oldu. Ülkem ve dünya için fayda 
sağlamak, en kıymetli değer olan zamana riayet etmek 
yaşama sebebim. 

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan 
kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir? 
Hem sosyal hem de ekonomik açıdan kalkınmanın 
en büyük şartlarından biri de kadınların iş yaşamına 
aktif katılımları… Kadınlar üretkenlikleri, detaycılıkları, 
sorumluluk duyguları ile iş hayatına çok büyük artılar 
katıyorlar. Bunun yanında kadınların, ekonomik 
özgürlüklerini sağlamaları açısından da iş hayatına 
katılımları fazlasıyla önemli. Kariyerine yeni başlayan kadın 
veya erkek, tüm gençlere önerim ise öncelikle mesleklerini 
ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeleri ve sonrasında 
da yılmadan çalışmaları. Karşılarına çıkacak sorunlar ve 
yargılar olacaktır; ama kendilerine inanmaları ve hatalardan 
ders alarak, pes etmeden ilerlemeleri gerekiyor. 

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın 
hangi özelliklere sahip olmalı? 
Çağdaş kadınlar öğrenmeye açık, değişime ayak uydurabilen, 
sorunlar karşısında mücadele eden, kararlı bireylerdir.      
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yapması çok önemli. Benim iki oğlum var. Çok sık seyahat 
ediyor, gün içinde çoğu zaman toplantılarda oluyorum. Dengeyi 
kurmak için ise planlarımı hep önceden yaparım. Kıymetli 
babam Nafi Güral, bana ve kardeşlerime “Önce çocuklar ve 
aileniz, sonra işiniz.” öğüdünü vermiş ve bu konuda da hep 
destek olmuştur. Çocuklarım küçükken çalışma hayatıma 
da devam ettim ancak, özel anlarını hiç kaçırmadım, hep 
yanlarında oldum. Şimdi büyüdüler ve birlikte geçirdiğimiz 
keyifli zamanları hatırladığımızda onların mutluluğunu 
gözlerinden okuyorum.      

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz? 
Çalışmak ve üretmek bana yaşadığımı hissettiriyor! Üretmek 
gelişmektir bence… Üstelik benim yaptığım işte sanat var. Bir 
eser yaptıktan sonra karşısına geçip baktığımda, ruhumun 
yansıdığını hissediyor, kalıcı güzellikler üretmenin büyük 
mutluluğunu yaşıyorum.   

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dünya 
genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? Sizin 
bugün için özel bir mesajınız var mı?
Kadınlar Günü’nde, tüm dünyada güzel farkındalıklar yaratan 
etkinlikler yapılıyor ama tabii kadınlara dair sorunları sadece 8 
Mart’ta konuşmamak gerekiyor. Kadın ve çocuk haklarının değil, 
insan haklarının konuşulduğu bir dünya hayal ediyorum. 
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izi tanıyabilir miyiz?
İstanbul Üniversitesi’nde iktisat ve sonrasında 
New York Üniversitesi’nde uluslararası iş ve finans 
okudum. Kariyerime New York’ta okurken, New World 
International firmasında stajyer olarak başladım. 
Global dağıtım şirketindeki ilk vazifem, Cesur ve Güzel 
dizisinin hayran mektuplarını cevaplamak olmuştu. 

Bu da üniversitedeki arkadaşlarımı çok eğlendirmişti. Çünkü hepsi 
finans, bankacılık vs. alanlarda işe başlamışlardı. Bana “Bunca 
zaman ekonomist oldun, neticede de ola ola Güzin Abla oldun.” diye 
gülmüşlerdi. Türkiye’ye döndüğümde, medyada yabancı menşei 
programların telif hakları konusunda uzmanlaştım. Yasal hakların 
yanında, alım satımı, dağıtımı, pazarlamasını, yerelleştirilmesini, 
yani mutfağını öğrendim. Pek çok dizi, program, film, çizgi film, 
pembe dizinin Türkiye’deki yerli kanallara distribüsyonunu 

yaptıktan sonra hayalimi gerçekleştirmek için, Türkiye’de ihtiyaç 
duyulan yabancı tematik kanalların temsilcilik haklarını almaya 
başladım. Yabancı tematik kanalların Türkiye’deki telif haklarının 
yasallaştırılması konusunda çalıştım. Sonrasında,  MTV Avrupa, 
Nickelodeon, Eurosport, RTL, National Geographic, Euronews 
gibi kendi alanının en iyisi olan pek çok tematik kanalın, kablo, 
DTH, mobil, VOD vs. lisans haklarını dağıttım. Ardından MTV, 
Eurosport, National Geographic, Nickelodeon,  Sci Tech, Euronews, 
Kidz-Animez, Lifetime kanalarının Türkiye lisans haklarını 
alıp, yerel kanallarını Türkiye’de açtım. Sinema TV kanallarının 
ortağı oldum. Bu global kanalların yerel versiyonlarını açmak, 
benim gerçekleşen hayalim oldu. Çocuklar,  gençler ve kadınların 
eğitimi ve güçlendirilmesi için onlarca sosyal sorumluluk 
kampanyaları gerçekleştirdim. Türkiye’nin, Avrupa Müzik 
Ödülleri’nde yer alması ve Emre Aydın ve Manga’nın Avrupa’da 

S
MCD Life Medya Yönetim Kurulu Bașkanı Esra Ofl az, 

kadınların iș hayatındaki yerini ve çalıșmanın kendisine kazandırdıklarını anlatıyor.

Esra Ofl az

8 mart 8 kadın



ödüllerle taçlandırılmaları ile gençlere verdiğim sözü tutmuş 
oldum. Ayrıca kadınların güçlendirilmesi için pek çok kampanya 
yaptım. Türk kadınının, global medyada güçlü kadınlar arasında 
yer almasını sağladım. Senin Mucizen adındaki TV programım 
kadınların güçlendirilmesinde her hikâyenin, görüneninin ötesi 
olduğu konusunda pek çok ünlü ile farkındalık yarattı. Akabinde 
aile dramımı ve tüm samimiyetimle kaleme aldığım yolculuk 
hikâyemi anlattığım “Geçit: Hikâyem ve Ötesi”, Türkiye’de en çok 
satanlar listesinde haftalarca yer aldı. Başımıza gelenlerin, 
travma ve dramların kim olduğumuzu belirleyemeyeceği, 
hepimizin bireysel, eşsiz ve kutsalla ilintili olduğu konusunda 
kadınları güçlendirdi, onlara ilham oldu. İlk kitabımdan aldığım 
cesaretle ikinci kitabım “Yen”i piyasaya çıkarmanın heyecanı 
içindeyim. 

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
İş kuracağım zaman iş kadını kimliğimle, talep olan ürünlere 
odaklanırım. Ancak, iş planlarının başarılı ve verimli olmaları 
yanında, katma değer yaratmaları da mühimdir benim için. 
Bu da niyet, talep, fayda dengesine inanmamdan geliyor. 
Türkiye’ye, her zaman ihtiyaç olan, konusunun en iyi tematik 
kanallarını getirmeye niyet ettim ve niyetimi sadece ticari 
değerle değil, toplumumuz için katma değer de yaratmaya 
odaklanarak gerçekleştirdim. Evrensel enerji alanında, niyetin 
çok büyük bir gücü var ve pür niyet eylemi, neticeyi  gizliden 
yönlendiriyor; bunu biliyorum. Tabii ki çok çalışmaya ve 
sebata inanıyorum. Sadece MTV Türkiye’yi açmak için on sene 
emek verdiğim düşünülürse, inandığım şeyden, hayalimden 
hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim ortada oluyor sanıyorum. Ve 
diğer vazgeçemediğim prensibim de sezgilerimi dinlemem. 
İş hayatımda sezgilerimi hiçbir zaman göz ardı etmedim. İç 
görümüz bizleri her zaman doğru yönlendirir, sadece dinlemeyi 
bilmek lazım.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kadınlar iş hayatında çok önemliler ancak, hâlâ hak ettikleri 
yerde değiller maalesef. Kendi değer ve önemlerinin de farkında 
da değiller. Pratikte  kadınların erkeklerle aynı fırsat eşitliğine 
sahip olduklarını, eşit davranıldıklarını gözlemlemiyorum. Terfi 
sorunları, yönetsel pozisyon sorunları var. Toplumumuzun büyük 
kısmı da hâlâ kadının kimliğini ev kadını, anne olarak tanımlıyor 
ya da genç kadının, okul hayatı bittikten sonra evlenene ve çocuk 
sahibi olana kadar olan sürede geçici kariyer yaptıklarını farz 
ediyor.  Kadınlar önce iş hayatında kendi değerlerini bilmeliler, 
hedeflerine kilitlenmeli ve sezgileriyle çok yüksek olanı yaratma 
güçlerinden faydalanmalılar. Hâlâ potansiyellerinin farkında 
değiller ve manipülasyona uğruyorlar maalesef. 

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Öncelikle; sevdikleri, kendilerini heyecanlandıran işi seçsinler, 
mutlaka uzmanlaşsınlar ve hayallerini takip etsinler. Çünkü 
hayaller ile niyet arasında direkt bir bağlantı var. Evrensel enerji 
alanı, hayallerimizi gerçekleştirmemiz için tılsımlı vesileler ile 
yaren olur yanımıza. Ayrıca sebat etmeleri, sezgilerini dinlemeleri, 
kendilerini geliştirmeleri çok mühim. Ve son olarak kariyerlerini; 
geçici bir heves olarak değil, üretmek için, en iyi versiyonlarına 
ulaşmak için, layıkıyla var olmak için planlasınlar. Yüzlerce genç 
ile çalıştım ve maalesef maymun iştahlı olan veya evlenince işi 
bırakan pek çok zeki, yetenekli kadının, potansiyellerinin en üst 
seviyesine ulaşamadıklarına tanıklık ettim. 

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Ben çağdaş kadınları; değişen dünyaya uyum sağlayabilen, 
eğitimli, donanımlı, kendi kararlarını kendileri verebilen, idrakleri 
yüksek, ekonomik bağımsızlıkları olan ve ruhsal-holistik dengede 
tanımlıyorum. Ve bu doğrultuda kendilerini geliştirmeleri 
gerektiğine inanıyorum. Mümkünse birkaç lisans yapmaları lazım 
artık ve  şayet imkânları varsa İngilizce yanında Çince öğrenmeliler. 

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile 
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız 
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir 
misiniz?
Ben medya sektörümüzde patron olarak çok uzun yıllar, çok  fazla 
kadınla çalıştım. Kendi şirketlerimde kadınlar eşit statü, eşit 
ücret ve eşit yönetsel pozisyon fırsatlarında oldular her zaman. 
Ancak, medyamızın genelinde hâlâ toplumsal cinsiyet ekseninden 
dikey ve yatay ayrışma yaşadıklarını, bir de kıskançlığa maruz 
kaldıklarını düşünüyorum. 

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz?
Çok hiper ve aynı anda farklı konulara odaklanabilen bir yapım 
var. Spiritüel tarafımda ise hep yaren oldu iş hayatım, minnet 
duyuyorum. Ancak, iş ve sosyal hayat dengemi son on sene içinde 
layıkıyla kurabildim diyebilirim. İlk dönemlerinde kariyerim hep 
ağır basan, öncelikli olandı. Artık sadece iş ve sosyal hayat dengesi 
değil, holistik olarak da ahenge inanıyorum. Yani kalp, zihin, 
beden ve ruh dengesine. Holistik denge olursa yaşamın tüm diğer 
konuları da dengede oluyor. 

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
Çalışmadan ve üretmeden geçen bir hayat düşünemiyorum. 
İnsanın kendi kararlarını alması, ekonomik bağımsızlığının olması, 
üretmesi, kalbini dinlemesi ve kendi ruhuna değmesi yaşamın 
olmazsa olmazı. Bu nedenle, kendilerinin en iyi versiyonlarına 
ulaşabilmeleri için kız çocuklarının eğitimine yıllardır büyük 
emek veriyorum. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dünya 
genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor?
Öncelikle kadın hakları çok mühim bir konu. Kadınlar aynı 
zamanda anneler ve gelecek nesilleri yetiştiriyorlar. Türkiye’de, 
Atatürk, kadınlara haklarını 1930’lardan itibaren bir dizi yasa ile 
vermeye başladı ve 1934’te tüm dünyaya örnek oldu. Minnet 
dolu olmalıyız. İsviçre’den bile önce sahip olduk. Düşünün ki 
Birleşmiş Milletlerin, Kadınlar Günü’nü kabul etmesi 1975. 
Her nevi farkındalık iyidir diye düşünüyorum. Kadınların, sahip 
olduklarımızın değerini bilmeli ve sahip çıkmalı, kutsamalı, 
kutlamalıyız. 

Sizin bugün  için vermek istediğiniz özel bir 
mesajınız var mı?
Özellikle pandemi sonrası, kadınların sağduyusuna, sezgilerine 
ve üretkenliğine daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. 
Kadınların yükseliş dönemi olacak önümüzdeki iki on yıl; 
dünyanın değişen düzlemiyle beraber hem üretkenlikleri hem 
sezgisellikleri nedeniyle yönetimde daha fazla söz sahibi olacaklar. 
Bakın Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern nasıl da güzel 
yönetiyor. Başarısı,  sağduyusu, dengesi ve merhametiyle dünyaya 
emsal oluyor.  



endinizden bahseder misiniz?
Ankara doğumluyum. Tüm eğitim hayatımı -lisans 
ve uzmanlaşma dahil- Ankara’da tamamladıktan 
sonra medya alanına yönelmeye karar verdim. 1998’te 
TRT’nin açtığı sınavları kazanarak ,kurumda spiker 
olarak göreve başladım. On yılı aşkın bir süre çalıştığım 

kurumda mesleğin tüm inceliklerini sahada öğrendim. Ardından 
Kanal 24 Star Medya Grubu’na transfer oldum. Son olarak EkoTürk 
kanalında, hafta içi her gün canlı yayınlanan kendi ekonomi 
programım “Günortası”nı hazırlayıp sunuyorum. 

Bu arada bir start-up şirketin melek yatırımcısıyım. Biyoteknolojik 
bir yöntemle ekstrakte edilen organik arı ürünlerini Apivital ismi 

altında markalaştırdığımız bir şirketimiz var. Online kanalda 
ticaret yapıyoruz. 

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Üstlendiğim sorumluluğun hakkını vermek, insan ilişkilerinde 
dürüst ve açık olmak temel prensiplerim diyebilirim. 

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan 
kadınlar için tavsiyeleriniz nelerdir?
Kadınlar iş hayatında giderek güçleniyorlar. Her geçen on yılda 
kadının adeta çağ atladığını görüyorum. Artık her yerdeyiz. 
Sağlıktan hukuka, teknoloji girişimciliğinden, ağır sanayiye kadar 

K
EkoTürk kanalında kendi ekonomi programını hazırlayıp sunan 

bașarılı spiker, radyocu, muhabir Ahu Orakçıoğlu, 
kadının iș hayatındakiyerinin önemini aktarıyor...

Ahu Orakçıoğlu

8 mart 8 kadın

hem yönetim kademesinde hem de iş gücünün her aşamasında 
varız. Ama yeterli mi? Hayır... Hedef, meclisten iş dünyasına kadar 
sesimizin gücünü ve sayımızı erkeklerle aynı oranda eşitlemek. 
Kadının güçlenmesini devrimsel ve sosyolojiyi değiştirecek bir 
hareket olarak görüyorum. Ve her devrim gibi maalesef bunun da 
sancıları çok. Kadının gücü karşısında ezilen erkeğin kaba kuvvete 
başvurup daha çok cinayete yönelmesi maalesef kanayan yaramız. 

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Çağdaş kadın, liseyi ve üniversiteyi bitirip, evinde oturup yalnızca 
çocuk büyüten kadın değildir. Çocuk büyütmek, yetiştirmek 
gerçekten zor bir görev. Evde oturup bunun hakkını vermek yine 
zor olabilir. Önceki jenerasyonların seçim hakkı olmamış olabilir 
ancak, yeni kuşak için bunu bir seçenek olarak kabul etmemek 
gerekiyor. 

Bana göre çağdaşlık, hayatın içinde zorlukları göğüsleyerek 
mücadele sahasında kalabilmek. Ve bu ortamı yaratmada iş hayatı, 
kadına önemli bir avantaj sağlıyor. O mücadeleyi verirken öz güven 
kazanıyorsunuz. Buna değer. Şüphesiz bu dengeyi kurmak kolay 
değil ama başaran kadınların aileye faydalı olduklarını ve eşleriyle 
daha güçlü diyalog kurabildiklerini görüyorum. İki taraf birbirini 
daha iyi anlıyor. Empati gelişiyor. 

Meslek sahibi olmak ya da bir işi layıkıyla yapmak çağdaş kadına 
yakışıyor. Çünkü bu anadan kıza aktarılacak bir misyon aynı 
zamanda. İşin özeti, anneler olarak sorumluluklarımız ağır; ama 
altından kalkmayı da biliriz. 

Modern Türk aile yapısı içerisinde kız çocuklarının üniversite 
eğitimine önem verilirken maalesef üniversite bitirdikten 
sonraki çalışma hayatı içerisinde kalmaları çok teşvik edilmedi. 
Kızlar ilk karşılarına çıkan zorlukta işlerinden ayrıldılar. Çok iyi 
üniversitelerden mezun olup hiç çalışmamayı tercih eden ya da 
birkaç sene çalıştıktan sonra ev kadınlığını seçen kadınların sayısı 
çok. Dolayısı ile, lütfen, çocuklara not ve eğitim baskısı yaparken 
onlara bir kariyer hedefi de verin. Onları, iş hayatında karşılarına 
çıkması pek muhtemel zorlukların üstesinden gelebileceklerine 
inandırın. 

Daha önce sorduğunuz sorunun yanıtına gelince; iş hayatına atılan 
kadınlarımız bilsinler ki iş hayatı maalesef, anne babamızın bizler 
için sağladığı, hayatın merkezinde olduğumuz, korunduğumuz, 
kollandığımız, güllük gülistanlık ortamdan farklı bir rekabet 
alanı. Önce bunu kabul edin. İlk karşılaştığınız mobbingde ya da 
challenge’da sakın vazgeçmeyin. Demoralize olmayın. Çünkü siz 
çok güçlüsünüz, başarabilirsiniz. 

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile 
karşılaşıyor? Kendi sektörünüzde yaşadığınız 
deneyimlerden ve gözlemlerden bahsedebilir misiniz?
Genç kadınlar daha çok ön yargı kurbanı olup, cinsiyetleri 
üzerinden sürekli kurgulamaya “alıştırıldıkları” otokontrol 
duyguları sebebiyle kendilerini, performanslarını ortaya koymakta 
geç kalıp utangaç davranabiliyorlar. Dolayısı ile yetki alanlarını 
erkeklere göre çok daha ileri bir yaşta tanımlamak durumunda 
kalabiliyorlar. Belirtmeliyim ki yeni jenerasyonda bunun azaldığını 
heyecanla, mutlulukla gözlemliyorum. Çalışma, daima güzel ve 
fit kalma, zamanı gelince evlenme ve çocuk doğurma, doğurduğu 
çocuğa kaliteli zaman ayırma baskısı altında kadının hayatı 
doğrusu hiç de kolay geçmiyor. 

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz?
Bütün gün ağır mesai altında çalışıp, aile ve sosyal dengesini 
kurmakta zorlanan milyonlarca kadın var. Ben tabii ki 
şanslıyım. İş ve sosyal yaşam arasındaki dengeyi, sahip olduğum 
maddi güçle daha kolay kurabiliyorum. Ancak belirtmek 
isterim ki, zaman hepimiz için çok hızlı akıyor. Ve o denge için 
konsantrasyonun gücünü kullanmak gerekiyor. Bulunmak 
zorunda olduğunuz yerde zamanında ve tüm varlığınızla 
bulunuyorsanız, daha sonra oraya zaman ayırmanıza çok gerek 
kalmayabiliyor. Çocuk yetiştirme konusu ele alındığında, buna 
“çocukla kaliteli zaman geçirme” deniliyor. Ancak, aynı şey iş 
hayatı içinde geçerli. Yüksek bir konsantrasyonla çalışıp zaman 
ayırdığınız iş, size daha geniş zamanlar bırakabiliyor. 

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
Çalışmak ve üretmenin bizi “kader kurbanı” olmaktan 
koruyacak tek şey olduğunu düşünüyorum. Hele içinden 
geçtiğimiz bu zor zamanlarda olayları, yaşananları, bize 
gösterilenin arkasındaki gerçeği, sırları daha iyi anlayabilmek, 
aklımızı çalıştırabilmek için daima üretken alanda ve etkileşim 
içinde kalmalıyız. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dünya genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? 
Sizin bugün için özel bir mesajınız var mı?
Muazzam bir dezenformasyon ve misenformasyon çağından 
geçiyoruz. Aynı konu hakkında birbiriyle çelişen pek çok bilgi, 
bilinçli olarak yayılıyor. Malum buna post-truth çağı deniliyor. 
Birbiriyle yüz seksen derece çelişen bilgilerin ortasında, 
kendimizi adeta sislerin arasında buluyoruz. Eğer siyasetten 
medyaya bize anlatılan hiçbir gerçeğe inanamayacaksak, o 
zaman neye inanacağız? Tabii ki kendi gerçeğimize, kendi 
gücümüze. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, işte, her yıl kadınlara 
bu farkındalığı kazandırmak ve güçlerini onlara bir kez daha 
hatırlatmak için kutlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz 
kutlu olsun. 
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Aygün Șirketler Grubu’nun Berlin yöneticilerinden biri olan ve 
kurduğu șirketlerle oldukça bașarılı projelere imza atan iș insanı 

Sedef Aygün, kadınların iș hayatındaki yerini değerlendiriyor.

Sedef Aygün 

8 mart 8 kadın
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Hepimiz biliyoruz ki hem Türkiye’de 
hem Avrupa’da birçok sektörde milyarlarca 

euroluk bütçeler, kadın CEO’ların 
liderliğinde yönetiliyor ve gelișiyor.

endinizden bahseder misiniz?
1978 Adana doğumluyum ve çocukluğum Adana’da geçti. 
Sonrası İstanbul, New York, Berlin şeklinde devam ediyor. 
Halen eşim ve çocuklarımla Berlin’de yaşıyorum. Turizm ve 
Otel İşletmeciliği eğitimi aldım. Son on senedir Berlin’deki 
otel yatırımlarımızın pazarlama, PR ve kurumsal iletişim 

birimlerini yönetirken bunun yanında kendi şirketimi kurdum. Bu 
bana otel temposu içinde yapmak isteyip de zaman ayıramadığım 
başka projelerim için bir alan oluşturdu. Bu vesileyle kendi markamız 
olan Titanic Otelleri’nin yanı sıra başka markalara, özellikle Almanya 
pazarına girmek isteyen Türk markalarına da danışmanlık hizmeti 
veriyorum. Ayrıca kozmetik ve emlak sektörlerine küçük çaplı 
yatırımlarla yeni markalar ve konseptler oluşturmaya çalışıyorum.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
İş veya özel hayatımda, konu her ne olursa olsun, merhamet ve vicdanla 
yaklaşırım. Bu, zaman zaman istismar olmama neden olsa da genel 
resmi bakış açımı bozmaz. Genel olarak vicdan, vefa, tevazu benim için 
vazgeçilmez prensipler diyebilirim.

İş hayatına yeni atılan kadınlar için tavsiyeleriniz 
nelerdir?
İş hayatına yeni katılanlara, birçok girişimcinin düştüğü hataya 
düşmemelerini tavsiye ederim; para ve sermaye gücü olan herkesin iş 
hayatında başarılı olamayacağını hatırlamalarını isterim. Başarı; doğru 
zaman, doğru insan ve tabii ki doğru proje ve bir miktar vizyonla, kulağa 
hikaye gibi gelen ama belki hayatınızda bir defa denk geleceğiniz, 
yakalayacağınız bir kavram.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Hayatın her alanında; iş, sanat, spor ve sağlık branşlarında çok başarılı 
kadınlar tanıyorum. Cam tavanları yıkan, müthiş başarı öykülerine 
tanıklık ediyorum. Bir o kadar da hayal kırıklığına uğramış, hakları 
gasbedilmiş kadınlar var hayatımda. Bana göre çok acımasız ve kötü 
niyetli, kasıtlı bir engellemeye maruz kalmadığı sürece, kadınların 
başaramayacağı hiçbir iş yok. Yaradılış modelimiz, kodlarımız, 
fıtratımız olağanüstü; başka hiçbir canlıya nasip olmamış bir multi-
task yetimiz var. Bunlar bir de iyi bir kalp, iyi değer yargıları ve eğitimle 
birleştiğinde kadınlar her alanda iz bırakıyor. Tarih örnekleriyle dolu.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor? 
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve 
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki dünyanın her yerinde, en gelişmiş toplumlarda dahi 
yüzyıllardır zihinlere kodlanmış kötü tohumlar, din, gelenek ve kültürel 
baskılar kadınların adil yarışma hakkını elinden alabiliyor. Daha genç 
yıllarımda bunun; biz ve dili, dini, gelenekleri bize yakın toplumlardaki 
kadınların yaşadığı bir zorluk sanırdım ama yirmi senedir Almanya’da 
yaşıyorum ve gördüm ki hangi eğitim ve gelir düzeyinde olursa olsun 
burada da kadınlar haklarının istismar edilmesinden, fırsat eşitliğinden 
faydalanamamaktan, adil gelir dağılımı olmamasından, belli sektörlerin 
ve pozisyonların erkekler tarafından domine edildiğinden dert yanıyor. 
Fakat tüm bunlara rağmen hepimiz biliyoruz ki hem Türkiye’de 
hem Avrupa’da birçok sektörde milyarlarca euroluk bütçeler, kadın 
CEO’ların liderliğinde yönetiliyor ve gelişiyor. Mesela Dr. Angela Merkel 
gibi ikonik bir kadın örneği var. Erkek dünya liderlerinin domine ettiği 
bir arenada, Avrupa’nın en güçlü devletlerinden birini bir politikacı gibi 
değil, bir devlet kadını, idealist bir devlet memuru olarak ve bilim insanı 
ilkelerinden taviz vermeden, nasıl devlet yönetileceğini göstermiş, tarih 
sayfalarında hakkıyla yerini alacak bir kadın lider var. Almanya’da 
yaşadığım ve yakinen takip ettiğim için Merkel örneğini verdim. Tabii ki 

K

sayısız benzer örnekler hem ülkemizde hem dünyanın birçok 
yerinde mevcut şükürler olsun. Burada anlatmak istediğim şu: 
Eğer kadın isterse, gerçekten isterse; inançla, inatla başarıya 
koşacak bir kadına ilahi güç dışında kimse engel olamaz!

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl 
koruyorsunuz?
Sosyal hayat, yaptığımız işlerin doğası gereği işimizin bir 
parçası. Ben sosyalleşme kontenjanımı çalışırken kullanıyorum. 
İş yönetimi, çocuklar, ev, aile yönetimi zaten yeterince yoğun ve 
yorucu olabiliyor. Kalan zaman çok az ve değerli. Bunu ailem ve 
ailem gibi diyebildiğim insanlarla geçirmeye çalışıyorum.

Çalışmanın ve üretmenin kadınlara neler 
kazandırdığını düşünüyorsunuz?
Çalışmak ve üretmek sadece kadınlar değil, herkes için can 
kurtaran bir aktivite. Üretmek, faydalı hissetmek, insanın öz 
güvenini güçlendiren, benlik saygısını arttıran, boş işlerden 
ve boş insanlardan, kötü enerjilerden ve vesveselerden uzak 
tutacak şahane bir eylem.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 
dünya genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? 
Sizin bugün için özel bir mesajınız var mı?
Benim prensip olarak bir günle özdeşleştirilmeye çalışılan 
bütün günlere alerjim var: Kadınlar Günü, Sevgililer Günü 
vs. Kadına kadın olduğu için değil, insan olduğu için gereken 
değeri vermek, insani haklarını teslim etmek herkesin 
boynunun borcudur. Bunun sadece 8 Mart’ta hatırlanmaması 
gerekir; ama madem sohbetimizin vesilesi Kadınlar Günü, ben 
bu 8 Mart’ı benim ve milyonlarca kadının hayatına dokunmuş 
ve dokunmaya devam eden, tanıdığım en şahane kadın Sezen 
Aksu’ya armağan etmek isterim. Güzel gönlüne selam olsun. 



8 mart 8 kadın

Sektöründe lider olan %100 yerli bir firmanın içinde yer almanın gurur verici 
olduğunu belirten Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan, 
iș hayatındaki bașarılarını ve çalıșmanın kendisine kazandırdıklarını paylașıyor.

Bilge Ercan
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endinizden bahseder misiniz?
1985 doğumluyum. İlk ve ortaöğrenimlerimi ailemin 
yanında tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi 
İşletme ve Bilgi Yönetimi Bölümünü 2009 yılında bitirdim. 
Okul dönemim boyunca çeşitli büyük şirketlerdeki 
staj deneyimlerimden sonra, asıl hedefimiz olan aile 
işletmemizin işleyişine dahil oldum. Eşim de Bilkent 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu. Bir kız ve bir erkek 
olmak üzere iki çocuğumuz da bu hayatımıza eşlik etmekteler.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Asla vazgeçemem dediğim bir şeyin olmamasına özen gösteriyorum 
aslında. İnsan zamanla değişir; onunla birlikte huyu ve alışkanlıkları 
da değişir. Ancak, doğru bildiğim işi yapmak, hayalimi gerçekleştirmek 
için çabalamak ve tüm insanlığa faydalı olacak işlerin içinde bulunmak 
benim için önemlidir.

Kadınların iş hayatındaki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İş hayatına yeni atılan kadınlar için 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Ne mutlu ki artık her alanda ve sektörde kadın çalışan görüyoruz. Vizyon 
sahibi, güçlü, kendinden emin kadınların var olduğunu görmek benim 
için gurur verici. Kendime rol model aldığım, alanında çok başarılı 
kadın girişimciler de var tabii ki. İş hayatına yeni başlayacaklar içinse 
diyeceğim; nerede ya da hangi alanda iş yaparsanız yapın, elinden gelenin 
en iyisini yapmak için uğraşan herkes başarılı olacaktır. 

Çağdaş kadını tanımlar mısınız? Çağdaş kadın hangi 
özelliklere sahip olmalı?
Atatürk’ün biz kadınlara verdiği haklar, yaptığı yenilikler, devrimler ve 
laiklik yolunda ülkeye kattığı birçok şeyle birlikte “çağdaşlık” da gelmiştir. 
Kişilerin çağdaşlığı, düşünce ve dilde kendisini gösterir. Eğer toplumda 
insanlar düşünceleriyle var olabiliyorsa, çağdaş bir toplumdayız demektir 
ve çağdaşlığın kadını erkeği olmaz. Toplumsal bir olaydır.

Kadınlar iş hayatında ne gibi zorluklar ile karşılaşıyor? 
Kendi sektörünüzde yaşadığınız deneyimlerden ve 
gözlemlerden bahsedebilir misiniz?
Kendine inanan, yılmayan, pes etmeyen, yaptığı işi doğru yapan 
insanlar ne kadar zorlukla da karşılaşsa elbette hak ettiği yere zamanla 
gelecektir. Ancak, gerçek bir gözle bakıldığında kadınların iş hayatına 
1-0 geride başladığı doğrudur. Çünkü kadın hem anne hem eş hem de 
çalışan rolünü tümüyle üstlenmektedir. Her iki cinsin de başarılı olması, 
arkasında duran eş ile ilgilidir. Kadın ve erkek birbirine gerçekten destek 
olur, sorumlulukları eşit olarak paylaşırlarsa, her ikisinin de aşamayacağı 
engel kalmayacaktır. 

İş ve sosyal hayat arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?
İşimizin olduğu yerde yaşıyoruz. Çünkü zaman, yolda harcanamayacak 
kadar değerli. Beypazarı küçük bir ilçe; bunun getirdiği avantajlar ve 
dezavantajlar elbette var. İşimin evime yakın olması, çocuklarımla 
birlikte daha çok vakit geçirmem için fırsat sağlıyor. Ayrıca ilçenin 
kendine münhasır yapısı ile, büyük şehirlere kıyasla, çocukları kontrol 
altında tutmak kolaylaşıyor. Sosyal aktivitelerimizi genelde pazar günleri 
birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Çalışmanın ve üretmenin size neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce, 1957 senesinde emek verilerek sıfırdan kurulmuş, 
geliştirilmiş, büyütülmüş ve sektöründe lider olmuş %100 yerli bir 
firmanın içinde yer almak gurur verici benim için. Çalışmak ve üretmek 
insana değer kazandıran, var olduğunu hissettiren bir şey. 

K
Kendine inanan, yılmayan, pes 

etmeyen, yaptığı iși doğru yapan 
insanlar ne kadar zorlukla da 

karșılașsa elbette hak ettiği yere 
zamanla gelecektir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; dünya 
genelinde ne gibi bir farkındalık yaratıyor? 
Sizin bu güne özel bir mesajınız var mı?
Önemli olanın, bir günün kadınlara atfedilmesi değil, 
kadının da insan olarak değerinin bilinmesi ve bu bilinçle 
davranılması olduğunu düşünüyorum. Sizin aracılığınızla 
tüm kadınların gününü kutluyorum. 
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ize kendinizden, güçlü yanlarınızdan 
bahseder misiniz?
İnsan olarak kendimi hekim, işveren, yönetici, 
akademisyen, aktivist, anne ve birçok sıfatla 
tanımlayabilirim ancak, en güçlü yanım kadın 
olmam. Çünkü kendi çizgimde, kadın beynimi 
rasyonel değerlerle daha güçlü kılarak başarıyı ortaya 

çıkarabildiğimi düşünüyorum. Ben kendi hikâyemin başrolünde 
olmayı tercih eden bir kadınım. İş ve özel hayatımda çevresel 

faktörlerin ya da kişilerin kolay kolay etkisinde kalmıyorum. 
Realistik bir bakış açım var; doğal olarak, yaşanmışlıklarımın 
toplamı olmayı tercih etmiyorum. Olmayı seçtiğim kişiyim.

Vazgeçemediğiniz prensipleriniz nelerdir?
Herkesin kendine has parametreleri olmalı; bunların içinde iş 
ahlakı, disiplin, çok çalışmak vs. olmazsa olmazlar. Ancak, farklı 
alanlardaki önceliklerim değişiklik gösterse bile, hepsinin ortak 
noktasında özgün olmak yatıyor. Attığım adım, söylediğim söz, 

B

TOBB Ankara Kadın Girișimciler İcra Kurulu Bașkan Yardımcısı ve Diș Hekimi 
Rukiye Göçer, güçlü yanlarından da bahsederek kadınların iș dünyasındaki 

konumlarını sağlamlaștırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak adına attığı 
adımları anlatıyor... 

Rukiye Göçer



Taklitten uzak, 
özgünlüğünü 

yașayan kadın 
mutludur; mutlu 
kadın, bașarının 

anahtarını elinde 
tutandır. Çağdaș 

kadın ise tam olarak 
o anahtarı nasıl 

kullanacağını bilen 
kadındır.

yaptığım yatırım, aldığım kararlar ben olmalı, benden olmalı. 
Toplumsal normlara saygı duyan ancak, çok da bağlı kalmayan 
özgür bir yapım var. Sanırım beni farklı ve güçlü kılan bu.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları 
için yaptığınız çalışmaları anlatır mısınız? 
Biliyorsunuz, ben birçok sivil toplum kuruluşunun 
yönetiminde bulunuyorum ve aktif olarak rol aldığım 
tüm STK ve dernekler, kadın girişimciliği ve kadınların iş 
hayatındaki pozisyonlanmaları üzerine. 

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, çağdaş 
uygarlık hedeflerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek, 
kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak 
ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kadın 
girişimcilere destek olmak ilkesiyle  yürüttüğüm bu 
derneklerdeki görevlerimde çabam, ortak akılla kadınların iş 
hayatında yer edinebilmelerini, gerek finansal, ticari hukuki, 
gerekse mental olarak mentörlük yaparak, onlara kendi 
ticari atılımlarım ve iş hayatımla da örnek olarak başarılı 
olabilmelerini sağlamak. Ulusal, uluslararası imza attığımız 
projelerde gerek kadın istihdamının arttırılması, mentörlük 
sağlanması, girişimlerinin hayata geçirilmesi, gerekse iş 
hayatlarında büyüme potansiyellerini ortaya çıkarabilmek 
açısından ideallerimizin birçoğunu gerçekleştiriyoruz 
diyebilirim.

Çağdaş kadını nasıl tanımlarsınız? Özellikleri ne 
olmalı?
Benim gözümde kadına değer katan, onun özgünlüğüdür. Kendi 
tercihleri, duygusu, kararları yolu olmalıdır. Taklitten uzak, 
özgünlüğünü yaşayan kadın mutludur; mutlu kadın, başarının 
anahtarını elinde tutandır. Çağdaş kadın ise tam olarak o anahtarı 
nasıl kullanacağını bilen kadındır. 

İş ve sosyal hayatınızdaki dengeyi nasıl koruyorsunuz?
Benim pozisyonum ve tempomdaki bir kadın için bu dengeyi 
sağlamak çok kolay olmuyor. Neredeyse tüm zamanımı planlamak 
durumundayım, çoğu zaman dengeyi koruyamadığım da oluyor 
ama günün sonunda takdir edilmekten ziyade (ki bu beni besleyen 
bir duygu olmadı hiçbir zaman), taklit edildiğimi gördüğümde 
motive oluyorum. Başardığımı anlıyorum. Büyükten küçüğe 
başarılarımla, duruşumla, çizgimle, tarzımla örnek olduğumu 
görmek, izlemek beni mutlu ediyor. Yeni iş insanlarına öncülük 
etmek güzel…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir 
mesajınız var mı?
Aslında özel günlerin, duyguların tek güne etiketlenmesine karşıyım 
ama maalesef modern dünyanın gereklilikleri bunlar. Dolayısıyla 8 
Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ön plana çıkıyor, bizler 
de gündemimize alıyoruz, yoğun bir programla geçiriyoruz. Tek güne 
sığdırmamakla birlikte, günümüzü kutluyorum! 



Goodspaces 
İstanbul’da 
Açıldı 
Özel bir davetle İstanbul’da 
kapılarını açan goodspaces 
büyük ilgi gördü. A46 
Organizasyon kurucularından 
Selim Demir ve Effect BCW 
kurucusu Gonca Karakaş 
ev sahipliğinde düzenlenen 
davete; iş, sanat ve cemiyet 
hayatından birçok isim katıldı. 
Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan goodspaces’in 
açılış daveti, görsel efektler ile müzik ziyafeti sunan Dijital 
Orkestra ile başladı. Bu etkileyici şovun ardından piyanist 
Emir Ersoy ve sanatçıların canlı görsel performansları 
sergilendi. Davette aynı zamanda ünlü sanatçı Dilara 
Akay’ın da ilk NFT eserleri yer aldı.  

davet

DİLARA KOÇAK ASLI-CEM PASINLI NEȘE-EROL GÖNÜL

TUVANA BÜYÜKÇINAR, SELİM DEMİR, GONCA KARAKAȘ
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Birçok etkinliğe 
ev sahipliği 
yapmaya 
hazırlanan 
goodspaces’in 
açılıș daveti, 
görsel efektler ve 
müzik ziyafetiyle 
bașladı.

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ ȘAHİKA ERCÜMEN EMİR ERSOY

GÜL GÖLGEZEYNEP-ALKAN ZORALARA KOÇİBEY



davet

İș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının 
ünlü isimleri, 
goodspaces’in 
açılıș davetinde 
bir araya geldi.

KAAN SEKBANMELTEM KAZAZEROL ÖZMANDIRACI, NAZ ELMAS

NEJDET- EMEL AYAYDIN FATOȘ-ALARA-MERT MİLDON
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FOX’un sevilen dizisi Mahkum’un Fırat’ı ve Cemre’si, Onur Tuna ve Seray Kaya 
ile oyunculuğa dair oldukça hoș bir sohbet gerçekleștirdik. İșlerini așk ve hevesle 

yaptıklarını belirten bașarılı ve sevilen oyuncular Onur Tuna ve  Seray Kaya, 
bașrollerini paylaștıkları Mahkum dizisine dair açıklamalarda da bulundu.

Seray Kaya 
Onur Tuna

Așkla, Bașarıyla, Hevesle
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SERAY KAYA 
ELBİSE: TUVANAM 
KÜPE: MONREVE 

ONUR TUNA
CEKET: VERSACE

PANTOLON: OFF WHITE
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ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MER'S
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ELBİSE: RAISA&VANESSA
KÜPE: MER'S

Seray Kaya: Çok erken yaşta çalışmaya başladım ve oyunculuk 
hep imkânsız gibi bir şeydi hayatım için. Ama her zaman, 
inandığım şeylerin peşinden giden biriydim. Ailemin de 
sektöre karşı kaygıları vardı ve oyuncu olmamı istemiyorlardı. 
Çalışıp kazandığım birikimimle ailemden gizli oyunculuk 
eğitimi almaya başladım. İlk projeme seçildiğimde sözleşmeyi 
imzalayıp öyle aileme söyledim. Çok şaşırdılar, bir yandan 
da onca şey başarmış olmamdan gururlandılar. En büyük 
destekçim ailem. Zor da olsa unutulmaz, kıymetli zamanlardı. 
O yüzden “iyi ki” diyorum.  

Sizce iyi bir oyuncu olmanın sırrı nedir?
Onur Tuna: İyi bir oyuncu olmanın sırrı diye bir şey yok bence, 
bu bir sır değil. Tabii ki yapılan herhangi bir meslekte yetenek, 
yetiler, kişinin konuya karşı olan zihinsel ve analitik zekâsı çok 
önemli. Ancak, hepsinden öte bir şey var: Çok çalışmak. Ben 
şuna inanıyorum; müzik de yapsanız, oyunculuk da yapsanız, 
resim de yapsanız, bankacı da olsanız çok çalışıp, kendinizi 
bilmediğiniz yönlerde bıkmadan usanmadan değiştirmeye 
ve geliştirmeye devam ederseniz, mutlaka hayat size bu 
çalışmanın karşılığında bir sonuç verecektir. Dolayısıyla, 
eğer ki çok çalışırsak ve hayatta sevdiğimiz bir işi yapmayı 
amaç edinirsek, o zaman sır diye bir şey kalmıyor ortada diye 
düşünüyorum.
Seray Kaya: Bilmem, ustalarımıza sormak lazım. Ama benim 
şimdiye kadarki edindiğim tecrübelere dayanarak, öğrenmeye 
açık olmak diyebilirim. Bir oyuncu ne kadar öğrenmeye ve 
kendini geliştirmeye açıksa, o kadar iyi bir oyuncu olma 
yolundadır.

endinizi birkaç cümle ile tanıtır mısınız?
Onur Tuna: Bir insanın kendini tanıtması bence çok zor. 
Hepimizin içinde hem iyi hem kötü var. Yaşadığımız 
hayat bir madalyonsa, bunun diğer yüzü mutlaka 
olmalı. O yüzden kendimi tanıtıyorken, şöyle biriyim 
ya da böyle biriyim demekten mümkün oldukça 

kaçınan biriyim. Ancak, değişime ve dönüşüme açık biriyim 
diyebilirim. Çünkü hayat mutlak değil ve yarın başıma ne geleceğini 
bilmiyorum. Onun dışında sevdiğim ve sevmediğim şeyler 
üzerinden kendimi tanımlayabilirim.
Seray Kaya: Kendimi Anka kuşuna benzetiyorum. Hayatının orta 
noktasına iyiliği, adaleti koymuş; hayvanlara, işine âşık, kendi 
halinde yaşayan ve her ne olursa olsun mutlaka küllerinden yeniden 
doğan birisiyim diyebilirim. 

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
Onur Tuna: Oyunculuk aslında, aile desteğiyle beraber Çanakkale’de 
oratoryolar, tiyatrolar ve izlediğimiz oyunlarla, çok küçük yaşlarda 
başladı. Eğitimci bir ailem olduğu için, bu tarz sanatsal sahne 
çalışmalarının içerisinde çocukluğumdan beri yer aldım. On dört 
yaşımdan beri gitar çalıyorum, yirmili yaşlardan beri de piyano 
çalıyorum; dolayısıyla başka bir şey yapmayı düşünmedim aslında. 
Bu serüvenin nasıl başladığını inanın tam olarak bilmiyorum 
ama nasıl devam ettiğini ve nasıl devam edeceğini daha iyi analiz 
etmiş durumdayım. Oyunculuğun, sevilmeden yapılabilecek bir 
iş olduğunu da düşünmüyorum. Bence o serüven, o iç aksiyon 
insanın içinde varsa zaten oyunculuğa bir şekilde kendini eviriyor. 
Bu serüven içerisinde oyunculuğu elimden geldiğince geliştirmeye, 
dönüştürmeye ve evirmeye çalışıyorum tabii ki.

İşine âşık, kendi halinde yaşayan 
ve her ne olursa olsun mutlaka 

küllerinden yeniden doğan birisiyim.

K
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CEKET: SCOTCH&SODA/BEYMEN
TİŞÖRT: NETWORK

PANTOLON: OFF WHITE/BEYMEN



Bu zamana kadar hep başarılı işlere imza attınız. 
Bir projeyi değerlendirirken kriterleriniz neler?
Onur Tuna: Öncelikle teşekkür ederim. Projeyi seçerken ilk 
başta hikâyeye bakıyorum tabii ki. Hikâyenin beni içine alıp 
almadığına, bana söylenilen karakterin kendi içinde ne kadar 
var olup olmadığına bakıyorum. Eğer yoksa, ne denli çalışmalar 
uygularsam oraya daha fazla yaklaşırım, ona bakıyorum ve bir 
yandan da bunun bir enerji işi olduğuna inanıyorum. Çünkü 
yaptığımız işleri sadece hikâye bazında düşünmemek gerekiyor. 
Kadro çok önemli, yönetmen çok önemli, görüntü yönetmeni 
çok önemli, yapımın işe karşı duyduğu saygı ve sevgi çok önemli; 
yapımın, yönetmenin ve ekibin oyuncuya karşı olan güveni çok 
önemli. Bunların hepsini yakaladığım yerde huzurlu oluyorum 
ve bir işe, göreceli bir şekilde beğenilip beğenilmemesi kaygısıyla 
girmiyorum. Eğer ki bu işi yapabileceğime inanan insanlarla 
çalışıyorsam, bu beni motive ediyor, daha idealist biri yapıyor ve 
okuduğum hikâye de benim hoşuma gittiyse neden içinde yer 
almayayım diyorum.
Seray Kaya: Bana gelen tüm işlerde kalbimi dinledim diyebilirim. 
Önce karaktere inanıp, âşık olmam gerek; eğer inanmazsam 
yapamıyorum. Bu zamana kadar da hep inandığım, âşık 
olduğum karakterlere hayat verdim. Bir de bazen hiç belli 
olmuyor ki, sen bir hikâyeye inanıp oynasan da yolda başka 
şeyler yaşanabiliyor. Duygusal tarafın tam tersi bir hayat da var 
ne yazık ki. İnandığın rol, bir senaryoyla inanmadığın bir hale 
de evirilebiliyor. Şu ana kadar hiç bunu yaşamadım, umarım da 
yaşamam. 

Canlandırdığınız ve kendinize en yakın hissettiğiniz 
karakter hangisi oldu?
Onur Tuna: Bir söz vardır, “Shakespeare’in Hamlet’ini üç bin 
kişi oynar ama üç bini de farklı oynar.” diye. Her oyuncunun 
yorumlaması, üslubu, iç aksiyonu, tamperamanı, çalışma 
metotları farklı olabiliyor. Dolayısıyla aynı karakter üzerinden 

özel

Eğitimci bir ailem olduğu için, bu tarz 
sanatsal sahne çalışmalarının içerisinde 

çocukluğumdan beri yer aldım.

farklı yorumlamalar çıkabiliyor. Bugüne kadar canlandırdığım 
karakterler de benden çıktığı için aslında hepsi bana çok yakın 
ancak; empatik boyutta başka bir meslekte, başka bir isimde 
birini canlandırdığım için beş duyu üzerinden o insanla olan 
ortak yönlerimi ortaya çıkartıp, bunu gerçekliğe dönüştürmeye 
çalışıyorum aslında. Hangisi bana daha yakın diye bir şeye cevap 
veremiyorum o yüzden, hepsinin içinde bana ait şeyler var. 
Karakterlerin isimleri ne ise onların hepsi, Onur’un Ferman’ı, 
Onur’un Fırat’ı, Onur’un Mustafa’sıydı. Başka bir oyuncu arkadaşım 
değerlendirseydi onun Mustafa’sı ya da onun Ferman’ı olacaktı. 
Dolayısıyla oynadığım karakterlerin hepsi bana yakın.
Seray Kaya: Kocamın Ailesi dizisinde oynadığım Miray karakterini, 
bir de şu an Mahkum dizisinde Cemre karakterini kendime 
çok yakın hissediyorum. Cemre ayakları yere basan, inandığı 
doğrulardan vazgeçmeden hak arayan, sağlam bir karakter. Böyle 
güçlü kadınlara hayat vermekten keyif alıyorum. 

Mahkum dizisi ile çok beğeni topladınız. Bu projeyi 
ayrı kılan nedir?
Onur Tuna: Mahkum, yazım olarak kronolojik anlamda çok fazla 
gelgitleri olan, geçmişe dönüşleri olan ve izleyiciye soru işaretleri 
bırakan bir senaryo. Türkiye’de son zamanlarda bu tarz hikâyelerle 
çok karşılaşmıyoruz diye düşünüyorum. Bu büyük bir artı olabilir. 
Çok güzel bir ekip toplandı ve güzel bir hikâye olduğu için herkes 
isteyerek ve inanarak sete gelip oynadı. Dolayısıyla bu bir enerji 
oluşturdu ve izleyiciye geçti. Bir Cumhuriyet savcısının dışarıda 
Yesariler denilen çok zengin bir ailenin oğluyla olan hikâyesi. 
Dolayısıyla Mahkum’u özel kılan şey, bugüne kadar izleyicinin 
belki de açlık içerisinde beklediği türden bir hikâye olması 
diyorum.
Seray Kaya: Tahmin etme ve merak unsuru. Seyircimize ipuçları 
veriyoruz cinayeti çözmeleri için. Dizinin karakterleri ve seyirci 
arasında iş birliği olan bir hikâye. Belki de bu yüzdendir. Bir de çok 
güzel bir ekip olduk, bu enerjinin de yansıdığını düşünüyorum. 
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SERAY KAYA 
ELBİSE: RAISA&VANESSA 

YÜZÜK: MER'S
ONUR TUNA

GÖMLEK: RAMSEY
PANTOLON: NETWORK/BOYNER



özel

SERAY KAYA
ELBİSE: OCCLEUS 
KÜPE: MONREVE
ONUR TUNA
TRENÇKOT: RAMSEY
TRİKO: SELECTED HOMME/VAKKORAMA
PANTOLON: VAKKORAMA



BÜSTİYER/PANTOLON: MAISON JUI
KOLYE: MONREVE



Dizinin başrolleri olarak oldukça uyumlusunuz ve bu 
seyirciye yansıyor. Bu enerjiyi nasıl yakaladınız?
Onur Tuna: Bu hikâye, herhangi bir oyuncunun, okuduğunda 
oynamak isteyeceği katmanlı karakterlerin var olduğu bir hikâye 
zaten. Başrol diye bir olguya bakmıyorum açıkçası, bütün oyuncu 
arkadaşlarımın hepsi enerjilerini, yeteneklerini son derece iyi 
yönde yansıtıyorlar işe. Onlar olmasa biz de olmayız, bu böyle bir 
denge benim için. Oyuncuların birbiriyle uyumu olarak bakarsak, 
evet, Fırat ile Cemre’nin, yani Onur ile Seray’ın zaten dışarıda bir 
arkadaşlığı var. Sahne içerisinde de ikisi de son derece profesyonel 
ve işine odaklı insanlar. O an geldiğinde işi layığıyla en iyi şekilde 
nasıl yaparım noktasında idealist beyinler bir arada buluştu. Bütün 
oyuncu arkadaşlarım kendi sahnelerinden önce ve hikâyenin 
bütünü doğrultusunda oynadığı karakteri hiç bırakmıyor.
Seray Kaya: İkimiz de karakterlerimize inandık. Bir de çok eski 
arkadaşız. Onur çok başarılı ve çok kıymetli bir partner. Onunla bu 
işin bir parçası olmaktan kendi adıma mutluyum. 

Sizin için başarılı bir işin olmazsa olmazı nedir? 
Onur Tuna: Doğru teknik aksam, doğru süre, doğru cast; yani teknik 
olarak, yaptığımız işte, sinema sektöründe gerekli olan bütün 
materyaller bir araya geldiğinde, zaman olgusu da dahil olmak 
üzere tabii ki, ben kaliteli bir iş çıkacağına inanıyorum. Ama bunun 
yanında çok iyi ön hazırlık çalışmaları yapılması ve çok iyi bir ekip 
oluşturulması gerekiyor. Bu ekibin birbiriyle oluşturduğu enerji, 
gerçekliği oluşturacak ve beş duyu üzerinden insani olarak birilerine 
hikâyeyi anlatacak. O yüzden çok iyi bir cast gerekiyor.  

Ülkemizdeki oyunculuğu ve yapılan işleri dünya ile 
kıyasladığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onur Tuna: Orada çekilen projelerin zamanları, filmlerin süreleri 
ve bunların çekilme zamanları, çekilmeden önceki ön hazırlık 
süresi, storyboard’ları, yönetmenin çok daha önden storyboard’larla 
beraber dekupajını dökmüş olması; oyuncuların, text’lerine çok daha 
önceden ulaşıp çok daha fazla çalışma zamanlarının olması gibi 
imkânların hepsi yurt dışında mevcut. Türkiye’de, dünya çapında 
film-dizi çekebilecek ya da oynayabilecek insanlar var. Avrupa 
sinemasında da ödüller alan Türk yönetmenler, çok yetenekli 
oyuncu arkadaşlarım, büyüklerim var. Yani bu kişiler ve potansiyel 
mevcut. Doğru materyaller bir araya gelirse, bu ülkede de çok 
güzel işler çıkartılabilir; ancak bu konuda ticari olarak endüstrinin 

Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum. 
Onun dışarıda yaşadığı sıkıntıları 
sinematografi k anlamda insanlara 

anlatmak isterim.

özel

kendini beslediğini düşünmüyorum. Beslediği anda ürünlerin 
kalitesi de değişecektir. Çünkü on yıl önceki duruma bakıldığında 
ürünlerin kalitesi, izleyicinin iyi ürüne olan beklentisi git gide 
artmaya başladı. Bunlar mutluluk verici şeyler. 

Oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. İşten 
vakit bulduğunuz zamanlarda neler yapmaktan 
hoşlanırsınız? 
Onur Tuna: Mahkum, bir romantik komedi işi olmadığı için, 
hikâye bazında illaki oyuncuları ve ekibi zaman ve mekân 
kavramıyla alakalı yorabiliyor. O sürenin dışında evde gitar ve 
piyano çalan, dört kedisi, bir köpeği ve yirmi otuz yıllık dostları 
olan biriyim zaten. Ailem İstanbul’da. Olabildiğince aileme, 
dostlarıma, müziğe ve evdeki arkadaşlarıma vakit ayırmaya 
çalışıyorum. Onun dışında da zaten işimden ötürü yapmam 
gereken ekstra şeyler olabiliyor: Menajerimle, avukatımla 
görüşmek gibi ya da bazı sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almak gibi. 
Seray Kaya: Sevdiğim müzik listem, kahvem, köpeklerim ve 
doğanın içinde ben. 

Gelecekte nasıl projelerin içinde yer almak istersiniz, 
canlandırmak istediğiniz özel bir karakter var mı?
Onur Tuna: Aslında geleceği çok düşünerek yaşayan biri değilim, 
an içerisinde önüme çıkan şeylerle mücadele etmeyi daha çok 
seviyorum. Ama tabii ki, “Bir oyuncu olarak ne yapmak isterim? 
Acaba şöyle bir şey olsa nasıl güzel olurdu?” dediğim şeyler aklıma 
geliyor. Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum mesela. Onun 
dışarıda yaşadığı sıkıntıları sinematografik anlamda insanlara 
anlatmak isterim. Ama tabii ki dünya üzerinde o kadar çok şey 
yazılıyor, çekiliyor ki izlediğiniz birçok şeye özenebiliyorsunuz. 
Keşke ben de bunu deneyebilseydim ya da ben de bu karakter 
için bir ön çalışma yapabilseydim, bu bana çok şey katardı, 
diyebiliyorsunuz. O yüzden spesifik olarak şu diyemem gelecekle 
alakalı; ama şundan eminim, işimi çok seviyorum. Dolayısıyla da 
bir ömür yapacağıma inanıyorum ve yaptığım projelerin, mutlaka 
çok hoşnut olduğum işler olacağına gönülden inanıyorum. Daha 
doğrusu inanmak, adaptasyonumu bu yönde tutmak istiyorum; 
çünkü işimi çok seviyorum.
Seray Kaya: Bu bende sürpriz olarak kalsın. Hayat bana ne 
getiriyorsa en iyisini en iyi şekilde yapmak istiyorum. 

özel
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Dizinin başrolleri olarak oldukça uyumlusunuz ve bu 
seyirciye yansıyor. Bu enerjiyi nasıl yakaladınız?
Onur Tuna: Bu hikâye, herhangi bir oyuncunun, okuduğunda 
oynamak isteyeceği katmanlı karakterlerin var olduğu bir hikâye 
zaten. Başrol diye bir olguya bakmıyorum açıkçası, bütün oyuncu 
arkadaşlarımın hepsi enerjilerini, yeteneklerini son derece iyi 
yönde yansıtıyorlar işe. Onlar olmasa biz de olmayız, bu böyle bir 
denge benim için. Oyuncuların birbiriyle uyumu olarak bakarsak, 
evet, Fırat ile Cemre’nin, yani Onur ile Seray’ın zaten dışarıda bir 
arkadaşlığı var. Sahne içerisinde de ikisi de son derece profesyonel 
ve işine odaklı insanlar. O an geldiğinde işi layığıyla en iyi şekilde 
nasıl yaparım noktasında idealist beyinler bir arada buluştu. Bütün 
oyuncu arkadaşlarım kendi sahnelerinden önce ve hikâyenin 
bütünü doğrultusunda oynadığı karakteri hiç bırakmıyor.
Seray Kaya: İkimiz de karakterlerimize inandık. Bir de çok eski 
arkadaşız. Onur çok başarılı ve çok kıymetli bir partner. Onunla bu 
işin bir parçası olmaktan kendi adıma mutluyum. 

Sizin için başarılı bir işin olmazsa olmazı nedir? 
Onur Tuna: Doğru teknik aksam, doğru süre, doğru cast; yani teknik 
olarak, yaptığımız işte, sinema sektöründe gerekli olan bütün 
materyaller bir araya geldiğinde, zaman olgusu da dahil olmak 
üzere tabii ki, ben kaliteli bir iş çıkacağına inanıyorum. Ama bunun 
yanında çok iyi ön hazırlık çalışmaları yapılması ve çok iyi bir ekip 
oluşturulması gerekiyor. Bu ekibin birbiriyle oluşturduğu enerji, 
gerçekliği oluşturacak ve beş duyu üzerinden insani olarak birilerine 
hikâyeyi anlatacak. O yüzden çok iyi bir cast gerekiyor.  

Ülkemizdeki oyunculuğu ve yapılan işleri dünya ile 
kıyasladığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onur Tuna: Orada çekilen projelerin zamanları, filmlerin süreleri 
ve bunların çekilme zamanları, çekilmeden önceki ön hazırlık 
süresi, storyboard’ları, yönetmenin çok daha önden storyboard’larla 
beraber dekupajını dökmüş olması; oyuncuların, text’lerine çok daha 
önceden ulaşıp çok daha fazla çalışma zamanlarının olması gibi 
imkânların hepsi yurt dışında mevcut. Türkiye’de, dünya çapında 
film-dizi çekebilecek ya da oynayabilecek insanlar var. Avrupa 
sinemasında da ödüller alan Türk yönetmenler, çok yetenekli 
oyuncu arkadaşlarım, büyüklerim var. Yani bu kişiler ve potansiyel 
mevcut. Doğru materyaller bir araya gelirse, bu ülkede de çok 
güzel işler çıkartılabilir; ancak bu konuda ticari olarak endüstrinin 

Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum. 
Onun dışarıda yaşadığı sıkıntıları 
sinematografi k anlamda insanlara 

anlatmak isterim.

özel

kendini beslediğini düşünmüyorum. Beslediği anda ürünlerin 
kalitesi de değişecektir. Çünkü on yıl önceki duruma bakıldığında 
ürünlerin kalitesi, izleyicinin iyi ürüne olan beklentisi git gide 
artmaya başladı. Bunlar mutluluk verici şeyler. 

Oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. İşten 
vakit bulduğunuz zamanlarda neler yapmaktan 
hoşlanırsınız? 
Onur Tuna: Mahkum, bir romantik komedi işi olmadığı için, 
hikâye bazında illaki oyuncuları ve ekibi zaman ve mekân 
kavramıyla alakalı yorabiliyor. O sürenin dışında evde gitar ve 
piyano çalan, dört kedisi, bir köpeği ve yirmi otuz yıllık dostları 
olan biriyim zaten. Ailem İstanbul’da. Olabildiğince aileme, 
dostlarıma, müziğe ve evdeki arkadaşlarıma vakit ayırmaya 
çalışıyorum. Onun dışında da zaten işimden ötürü yapmam 
gereken ekstra şeyler olabiliyor: Menajerimle, avukatımla 
görüşmek gibi ya da bazı sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almak gibi. 
Seray Kaya: Sevdiğim müzik listem, kahvem, köpeklerim ve 
doğanın içinde ben. 

Gelecekte nasıl projelerin içinde yer almak istersiniz, 
canlandırmak istediğiniz özel bir karakter var mı?
Onur Tuna: Aslında geleceği çok düşünerek yaşayan biri değilim, 
an içerisinde önüme çıkan şeylerle mücadele etmeyi daha çok 
seviyorum. Ama tabii ki, “Bir oyuncu olarak ne yapmak isterim? 
Acaba şöyle bir şey olsa nasıl güzel olurdu?” dediğim şeyler aklıma 
geliyor. Bir sokak çocuğunu oynamak istiyorum mesela. Onun 
dışarıda yaşadığı sıkıntıları sinematografik anlamda insanlara 
anlatmak isterim. Ama tabii ki dünya üzerinde o kadar çok şey 
yazılıyor, çekiliyor ki izlediğiniz birçok şeye özenebiliyorsunuz. 
Keşke ben de bunu deneyebilseydim ya da ben de bu karakter 
için bir ön çalışma yapabilseydim, bu bana çok şey katardı, 
diyebiliyorsunuz. O yüzden spesifik olarak şu diyemem gelecekle 
alakalı; ama şundan eminim, işimi çok seviyorum. Dolayısıyla da 
bir ömür yapacağıma inanıyorum ve yaptığım projelerin, mutlaka 
çok hoşnut olduğum işler olacağına gönülden inanıyorum. Daha 
doğrusu inanmak, adaptasyonumu bu yönde tutmak istiyorum; 
çünkü işimi çok seviyorum.
Seray Kaya: Bu bende sürpriz olarak kalsın. Hayat bana ne 
getiriyorsa en iyisini en iyi şekilde yapmak istiyorum. 

özel

TRİKO: SELECTED HOMME/VAKKORAMA
GÖMLEK: KENZO

PANTOLON: BEYMEN



Beymen, 
Zorlu’da 
Daha da Büyüdü
Yenilenen ve büyüyen Beymen Zorlu 
Center, özel bir davete ev sahipliği yaptı. 
Davete iş ve cemiyet hayatından çok 
sayıda ünlü isim katıldı. 
On bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük moda mağazası 
olan Beymen Zorlu Center, 40 Milyon TL’ye yaklaşan yatırımla 
1750 metrekare daha büyüdü. Büyüyen Beymen Zorlu Center’ın ev 
sahipliğindeki özel davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim 
katıldı. Davetliler; büyüme projesi sonrası Beymen Zorlu Center’ın 2500 
metrekareye yaklaşan ayakkabı ve çanta alanlarını, genişleyen marka-
ürün seçkisini, yeni servis ve deneyimlerini yakından deneyimlerken, 
Beymen Grup Çağdaş Sanat Koleksiyonu dahilinde Beymen Privé 
VIP alanlarında ve mağaza geneline konumlandırılan yerel ve global 
sanatçıların eserleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 

davet

EMEL AYAYDIN TUĞÇE POSTOĞLU

ELİZ FINDIK

YELDA TİFTİK
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Beymen, 
Zorlu’da 
Daha da Büyüdü
Yenilenen ve büyüyen Beymen Zorlu 
Center, özel bir davete ev sahipliği yaptı. 
Davete iş ve cemiyet hayatından çok 
sayıda ünlü isim katıldı. 
On bin metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük moda mağazası 
olan Beymen Zorlu Center, 40 Milyon TL’ye yaklaşan yatırımla 
1750 metrekare daha büyüdü. Büyüyen Beymen Zorlu Center’ın ev 
sahipliğindeki özel davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim 
katıldı. Davetliler; büyüme projesi sonrası Beymen Zorlu Center’ın 2500 
metrekareye yaklaşan ayakkabı ve çanta alanlarını, genişleyen marka-
ürün seçkisini, yeni servis ve deneyimlerini yakından deneyimlerken, 
Beymen Grup Çağdaş Sanat Koleksiyonu dahilinde Beymen Privé 
VIP alanlarında ve mağaza geneline konumlandırılan yerel ve global 
sanatçıların eserleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 

davet

EMEL AYAYDIN TUĞÇE POSTOĞLU

ELİZ FINDIK

YELDA TİFTİK

Büyüyen Beymen 
Zorlu Center’ın 
ev sahipliğindeki 
özel davete iș ve 
cemiyet hayatından 
çok sayıda ünlü 
isim katıldı.

BURCU AKTAȘ

DUYGU LALA, ÜMMÜHAN KUTLUALP

DİLEK ARSLAN DİLBER

SİBİL ÇETİNKAYA

HANDE ACAR



ZEYNEP YİĞİT

ARZU SABUNCU, IȘIK SÖNMEZ

ALPER ILGINÖZ,PINAR HAȘİMOĞLU

ȘULE DADAK DAYANGAÇ BURCU EROĞLU

Studylon’dan  
Yurt Dışı Eğitim 
Semineri
Uluslararası Eğitim Danışmanlık firması 
Studylon’un, MAG PR Solutions 
destekleriyle JW Marriott Ankara’da 
düzenlediği yurt dışı eğitim süreçleri 
hakkındaki seminer yoğun ilgi gördü. 

Studylon kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Bölge Müdürü Pınar 
Konat; Amerika ve Avrupa’nın en kaliteli okullarındaki eğitim sistemleri 
ve sağladıkları danışmanlıklar gibi önemli konu başlıklarını aktardı.  
Alper Ilgınöz, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli 
merkezlerinde bulunan eğitmenleriyle, öğrencilerin ihtiyaç duydukları 
özel eğitimleri Oxford, Cambridge gibi kaliteli okullardaki hocaları ile 
verdiklerini belirtti. Pınar Konat; yurt dışının en kaliteli üniversiteler  
için öğrencilerin, eğitimlerinde erken bir dönemde danışmanlık 
almaları gerektiğini vurgularken, her öğrencinin özel olduğunun ve 
sürecin öğrenci özelinde geliştiğinin de altını çizdi. Geleceğin başarılı 
bireylerinin yetişmesinde sundukları imkânları detaylarıyla anlatan 
Studylon yetkilileri, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, birebir 
değerlendirmelerde bulundu. 

davet
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ÜLKÜ AYDENİZ FİLİZ SÜTÇİGİL

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ALEV TUNA SERKAN KUYUMCUOĞLU NAGEHAN AFȘAR BURCU ÇAĞIL KİPER-UĞUR UZUN

MAG PR 
Solutions 
destekleriyle 
düzenlenen
seminer yoğun 
ilgi gördü.

ARZU KOLOĞLUFERAY ȘAHİNGÖZ, ARZU KOLOĞLU



davet

ELA GÜRBÜZ

Studylon, 
uzun zamandır 
İngiltere ve 
Amerika bașta 
olmak üzere yurt 
dıșında eğitim 
görmek isteyen 
öğrenciler için 
özel danıșmanlık 
hizmeti veriyor. 

ARZU SEVİNÇ NİGAR SARIOĞLU SERAP BÜLBÜL AYLİN YILDIZ

NURDAN TÜRECİ AKOVA, HACER YETİȘ, FİGEN DOĞAN
130



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



132 magdergi.com.tr

Asimetrik tavan, oval camlar ve metal detaylarla olușturulan bu 
tasarım, Sibernetik Teknoloji Bilișim Çözümleri’nin karakteristiğini 

yansıtan bir projedir...

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Gelecek Odaklı 



ove Mimarlık A.Ş. olarak projelerimizde 
önceliğimiz, çalıştığımız kişi ya da 
kurumun vizyonunu ve mümkünse 
karakteristiğini yansıtabilmektedir. 

YDA Center’da bulunan Sibernetik Teknoloji’nin sizinle 
paylaştığım ofisi, bunun bir örneği niteliğindedir.

Giriş kısmından itibaren asimetrik tavan çalışmamız, 
teknolojinin ve bilimin ne kadar kuralsız olduğu 
duygusunu barındırırken bazı yerlerde kullandığımız 
metal detaylar ise markanın sağlam duruşunu vadetsin 
istedik.  

Ofis bölme camlarını oval tasarlayarak estetik bir 
doku oluşturduk. Oluşturduğumuz bu estetik doku, 
markanın işindeki hassasiyetini vurgularken; zeminde 
kullandığımız farklı ürünler de, markanın yeni fikirlere 
açık olunduğu düşüncesini uyandırdı. 

M

Önceliğimiz, çalıștığımız kiși ya da 
kurumun vizyonunu ve mümkünse 
karakteristiğini yansıtabilmektedir.
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Dünyaya ismini duyurmuș yerli tersanelerimizden Bilgin Yachts'ın ürettiği ve 
Türkiye'nin bu boydaki ilk süperyatı olarak lanse edilen Tatiana sektöre yön 

verenlerden. Tersanenin Pazarlama Direktörü Tuğba Șengün Topgül, üretimin 
büyük bir kısmını bünyesinde gerçekleștiren tersanenin güncel faaliyetlerini ve 

gözde yatı Tatiana'yı anlatıyor...

Türkiye’nin En Büyük
Özel Yatı 80 Metrelik Tatiana

Bilgin Yachts 



ökleri 1900’lü yılların başına dayanan ve Şengün 
ailesinin beşinci neslince bugünlere getirilen, 
İstanbul menşeli yerli süperyat üreticisi Bilgin 
Yachts, zaman içerisinde dünya yat sektörünün 
öncü isimlerinden biri oldu. 45 metrelik Elada, 46,80 

metrelik Giaola-Lu ve 47,50 metrelik Snow 5 ile Starburst-III gibi 
sektöre yön veren yatları da inşa eden tersane 2019 yılından bu yana 
SYBAss (Süper Yat Üreticileri Birliği) bünyesinde Türkiye’yi temsil 
ediyor. Tersanenin, Monaco Yacht Show 2021’de dünya prömiyerini 
gerçekleştiren 80 metre boyundaki Tatiana, 2020’de suya indiğinden 
bu yana kendinden çok söz ettiriyor. Bu boyda Türkiye’de üretilen 
ilk özel süperyat unvanını da elde eden yat, ferahfeza yaşam 
mekanlarında Bilgin Yachts’ın alışılagelmiş çizgilerini taşırken; 
yatın gemi mühendisliği ve dış tasarımında Antalyalı Unique Yacht 
Design’ın, iç mekanlardaki konfor ve lüks bileşiminde ise İngiltere 
menşeli H2 Yacht Design’ın emeği büyük. 80 metre boyunda ve 12,20 
metre genişliğindeki süperyat, tasarımında yapı ve mühendislik 
çözümlerini doğru yöntemlerle bir araya getiriyor.

IMO Tier III standartlarına uygun şekilde inşa edilen Tatiana, aynı 
zamanda Türkiye’de şimdiye dek üretilen en çevre dostu yat olarak 
da nitelendiriliyor. 3,50 metre su çekimine sahip deplasman gövde 
formu çelik ve alüminyum malzemeden yapıldı. Bu özelliklerin altını 
çizen Bilgin Yachts CEO’su İsmail Şengün’e göre Tatiana şirketin 
günümüz ve gelecekteki felsefesini yansıtır nitelikte. Bilgin Yachts, 
bundan sonraki üretimlerinde de bu çevre dostu olma bilincini 
korumayı planlıyor.

K
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Tatiana, yat sahibinin özel güvertesindeki yaşam alanları da dahil 
olmak üzere toplam sekiz kamarasında on altı konuk ağırlayabiliyor. 
Ana güvertede dört konuk kamarası bulunurken, VIP kamaraları 
konukların maksimum konforu gözetilerek alt güverteye 
konumlandırıldı. Süperyatın yaşam alanlarında deri kullanımı göze 
çarpıyor. Bunun yanı sıra; ıslak zeminde yüksek kalitede mermer, 
kaplamalarda ahşap, dış mekan zemininde tik, iç alanlarda özel yapım 
halılar tercih edilerek ev konforu denize taşındı. Bu noktada, beach 
club’ın da direkt ulaşımı sayesinde ana oturma salonuna bağlantılı 
olduğunun altını çizmekte fayda var. 

Bilgin 263 serisindeki tüm yatlar gemi mühendisliği ve dış tasarımda 
Unique Yacht Design’ın, iç mekan tasarımında ise H2 Yacht Design’ın 
imzasını taşıyor. H2 Yacht Design’dan Jonny Horsfield, Tatiana’nın 
iç mekanındaki dekorasyon detaylarını bizzat ele aldı. Horsfield, 
Tatiana’yı şu şekilde anlatıyor: “Cömert iç mekanlara sahip bir 
yerleşimi bulunan yatın alametifarikası kıç tarafta konumlandırılan 
spa ve beach club’ı diyebiliriz. Zengin renk paleti tercih ederek çağdaş 
bir his yakalamaya çalıştık ki dış mekanların zengin sıcak tonları 
da bizim bu yaklaşımımızı tamamlıyor. Ortaya çıkan işten gurur 
duyuyoruz. Tatiana göz alıcı iç mekanlara sahip, modern yaşam 
tarzınızı mükemmel bir şekilde ortaya koyan bir yat.”

Dekorasyon bir yana, Tatiana’nın teknik anlamda da öncü olduğu bir 
gerçek. Gerek Tatiana gerekse 263 serisinin diğer yatlarında motor ve 
jeneratörlere bağlı SCR sistem bulunuyor. Bu sistemin IMO TIER III 
uyumlu olması da serideki bu süperyatların, dünyanın her yerinde 
seyredebileceği ve en korunaklı koylarda dahi alargada kalabileceği 
anlamına geliyor. 



Dış mekanları ise Unique Yacht Design’ın kurucusu ve CEO’su 
Emrecan Özgün’ün anlatımından dinliyoruz: “Bilgin 263 serisi, tasarım 
ve konforu tamamlayıcı öğeleriyle eşsiz bir seri. Yüksek miktardaki 
tasarım klişelerinden kaçınırken, şık ve seksi bir profile sahip son derece 
çekici bir model ortaya koyduk. Bu boydaki yatlarda yaşam alanlarının 
artışı gayet doğal. Fakat, Bilgin 263 serisinin önümüzdeki yıllarda dünya 
yat sektörünü etkileyecek bir tasarım anlayışı mevcut. Bugün üretilen 
çelik-alüminyum gövdeli süperyatlar arasında da trendi belirleyici bir 
rol üstleniyor.” Tasarımı itibariyle bir mermi formuna da benzetilen 
sportif bir duruş sergileyen Tatiana’nın baş tarafının uzunluğu 
görünümü güçlendirirken, dış mekanlarda da hareket kolaylığı sağlıyor.

Bilgin 263 serisi çevre dostu özelliğini %100 temiz hava emilimini 
sağlayan özel egzoz sisteminde de gösteriyor. Toplam 1689 grostonluk 
ağırlığı bulunan süperyat, 2.560 kW ikiz motorlar yardımıyla da 
performansını 19.3 knot’a kadar çıkarabiliyor. Seyir hızı 12 knot olan 
yatın bu hızda ilerlediğindeki saatlik yakıt tüketimi ise 280 litre 
civarında. Tatiana’yı takiben üretilmekte olan, serinin ikinci yatı ise 
performans ve yaşam mahallerindeki konfor açısından aynı kalırken, 
yerleşim planındaki kamara sayıları, renk ve malzeme kullanımında 
biraz farklılıklar ortaya koyacak. Satışı gerçekleştirilmiş olan ikinci 
gövdenin güvertelerinde pirinç ve altın detaylar görebileceksiniz. 
Üçüncü gövde ise optimize edilmiş gövde ve güverte yapısıyla seriyi 
başka bir noktaya taşıyor. Emrecan Özgün bunu şu şekilde dile 
getiriyor: “Bu gövdede yeni havalandırma sistemi ve artırılan jeneratör 
kapasitesi gibi teknik anlamda gelişmeler mevcut. Bu yat önceki iki 
yata nazaran iç ve dış mekanlarında %20 oranında daha büyük bir 
hacme sahip.  Daha büyük ve ferah cam dizaynı var, teknenin öne 
çıkan detayı olan merkezi bir asansörü ve göz alıcı bir dinlenme alanı 
mevcut. Yerleşim planı da serinin diğer yatlarından farklı. Örneğin; yat 
sahibine ayrılan güverte ana güvertenin üst tarafına yerleştirildi ki bu 
şekilde daha özel alanlar yaratmak hedefleniyor. Kaptan köşkü de görüş 
açısının geliştirilmesi için üst güverteye alındı. Yatın tüm güvertelerini 
buluşturan ve merkezinde konumlandırılan merdiven alanı ve asansör 
ise serinin diğer yatlarıyla karşılaştırıldığında çok daha büyük bir alana 
sahip.”

Tersanede şu an üretim halinde Bilgin 263 serisinin iki 80 metrelik 
yatı, bir 74 metrelik yat, iki de 50 metrelik gövde yer alıyor. 85 metrelik 
süperyat projesinin de tasarım süreci tamamlandığından, bu yatta 
da üretim aşamasına geçilecek. Tuğba Şengün Topgül, tersanenin 
önümüzdeki sezonda çizdiği planı şu şekilde özetliyor: “Satışı 
gerçekleştirilmiş olan ikinci gövdenin suya inişi 2022 olarak planlanıyor. 
Üçüncü gövde ise sahibine 2023 yılı içerisinde teslim edilebilecek. 
Bilgin Yachts’ın Ocak 2022’de teknik suya inişini gerçekleştirdiği 74 
metrelik yatın teslimi ise 2024’te olacak. Seriler büyüse de 50 metre boy 
üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halihazırda 2022’de teknik 
suya inişini gerçekleştirmesini planladığımız iki yattan oluşan 50 
metrelik serimiz de bulunuyor.”

Ayrıca Tatiana, 2022 Boat International Design and Innovation 
Awards (Tasarım ve Yenilikçi Ödülleri) kapsamında yer alan dört 
ayrı kategoride finalistler arasında yerini aldı. Haziran 2022’de 
sonuçlanacak yarışmada Tatiana’nın rekabet ettiği kategoriler şöyle:  
60 metre ve üzeri motoryatlarda öne çıkan dış tasarım ödülü, 500 
groston ve üzeri yatlarda en iyi iç tasarım, en iyi gemi mühendisliğine 
sahip deplasman motoryat, öne çıkan yerleşim özelliği (beach club’ı 
ile). Tatiana’nın dünyanın en prestijli yat ödüllerinden, bu yıl Mayıs 
ayında sahiplerini bulacak olan World Superyacht Awards ödüllerinde 
de adaylığı söz konusu. Son olarak, inşa edildiği günden bu yana dünya 
çapında ilgi gören süperyat Tatiana ilk sahibi tarafından 27 Ocak’ta yeni 
bir denizsever müşteriye satıldı. 
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Projelerinde, tasarladıkları alanların içindekilerle beraber yașıyor olmasının 
önemini vurgulayan DM Mimarlık kurucuları İç Mimar Duygu Pehlivan ve 

Mimar Mihre Çelikkol, firmalarının çizgisini MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Sade ve Elegant Çizgilerle
DM Mimarlık

asarlamaktan en çok keyif aldığınız alanlar 
hangileri?
Söz konusu şey tasarlamaksa, bunu kategorize edebilmemiz 
mümkün değil. Tasarladığımız alan her neresi olursa 
olsun kendimize ait olduğu için her birinin yeri çok ayrı ve 

kıymetli oluyor.

Tasarımlarınızın her yaşam alanına uyarlanabileceğini 
düşünüyor musunuz? 
Tasarım bizim için özgündür ve özgün olmalıdır. Bu yüzden, bizim 
algımızdaki tasarım kavramını tekrar tekrar uyarlamak çok da mümkün 
değildir. Her alanın ihtiyacı, algısı, çözümleme şekli farklı olduğu için, 

T

DUYGU PEHLİVAN, MİHRE ÇELİKKOL

her birinin tasarımı da kendi içinde anlamlanıyor. Tabii ki zaman 
zaman, daha önce tasarlanmış alanlardan ilham alabiliyoruz; ama 
hepsi bu.

Sizce bir yaşam alanı tasarlarken dikkat edilmesi 
gereken en önemli faktörler nelerdir?
İçinde yaşayacak olan insanın ihtiyaçları, istekleri ve belli uyumlar 
çok önemli. Bazen, size göre şahane bir yaşam alanı tasarladığınızı 
düşünürken bu, başka biri için içinde yaşanması çekilmez bir yer 
olabilir. Ama genel bir söylem istersek bizim için önemli olan şey; 
tasarladığımız alanların, içindekilerle beraber yaşıyor olmasıdır. Bu, 
mekânı daha anlamlı ve atmosferi sıcak kılar.
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her birinin tasarımı da kendi içinde anlamlanıyor. Tabii ki zaman 
zaman, daha önce tasarlanmış alanlardan ilham alabiliyoruz; ama 
hepsi bu.

Sizce bir yaşam alanı tasarlarken dikkat edilmesi 
gereken en önemli faktörler nelerdir?
İçinde yaşayacak olan insanın ihtiyaçları, istekleri ve belli uyumlar 
çok önemli. Bazen, size göre şahane bir yaşam alanı tasarladığınızı 
düşünürken bu, başka biri için içinde yaşanması çekilmez bir yer 
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Toprak tonları ve doğa esintilerinin 
renkleri bu bahar sezonunun da 

vazgeçilmezlerinden.

dm.mimarlik

Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Modern, sade ve elegant diyebiliriz.

Proje süreçleriniz nasıl işliyor? Müşterilerinizin istekleri 
ile kendi tasarım çizginizi nasıl harmanlıyorsunuz?
Öncelikle, müşterilerimizin beklentilerini doğru yönde saptamaya 
çalışıyoruz. Bu süreçte, kafalarında iyice şekillenmesi için belirli 
önerilerde bulunuyoruz. Anlaştığımız noktada, üç boyutlu çizimlerle 
müşterilerimize seçenekler sunuyoruz. Bazen beklentiler konusunda 
çok ayrı fikirlere sahip olsak da, bunun en olabilir şeklini örneklerle yine 
müşterilerimize sunuyoruz. Ortak bir karara vardığımız noktada da 
artık uygulamaya geçiyoruz.

Sizce bahar sezonunun yeni trend renkleri ve dokuları 
neler olacak?
Her baharda olduğu gibi bu baharda da renkleri sıklıkla göreceğiz. 
Baharda ağaçlar çiçek açar, doğa renklenir, ortaya çıkan güneşle 
beraber bizler de cıvıl cıvıl oluruz. Bu bahar da böyle geçecektir. Bunun 
yanında toprak tonları, doğa esintilerinin renkleri bahar mevsiminin 
vazgeçilmezlerindendir. 
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studio26icmimarlik
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studio26icmimarlik

2019 yılında İç Mimar Tuğçe Bakkal Safi tarafından Ankara’da faaliyete geçirilen Studio26 Interiors, 
zamansız ve șık yașam alanları olușturan ve müșteriye anahtar teslim hizmet sunan bir iç mimarlık 
șirketidir. Studio26, projelendirmiș olduğu her mekana ait özel tasarım ürünler hazırlayarak hem 

fonksiyonelliği korur hem de tasarımda bütünlük sağlar.

Z a m a n s ı z  Ș ı k l ı k  v e  Ö z g ü n  S t i l
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Ömerli Kasaba Evleri projesiyle, tüm çevrenin dokusuna saygı duyarak malzeme 
seçimlerini yapan Mai Design Studio kurucu ortakları iç mimarlar 

Zeynep Özkaynak ve Elvan Alkaya, baștan așağı yeniledikleri kasaba evinin 
tasarım inceliklerini aktarıyor... 

Ferah ve Kullanışlı 
Tasarımlar

Mai Design Studio

dekorasyon

ELVAN ALKAYA, ZEYNEP ÖZKAYNAK

ncelikle, bu projede izlediğiniz 
adımlardan bahseder misiniz? 
Bu projenin gündeme gelmesinin enteresan bir 
hikâyesi var aslında. Ev sahibi aile bize şehirdeki 
evleri için ulaştı. Tanıştığımız gün bizimle 
görüşmelerinin ardından kasabadaki ev için 

görüşmeye gidiyorlardı. Ve o gün anlaşma sağlandı. Kısmet 
mi, uğur mu, iyi enerji mi diyelim, keza uzun zamandır kasaba 
evlerinde bir projemiz olsun istiyorduk. Böylelikle işe başladık.

Evi gördüğümüz anda vurulduk. Çok güzel bir enerjisi vardı. 
Konumu, tam göl kenarında olması sebebi ile harikaydı. Aile; 
havuz ve çatı, yerden ısıtma, teras dahil, evi baştan aşağıya 
yenilemek istiyordu. İlk evre, tasarımı geliştirmek oldu. Bu 
esnada da vakit kaybetmemek adına, gerekli altyapıları 
oluşturmak sureti ile şantiyeyi başlattık.  

Önem verdiğiniz detaylardan bahseder misiniz? 
Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de önce 
aileyi dinledik. İhtiyaçlarını, beğenilerini, nasıl bir mekânda 
yaşarlarsa kendilerini mutlu hissedeceklerini anlamaya 
çalıştık. Tasarımlarımızı tüm bu verilerin ışığında adım adım 
geliştirdik. Mekânları efektif olarak kullanmalarını sağlayacak 
hacimler yaratmaya çalıştık. Gereksiz yere doldurmaktansa, 
boşlukların bize sunduğu ferahlıktan vazgeçmedik.
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Ebeveyn ve çocuk odası mimarisinde çıkış 
noktalarınız neler oldu? Nasıl bir konsept 
yaratmak istediniz? 
Ailenin farklı yaşlardaki üç çocuğu için, sevdikleri renkleri, 
temaları ve tabii ki kullanım ihtiyaçlarını tasarımlarımıza 
yansıtarak ilerledik. Çocuk odalarında prensip olarak 
genellikle aşırı teatral tasımlardansa zamansız olarak 
adlandırdığımız, çocukların uzun vadede sıkılmadan vakit 
geçirebileceği mekânlar ortaya çıkarmayı ilke ediniriz. Bu 
projede de önceliğimiz bu oldu. Ailenin tek erkek çocuğu 
için sevdiği uzay teması ve renkleri bizim için yol gösterici 
oldu. En büyük kız çocuğunun odasını, ergenlik döneminde 
de kullanılabileceğini gözeterek tasarladık. Daha dinamik 
bir tasarım ortaya çıktı. O zaman üç yaşında olan en küçük 
kız çocuk içinse çok bebeksi olmadan fakat gerek renkleri 
gerekse formları itibarı ile hem yaşını taşıyacak hem de 
ilerideki ihtiyaçlarına cevap verecek bir oda tasarlamaya 
çalıştık.

Ebeveyn yatak odasında ise evin diğer kısımlarında 
olduğu üzere doğallık ve yalınlık ön plandaydı. Mümkün 
olduğu kadar hem duvarlarda hem de mobilyalarda duru 
renk tonları ve doğal ahşap ile hasır dokulu malzemeler 
kullanarak bunu sağlamaya çalıştık.
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Bahçe tasarımında öncelikleriniz nelerdi?
Tam bir doğa dostu olan ev sahipleri, bahçedeki ağaçların, 
olduğu yerlerinde korunmasını özellikle istiyorlardı. Bu 
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak ve tüm çevrenin 
de dokusuna saygımızı koruyarak malzeme seçimlerini bu 
yönde yaptık. Bu yaklaşımımızı havuz taşlarından, bahçedeki 
bar bölümüne kadar her yerde sürdürdük. Tüm malzemelerin, 
bulunduğu doğayı ezmemesine, adeta bir bütün olarak çevre 
içinde erimesine özen gösterdik.

Buradaki tasarımlarınızda müşteri memnuniyetini 
korumak amacıyla nasıl bir yol izlediniz?
Ev sahiplerinin evi nasıl kullanmak istedikleri bizim için 
çıkış noktası idi. Örneğin; ailenin babası kimi zaman evden 
işlerini yürütebilmeyi ve kendine ait vakit geçirebileceği özel 
bir alanının olmasını istiyordu. Biz de bahçedeki garaj binasını 
hobi ve çalışma binasına dönüştürdük. Hatta bu yapının bir 
bölümünü sinema odası olarak da değerlendirdik. Hem bu 
binanın hem de ana binanın çatı aralarını da, ailenin depolama 
alanı olarak kullanmasını sağlayacak biçimde tasarladık. 
Ailenin annesi ise profesyonel aşçılık eğitimi almıştı ve mutfakta 
çok vakit geçiriyordu. Bizim için de mutfak, evin en önemli 
mekânlarından biridir ve genellikle mutfak gibi görünmesinden 
çok, evin yaşam alanlarından biri olmasına özen gösteririz. Ev 
sahibinin bu eğilimi de bizim tasarım prensibimizle örtüşmüş 
oldu. 

Bu projedeki mimari çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, ailenin doğaya olan 
yaklaşımını ve abartıdan uzak yaşam biçimini tasarımlarımıza 
yansıttık. Bu anlayış Mai Design Studio olarak zaten bizim de 
temel tasarım anlayışımızdır. Tasarım dilini zamansız, yalın ve 
dinlendirici etkilere sahip olarak nitelendirebiliriz.

Ev sahiplerinin geri dönüşü nasıl oldu? Siz neler 
hissettiniz?
Ev sahipleri tüm proje boyunca aktif olarak bizlerle güzel bir iş 
birliği içindeydi. Yaz–kış kullanabilecekleri, içinde kendilerini 
rahat hissettikleri, tam hayal ettikleri bir eve kavuşmanın 
mutluluğu içinde olduklarını dile getirdiler. Mai Design Studio 
olarak biz de, diğer tüm projelerimizde olduğu gibi, ailemizin bir 
parçası olarak gördüğümüz müşterimizin hayallerine tercüman 
olmaktan büyük mutluluk duyduk. 

Mekânları efektif olarak kullanmalarını 
sağlayacak hacimler yaratmaya 

çalıștık. Gereksiz yere doldurmaktansa, 
boșlukların bize sunduğu ferahlıktan 

vazgeçmedik.
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İç mimarinin, kișilerin keyif aldığı hobilerini ve hayallerinde yașattıkları
alanları doğru ergonomiyle hayata geçirmeyi amaçladığını belirten

Archita Design & Ideas Kurucusu İç Mimar Tanju Apaydın; uzun yıllardır 
sektörde olmanın ve Türkiye’nin birçok yerinde proje gerçekleștirmenin 

verdiği tecrübe ile elde ettikleri bașarılardan ve iç mimarinin 
sunduklarından bahsediyor.

Her Alanda
Huzur ve Mutluluk

Archita Design & Ideas

TANJU APAYDIN

Tasarım, insan hayatı odaklı olmalı, 
öncelik insan olmalı; çünkü yaptığınız 

iște egonuza yenik düșerseniz müșteriyi 
mutsuz etmeniz çok kolaydır.

ncelikle kendinizden ve Archita’dan bahseder 
misiniz? Ne kadardır sektördesiniz? Faaliyet 
alanlarınız neler?
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
mezunuyum. Mezuniyetimden sonra sektörün 
gerçeklerini görmek ve piyasayı tanımak adına hem 
yurt içinde hem yurt dışında birçok farklı projelerde 

görev aldım. Yurt dışı projelerde yabancı kontrolörle yaptığımız 
çalışmalar aslında bu işin ne kadar insan odaklı olduğunu ve titiz 
bir çalışma gerektirdiğini görmemi sağladı. Bu bilgi birikimlerim ve 
ekip çalışmalarının gerektirdiği sorumluluklar doğrultusunda kendi 
şirketimi kurdum. Yaklaşık yirmi üç senedir, sektörde önce farklı adla 
sonra da Archita Design & Ideas adıyla hizmet vermekteyiz. Yaptığımız 
iş; insan yaşamını kolaylaştırıp onlara mutlu hissettirecek mekanlar 
yaratmak, bunu yaparken de onların yaşamına dair ipuçlarını anlayıp, 
o ipuçlarına göre sonuca gitmek oluyor. Bu süreçteki projeler konut, 
ofis, rezidans, kafe, restoran, otel, güzellik merkezi, spor merkezleri vb. 
birçok farklı yaşam merkezleri ve ticari işletmeler olabiliyor.

Sizce iç mimarinin anlamı nedir? Neden gereklidir?
İnsan hayatı, doğumundan ölümüne kadar her alanda mutluluk ve 
huzur arayışı içinde olmuştur. Bu da; yaşantımızda vakit geçirdiğimiz 
evimiz, ofisimiz veya gittiğimiz mekanların hayatımız üzerindeki 
etkilerinin bize kattığı pozitif düşünce, huzur ve mutluluk veren 
enerjileriyle ölçülür. Renkler, dokular, zemin döşemeleri ve alanların 
doğru biçimlendirilmesi aslında insana verilen değerdir. İşte bu yüzden 
yaptığımız iş, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak, insan yaşamını 
kolaylaştırıp, onu mutlu yaşam alanlarıyla buluşturmak. Bu süreçte 
de iç mimari, kişilerin keyif aldığı hobilerini, hayallerinde yaşattıkları 
alanları doğru ergonomiyle hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Ö
Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler? Tarzınızı 
nasıl tanımlarsınız?
Tasarımda öncelik diye bir şey yok aslında. Bence tasarım, 
insan hayatı odaklı olmalı, öncelik insan olmalı, çünkü 
yaptığınız işte egonuza yenik düşerseniz müşteriyi mutsuz 
etmeniz çok kolaydır. Burada önemli olan, hizmet vereceğiniz 
kişi veya kişilerin yaşamlarını iyi analiz etmek ve onların 
hayatlarındaki eksiklikleri de görüp bütünde mutlu ve 
huzurlu yaşayacakları ergonomik yaşam alanları tasarlamaktır. 
Tabii ki bu süreçte vizyonumuzu ve hayal gücümüzün 
sınırlarını sonuna kadar kullanıp tasarımları daha eğlenceli ve 
farklı hale getirmektir. Tarz her zaman yaşamla bağlantılıdır. 
Müşterinin yaşam tarzı, giyimi, yemek kültürü, yaptığı işi, 
hobileri, özel yaşantısı tarzın en önemli unsurlarıdır. Sizin 
yapacağınız, bu değerleri iyi analiz etmek ve bu doğrultuda 
hepsini harmanlayıp kendi vizyonunuz ve hayal gücünüzü 
de ekleyerek bu süreçteki bilgileri doğru tasarlayıp, hayata 
geçirmektir.
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geçirmektir.
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Türkiye’nin birçok yerinde çalışmalarınız mevcut. 
Hayata geçirdiğiniz projelerinizden bahseder 
misiniz? En çok keyif aldığınız hangisiydi?
Hayatın her köşesinden birçok projeye imza attık. Bunlar, 
Fethiye’de bir otel, Bodrum’da bir konut, İstanbul’da bir 
sağlık merkezi, Ankara’da bir güzellik salonu, kültür merkezi, 
bilişim ofisi, düğün salonu, genel merkez, özel konutlar vb. 
sayamayacağımız birçok proje. Hepsinin de kendi içinde farklı 
kültür ve yaşam enerjileri mevcut. Bizim için her yeni proje 
yeni bir araştırma ve bilgi birikimi demek. Çünkü her müşteri 
yaşam değerleri açısından farklı kültür ve değerlere sahip. 
Bu da her projenin dokusunun ve tasarımının farklı olmasını 
sağlıyor. Keyif aldığımız projeler o kadar fazla ki bunu ayırmak 
mümkün değil. Biz tasarladığımız her projenin aynı zamanda da 
uygulamasını yapan bir ekibiz. Detaylarını sizin düşündüğünüz, 
dokunuşlarını sizin yaptığınız bir tasarımın, kendi ekibinizle 
hayat bulması gerekiyor. Bu prensiple bugüne kadarki her 
projemizi kendi üretim atölyemizle ve takım arkadaşlarımızla 
gerçekleştirmekteyiz.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler 
yapıyorsunuz?
Hiçbir zaman, hizmet vereceğimiz kişi veya kişileri müşteri 
gözüyle görmüyoruz. Çünkü bu, insan hayatına dokunulan 
psikolojik bir süreç. Beklentiler her zaman çok yüksektir ancak, 
şu gerçeğin bilinmesi gerekir ki siz ne kadar iyi tasarlasanız da 
onu hayata geçirenler farklı duygu ve düşüncelere sahip kişilerdir. 
İşte bu noktada ekip çok önemlidir; aynı dili konuşan, sizin 
kadar dikkatli, detaylara hakim, çizim okuyabilen bir ekip. Bu da 
zamanla kazanılan deneyim ve senelerin birikimiyle oluşturulan 
kalifiye kadrolardan geçmekte. Archita olarak biz çok büyük bir 
aileyiz. Her ekip kendi içinde senelerin deneyimini kazanmış ve 
bizim vizyonumuzla yoğrulmuştur. Bu da bugüne kadar her yeni 
müşteriyi bir öncekinin referansı yapmıştır.

Projelerinizin işleyiş süreci hakkında bilgi verir 
misiniz?
Her yeni proje sıkı bir araştırma ve bilgi alışverişiyle başlar. 
Müşterinin isteklerini iyi analiz edip onu iki boyutlu projeye 
uygulamak önceliğimizdir. Mekanları doğru kullanmak ve 
yerleşimi doğru oturtmak bir sonraki üç boyutlu projeler için çok 
önemlidir. Üç boyutlu (3D Max) projelerde bütün dokular, renkler, 
mekan hareketleri, mobilyalar, zemin döşemeleri, tavan hareketleri, 
aydınlatmalar gibi yaşamın bütün gerçekleri gösterilir. Aslında 
bir bakıma müşterinin hayalindeki yaşam alanı gerçekle bire 
bir kendisine sunulur. Bu sunum, mekanın içinde sanal olarak 
gezdirmeye kadar gerçeğe yakın programlarla yapılır. Bundan 
sonra projeye göre çıkarılan bütçe üzerinden imalatlar, sırasına göre 
başlar. Bu esnada projede belirlenen malzemeler seçilip müşteri 
onayına sunulur, sahadaki uygulamaların doğruluğu tarafımızca 
kontrol edilir. Ahşap imalatların atölye takipleri, renk numuneleri 
ve aksesuarları seçilir. Montajın her aşamasında şantiye takipleri 
ekibimizle beraber kontrol edilir. Müşterinin mekana taşınması 
aşamasına kadar birlikte geçirilen bir süreç sorunsuzca teslime 
kadar devam eder.

İç mimaride son zamanların trendleri neler?
Aslında trendleri biraz da piyasa şartları belirliyor. Herkesin kendine 
göre bir yaşam tarzı ve standardı var. Günümüzde teknoloji o kadar 
hızlı gelişmekte ki yaptığımız son projelerin hepsinde insan hayatını 
kolaylaştıran akıllı evler şu anda çok trend. Cep telefonuna yüklenen 
uygulamalarla, yaşam alanlarınızda size zor gelen birçok aktiviteyi 
kolaylaştırabiliyoruz. Bu, oturduğunuz yerden perdeyi açmak, üst 
kattaki aydınlatmayı kapatmak, havuzun ısıtmasını çalıştırmak, 
evin ısısını kontrol etmek, ev dışındayken bütün ankastre cihazları 
kontrol etmek gibi birçok şey olabilmektedir. Bunun dışında da 
dışarıya koyulan sensörler sayesinde herhangi bir yağışlı havada 
otomatik olarak kapanan doğrama kepenkleri gibi birçok, 
teknolojiye entegre yenilikler tercih edilebiliyor.

Gelecek dönem planlarınızdan bahseder misiniz?
Archita olarak zaten sektörde tanınan ve güvenilen bir marka 
değerimiz var. Deneyimli iç mimarlarımızla sürekli yeniliğe 
açık ve trendleri takip eden bir vizyona sahibiz. Bundan sonraki 
hedefimiz, her yaptığımız yeni projenin bir sonrakine referans 
olması ve markamızın herkes tarafından güvenilir ve insan odaklı 
olarak bilinmesini sağlamak olacaktır. 
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Sektördeki yirmi iki yıllık tecrübesiyle yeni bir bașlangıç yaparak
Bican Mimarlık adıyla hizmet vermeye devam eden

Mimar Atilla Bican,uzman ekibiyle birlikte firmasının verdiği
hizmetlerden bahsediyor…

Anahtar Teslim Projelerle 
Nitelikli Konutlar

Bican Mimarlık

ncelikle kendinizden ve Bican Mimarlık’tan 
bahseder misiniz? Ne kadardır bu 
sektördesiniz?
1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun 
oldum. 2000 yılında ilk ofisimi açtım. Ardından, on beş 
yıl Satt Mimarlık’ta firma ortağı olarak yer aldım. Son dört 
yıldır Bican Mimarlık olarak ekibimle beraber hizmet 
vermekteyim. Başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, 

İzmir ile Almanya ve Hollanda’da çeşitli projeler yapmaktayız. 

Ö

Mimar Atilla Bican
www.bicanmimarlik.com

Ağırlıklı olarak, birbirinden şık, nitelikli konut 
mimari hizmeti veriyorsunuz. Tamamlanmış ve 
gelecek projelerinizden bahseder misiniz?
Yirmi iki yıllık mimarlık serüvenimizde yaklaşık üç yüz 
civarında nitelikli konut projesinin hem tasarımını hem 
de uygulamalarını üstlendik. Ekseriya anahtar teslim 
projeler üretiyoruz. Mimari tasarım, ruhsatlandırma, inşaat 
uygulama, iç mimari tasarım ve uygulama hizmetleri 
veriyoruz.



Bican Mimarlık’ı bu sektörde öne çıkaran özellikleri 
neler?
Kendi tarzımızda ürünler ortaya koyabilmeyi önemsiyoruz. Yılların 
birikimini sürekli yenileme işlevi doğrultusunda modern-luxury 
ürünler ortaya koymaktayız.

Danışanlarınıza en temel adımdan son dokunuşlara 
kadar hizmet veriyorsunuz. Bu süreçte danışanlarınız 
ne gibi hizmetlerden faydalanıyor?
Başta nitelikli konut tasarımı olmak üzere fabrika yönetim bloğu, 
showroomlar, kafe, restaurant vb. uygulamalar yapmaktayız. 
Müşterilerimize bu işlerin her noktasında yardımcı olabiliyoruz. 
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Kadınların iș hayatında aktif rol alması ve her alanda daha çok var olması 
adına ekip arkadașlarını ağırlıklı olarak kadınlardan seçtiğini belirten 
Trea Decor kurucusu Aslı Alptekin, proje ișleyișlerini aktararak firma 

önceliklerinin altını çiziyor...

Tüm Türkiye’ye
Trend Tasarımlar

Trea Decor

ncelikle biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
1982 yılında, Kars’ta dünyaya geldim, üç çocuk 
annesiyim. Başkent Üniversitesinde eğitimimi 
tamamladıktan sonra, farklı üniversitelerde farklı 
bölümler okuyarak eğitimimi sürdürmeye devam 
ediyorum. Hayat devam ettiği sürece eğitimin de devam 

etmesi gerektiğini düşünen biriyim.

Trea Decor, hayatına nasıl başladı; öyküsü nedir? 
2011 yılında inşaat mühendisi olan eşimle ara ara yaptığımız 
şantiye ziyaretleri ile o havayı teneffüs etmeye başladım. Beş altı yıl 

boyunca eşlik ettiğim şantiye ziyaretleri ve edindiğim tecrübeler 
Trea Decor’un temellerini attı diyebiliriz. 2016 yılında şahsi olarak 
iş hayatına adım atarak; üç oğluma ve ismime ithafen “treA decor” 
olarak faaliyetlerimize başladık. Kadınların iş hayatında aktif 
rol alması ve hayatın her alanında daha çok var olması adına 
ekip arkadaşlarımı çoğunlukla kadınlardan seçtiğimi ve inşaat 
sahalarında kadınların gücünü gösterdiğimi gururla belirtebilirim.

Tüm Türkiye’ye hizmet veriyorsunuz. Peki, 
müşterilerinize neler vadediyorsunuz? Sunduğunuz 
hizmetler neler?
Öncelikle müşterilerimize şeffaf bir süreç vadediyoruz. 

Ö

ASLI ALPTEKİN



Müşterilerimiz ile tanıştığımız ilk andan, anahtarı teslim ettiğimiz 
son ana kadar projenin her aşamasında müşterimizi bilgilendirerek, 
çift taraflı, heyecanımızı ve doğruluğumuzu baki tutuyoruz. Projenin 
küçük ya da büyük olmasına bakmaksızın her projeye aynı heyecanla 
yaklaşıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerden ve süreçten kısaca bahsetmek 
gerekirse; öncelikli olarak müşterilerimizi tanımaya ve ihtiyaçlarını 
doğru anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra uygulama yapılacak 
mekânların keşfini yapıp fikirlerimizi müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. 
Projelendirme, imalat, kontrolörlük, anahtar teslim gibi işimizin 
gerektirdiği tüm alanlarda müşterilerimizin memnuniyetinden ve 
mutluluğundan emin oluncaya kadar hizmet veriyoruz. Projeler 
tamamlanıyor, dostluklar baki kalıyor.

Projelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? 
Projelerimizde dikkat ettiğimiz en önemli unsur, kullanıcıların 
mekânlara değil, mekânların kullanıcılara hizmet etmesidir. İç 
mekân tasarımının çok öne çıktığı ve önem kazandığı bu günlerde 
gerek sosyal medyada, gerek gerçek hayatta çok çarpıcı, göz alıcı fakat 
fonksiyonel anlamda çok yetersiz mekânlar görmek mümkün. Bu 
noktada tasarımlarımızı kısa süre moda olup daha sonrasında sıkılınan 
akımlardan uzak tutarak; tabii ki tasarımı güncel tutmak da çok 
önemli, müşterilerimizin uzun yıllar keyifle kullanacakları fonksiyonel 
mekânlar yaratmayı hedefliyoruz. 

Çalışmalarınızda olukça şeffaf bir tutum sergiliyorsunuz? 
Üretim sürecinden bahseder misiniz? Nasıl adımlar 
izliyorsunuz?
Şeffaflığın bizi farklı kılan en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. 
Projelerde tüm süreci, olduğu gibi yansıtmak konusunda dışarıdan da 
olumlu geri dönüşler alıyorum. Müşteri görüşmeleri, mekânların keşfi, 
projelendirme, imalat–atölye ve sürecin her aşamasında bulunarak, 
teşekkürle ayrılana kadar tüm proje süreçlerini ekibimle birlikte 
tamamlıyoruz.

Trea Dekor’un gelecekteki hedefinde ne var?
Trea Decor öncelikli olarak tasarım ve imalat ekibini daha da 
büyütmeyi hedefliyor. Bu büyümeyi de tasarım, şantiye, atölye ve 
sürecin her noktasında kadın gücünü ve desteğini arkamıza alarak 
yapmayı planlıyoruz. İmalat noktasında bizden proje hizmeti alsın 
almasın, kaliteli, uzun ömürlü ve tasarlanmış mobilyalarla tüm 
kullanıcı kitlelerinin evinde, ofisinde, otelinde ya da kafesinde, Trea 
Decor logosuyla bir şekilde var olmayı hedefliyoruz diyebiliriz kısaca. 
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Gelișen teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak VR ve AR ile danıșanlarına eșsiz bir 
deneyim sunan Smetri Mimarlık kurucu ortaklarından Süleyman Çağrı Erdoğan, 

firmanın mimarideki çizgilerinden ve kriterlerinden bahsediyor.

Mimaride Eşsiz Deneyimler
Smetri Mimarlık

metri Mimarlık’ın sunduğu hizmetlerden 
ve bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz proje 
alanlarından bahseder misiniz?
Smetri Mimarlık 2016 yılında İstanbul’da kurulmuş 
bir tasarım ve uygulama ofisidir. Biz günlük 
hayatımızdaki farklılıkları göz önünde bulundurarak 
mütevazı tasarım anlayışımızla müşterilerimize 

ve onların yaşam standartlarına zengin deneyimler katmaya 
çalışıyoruz. Yeni ve gelişen, malzeme ve teknolojilerle çalışmaktan 
keyif alıyoruz. Tasarım süreçlerimizde danışanlarımızın özellikle 
konfor alanlarındaki ayrıntılarına odaklanıyoruz. Projenin tasarım 
aşamasından, anahtar teslim aşamasına kadar olan tüm bu 
serüvende danışanlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. 
2016 yılından bu yana faaliyetlerini yürüten firmamız; konut 
alanı, ticari alan, imar ve kentsel dönüşüm gibi farklı sektörlerde 
geniş bir portföye sahiptir. Tasarımını ve uygulamasını 
yaptığımız her projede, danışanlarımızın istek ve arzularını 
mesleki deneyimimizle harmanlayıp, doğru tasarım anlayışını 
hedefliyoruz.

Kullanıcı istek ve beklentilerini kendi tasarım 
çizgilerinizle nasıl bir araya getiriyorsunuz?
Büyük küçük her projede günümüz trendlerini takip 
ederek, kullanıcı odaklı ve modern tasarım anlayışımızla; 
müşterilerimizin çalışma ve yaşam alanlarını, ihtiyaçları 
doğrultusunda çözüme kavuşturuyoruz. Değişen ve gelişen yaşam 
standartlarında insanlar artık ne istediklerini daha çok biliyorlar. 
Fakat istenilenin her zaman her mekâna uygulanamayacağı gibi, 
bazen o mekânlar aynılaşmaktan kaçınamıyorlar. Amacımız; 
danışanlarımıza aynı olmaktan uzak, daha sofistike ve kendi 
tarzlarında istediklerini bir mimari bakış açısıyla beraber sunmak. 
Böylelikle değişen çağa ayak uydurarak müşterilerimize doğru 
tasarlanmış yaşam alanları sunuyoruz.

Projenin tasarım aşamasında dikkat ettiğiniz 
kriterler nelerdir?
Öncelikle danışanlarımızın yaşam tarzlarını bilmek, onları 
anlamak, beğenilerini özümsemek ve ne istediklerini tam olarak 
kavramak, o projenin doğru şekillenmesini sağlıyor. İlk olarak 

S

mekânı her zaman bir bütün olarak ele alırız. Bu bizi bazen zorlasa da, 
tasarımın kendiliğinden şekillenmesini sağlar. Projelerimizde mekânın 
duygusunu ve enerjisini kaybetmeden en ideal tasarımı bulup, en 
ince ayrıntılara kadar düşünerek, estetiği ön plana çıkarmaya özen 
gösteriyoruz.

Sektördeki rekabette firmanızı ön plana çıkaran 
farklılıklar nelerdir? 
Günümüz koşullarında benzer hizmetler sunan firmalar arasından 
sıyrılmak oldukça zor. Çözüm ortaklarımızla kurduğumuz sağlam 
iletişim ve yapı sektöründe ön planda olan markaların çoğunun 
distribütörlüğünü bünyemizde barındırmamız sayesinde fiyat-
performans olarak tartışmasız sektörde en iyiler arasındayız. Bu 
özelliğimiz sayesinde danışanlarımız, yaşam alanlarında dünyaca 
ünlü kaliteli ürün ve markaları kolayca kullanabiliyor. Ayrıca gelişen 
teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak bünyemizde kurduğumuz 
yazılım firmamız ile de danışanlarımıza tasarım süreçlerinde eşsiz 
deneyimler sunmaktayız. VR ve AR teknolojilerinde Türkiye’de öncü 
konumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Smetri’nin geleceğe yönelik hedefleri nelerdir?
Bizim mesleğimiz çok dinamik ve kişinin kendini sürekli geliştirmek 
zorunda olduğu heyecanlı bir meslek dalıdır. Danışanlarımıza standart 
mimari hizmetin yanı sıra ihtiyaçlarına yönelik farklı kurumsal kimlik 
elemanları kurgulayarak, marka kimliğine ve amacına uygun konsept 
tasarımları da gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda teknolojinin tüm 
imkânlarını kullanarak global çapta yeni bir yazılım ile danışanlarımızın 
ve meslektaşlarımızın karşısına çıkacağız ve fark yaratacağımızı 
düşünüyoruz. Beklemede kalın...

Son olarak firmanızda çok özel bir çalışanınız var: 
Kabakhan. Kendisi hakkında neler söyleyebilirsiniz ?
Kabakhan soğuk bir kış günü o al yanaklarıyla penceremize çarpmış ve 
yere düşmüştür. Ardından olay yerine intikal eden ekibimizin 112 acil 
yardım sorumlusu Alara’nın müdahaleleriyle hayata döndürülmüş ve 
ekibimizin vazgeçilmez bir al yanaklısı olmuştur. Haftanın altı günü 8.30 
– 18.00 saatleri arasında bizlerle bilfiil çalışmakta ve geceleri de ofisimizin 
güvenliğinden sorumlu tutulmaktadır. Bu sebeple kendisi 
hiç susmaz. 

Takipte kalın
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Günümüz șatları, salgın hastalıklar, iș stresi ve bunların beraberinde getirdiği 
doğaya kaçma isteği, kișileri yașam alanlarında çok ciddi değișiklikler yapmaya 
zorladı. Ya evler değiștirildi ya da evlerde ciddi tadilatlara gidildi. Bu ay, sizden 

gelen ve en çok sorulan sorulara cevap vermeye çalıșacağız.

Günümüz Şartlarında
Ev Değiştirmek

vimi değiştirmek istiyorum? Neler 
yapabilirim? Nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle evinizde yaptıracağınız tadilat ne kadar 
küçük olursa olsun, siz evdeyken bunun yapılması 
size büyük sıkıntılar yaşatacaktır. O yüzden bir tadilat 
düşünüyorsanız evinizi tadilat boyunca boşaltmanın 
da bir yöntemini düşünün derim. Islak mekânlarınızı, 

yani mutfağınızı ya da banyolarınızı değiştirebilmeniz veya 
büyütebilmeniz için tesisatın buna izin verecek yapıda olması 
lazım. Temiz su (yani sıcak ve soğuk su) borularını istediğiniz yere 
çektirmeniz kolay ama pis su borularını değiştirirken eğim önemli 
olacaktır. Bu da, her yere değiştiremezsiniz demek olacaktır. O yüzden 
bu işe kalkışmadan önce mutlaka bir profesyonelden yardım alın. 

Bir diğer konu da tasarım oluşturulurken, fonksiyona gösterilecek 
önem. Örneğin mutfak tasarımı için mutfakta oluşturulacak doğru 

E bir çalışma üçgeni gibi. Tabii bu üçgen oluşturulurken ve tasarım 
yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, 
mutfağı en çok kullanacak kişinin sağ elini mi yoksa sol elini 
mi kullandığı olmalı. Bunlara dikkat edilerek yapılacak mutfak 
tasarımı, her şeyden önemli doğru çalışacaktır ve kullanan 
kişinin işini kolaylaştıracaktır.

Diyelim ki bunlar tamam, peki mutfağı nasıl büyüteceğiz? 
Yan odalara veya balkona büyüyebilen mutfaklarda çok sorun 
olmuyor ama diyelim ki salonunuz da mutfağınız da küçük. Ve 
tek büyütebileceğiniz yer salon. İşte bu durumda, aslında Türk 
mutfağına çok uygun olmasa da hem yemek tercihlerimizin 
değişmesi, hem de başka şansımızın olmaması, açık veya yarı 
açık mutfakları ön plana çıkardı. Aslında bu tarz mutfakların 
kullanışsız oldukları alanlar çok olmasına rağmen, kullanışlı 
oldukları alanlar da az değil. Malum, iş hayatı zamanımızın 

Uğur Batur
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çoğunu aldığı ve kalan az vaktin çoğunu da mutfakta geçirdiğimiz için 
bu tarz mutfaklar, bir yandan iş yaparken bir yandan da aileyle vakit 
geçirilmesini kolaylaştırıyor.

Hatta son zamanlarda bahçeli evlere artan taleple birlikte, bahçenin olduğu 
katta mutfak olmayan evler mutlaka o kata da bir açık mutfak ister hale 
geldi. Çünkü zamanın bu kadar kıymetli olduğu günümüz şartlarında, 
bahçede veya salonda bulunan diğer aile fertleriyle geçirilecek her dakikanın 
önemi arttı.

Evimi yenilemeli miyim yoksa tadilata mı sokmalıyım? 
Öncelikle şunu söylemeliyim, pandemi şartları ve ülke ekonomisinden 
dolayı yapılacak tadilat ve yenileme masrafları öyle arttı ki bazı durumlarda 
yeni bir ev almak daha ucuza bile gelebilir oldu. Ama alacağınız eve de 
tadilat yapmanız gerekiyorsa bunu da dikkate almalısınız. 

Diyelim ki ev almaya karar verdiniz, yine benzer sorular ile karşı karşıyayız. 
Diyelim ki bir apartman dairesi alacaksınız. İçi tamamen yapısız veya 
harap olmuş bir ev alıp baştan yaptırmak mı, yoksa hazıra konup yapılı 
bir ev almak mı? Burada benim önerim, uzun yıllar aynı yerde yaşamayı 
düşünüyorsanız evi kendi zevkinize göre sıfırdan yapmanız. Şayet bu 
bir villa ise, arsa olarak alıp üzerine tamamen sizin konfor alanlarınız, 
hobileriniz ve zevkleriniz düşünülmüş olarak yeni bir ev inşa etmeniz 
olacaktır. Fotoğraflarda size tamamen yapılı teslim edilen bir rezidansta bile 
tasarıma duyulan ihtiyaç örneğini ve bir arsada bulunan gecekondu tarzı 
evi yaparak tamamladığımız villayı göreceksiniz. İkisi de aslında benzer 
işlemlerden geçiyor. Yani siz her ne kadar “Ben tamamen bitmiş bir ev alırım, 
otururum.” deseniz de, bu uzun yıllar yaşayacağınız yer olacağı için mutlaka 
değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. 

Yeni bir ev seçerken nelere dikkat etmeliyim? 
Aslında  bu bir apartman dairesi ve sıfır bir daire ise dikkat edeceğiniz 
unsurlar çok fazla değil. Binanızın konumu, dairenin baktığı yön ve bol ışık 
alıp almamasına dikkat etmeniz yeterli. Gerisi tamamen sizin zevkinize 
kalmış konular.

Fakat bu daha önce kullanılmış bir daire ise size önerim, mümkün olduğu 
kadar ucuza ve yıpranmış bir ev alıp içini tamamen kendi zevkinize göre 
döşemeniz. İçi kötü durumda olan bir evin avantajı hem ucuz olması, hem 
de elektrik ve tesisat gibi önemli unsurları tamamen değiştirebileceğiniz 
için uzun yıllar size sorun çıkarmayacak olmasıdır. Yani evin bütçesini ne 
kadar düşük tutarsanız, evin içinde hayallerinizi gerçekleştirmek için o 
kadar çok para ayırabilirsiniz. Unutmayın, salgın olduğunda, günlerce dışarı 
çıkamadığımız durumda evimizin konumundan çok içeride nasıl bir yaşam 
alanımız olduğu önemliydi.

Şayet bu bir villa ise durum bu kadar basit değil. Bitişik nizam veya müstakil 
villa fark etmeksizin, bu yapılarda ilk bakmanız gereken yalıtım sorunları. 
Yani çatından veya zeminden yalıtımı nasıl? Rutubet var mı? Ev nemlenmiş 
mi? Bunlara ilave olarak, ev bitişik nizam ise bunun ses yalıtımı sorunu 
olacağını unutmamanız lazım. 

Yani aslında hangi evi seçerseniz seçin, veya hangisine bir tadilat yaptıracak 
olursanız olun, ilk yapmanız gereken evin iç organlarını, yani tesisatını 
değiştirmek ve yalıtımına önem vermek olmalı. Üstüne yapılacak akıllıca 
bir tasarımla hem hayatınız kolaylaşacak hem de evinizde huzurlu ve keyifli 
bir yaşam sürdürebileceksiniz. Burada önemli olan, zaman ve bütçenizi 
doğru ayarlamanız; ve bir de en güvenilir ve kolay anlaşabileceğiniz bir firma 
bulabilmeniz. 

Bir sonraki yazımızda evlerimizin biraz daha içlerine girip daha tasarımsal 
faktörlerden ve biraz da renk ve dokulardan bahsedeceğiz. 
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Mesleğinde çekirdekten yetiștiğini belirten Emre Tuncer Interior Design kurucusu 
İç Mimar Emre Tuncer, geniș ve farklı bakıș açılarıyla yaklașarak hayata geçirdiği 

projeleriyle meslekte elde ettiği birikimlerini MAG Okurlarına anlatıyor...

Kimlik Taşıyan Çizgiler
Emre Tuncer Interior Design

endinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? Tasarım yeteneğiniz nasıl gelişti? 
İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunuyum. Tabii 
ki üniversite hayatımda iyi bir eğitim aldığımı 
düşünüyorum fakat asıl eğitimim, ailemin sahip olduğu 
atölyede gerçekleşti. Yaklaşık on üç yıllık bir çalışma 
geçmişim var. Nasıl denir bilmiyorum; talaşı çok erken 

yuttum. Eskilerin tabiri ile çekirdekten yetiştim diyebilirim. İşe 
mutfağından, çıraklıktan başladım. Dükkanımızı süpürerek, 
çay getir götür yaparak bu mesleğe adımımı attım. Tasarım 
yeteneğimin, o yıllardaki ustaların işçiliklerini ve tasarımlarını 
görerek başladığını düşünüyorum. Kaplamalar, filetolar, çift geçişler 
İtalyan cila, oyma gibi terimleri sonuna kadar yaşadım ve hissettim. 
En önemlisi ise; bu yeteneğimi, ham materyale hayat veren 
dokunuşların sahibi sevgili babama borçluyum. Tasarım dilim, 
üniversitenin ilk yıllarında daha çok oturmaya başladı. Bugün de 

yaptığımız tüm işlerde, ilk önce mekanı, havayı, lokasyonu ve en 
önemlisi müşterinin tavrını ve tarzını koklayarak işe koyuluyorum. 
Önceliğim; müşterimin isteklerini, kendi matematiğime ve üretime 
uygun hale getirmek. Her ne kadar sıkı bağlar kursam da, tasarım 
ve dekorasyon bir süreden sonra orada yaşayan insanı da yansıtsın 
ve yaşatsın istiyorum. Özetle; alaylıyım. Her şey, atölyemizde talaş 
süpürerek başladı diyebilirim.

İç mimarinin mutfağından geliyorsunuz. Bu mesleğe 
yönelişiniz nasıl oldu? Sektörde ilerlemeye nasıl 
karar verdiniz?
İç mimarlığa kendi isteğimle başladım. Keyif aldığım alan daha 
çok, üretmek ve ülkeme fayda sağlayabilmek. Sektöre bakış açım 
çok geniş, çok farklı yerlerde farklı deneyimler yaşadım. 
Kurumsal bir geçmişim de olduğu için kurumsallığı önemsiyorum. 
Fakat duygular çok daha önemli. Kurumsal kimlik bana biraz daha 
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soğuk geliyor. Ben bugün, kuralları kurumsal kimliğe uygun fakat yaptığı 
tasarım ve uygulamalarda duygusal bağ kuran bir iç mimarım diyebilirim. 
İlk önce, babamın tezgâhının bana yetmeyeceğini düşündüm. Bunu 
düşünürken hafif bir utanç hissetsem de, profesyonel olarak baktığımda 
ilerlemek ve bu işi birkaç adım öteye taşımak istediğimi fark ettim. Çalıştığım 
yerlerde farklı bakış açılarım, iş ortaklarımın ve müşterilerimizin dikkatini 
çekiyordu. O yüzden kendi düşüncelerimi daha çok uygulayabileceğim bir 
adım atmam gerekiyordu. Tarzımı ve bakış açımı genişletebileceğim alanlar 
daha çok olacağı için kendi işimi yapmaya karar verdim.

Çalışma alanlarınız, faaliyetleriniz neler?
Çalışma alanlarımı sınırlandırmıyorum. Sınırlandırabileceğimi de 
sanmıyorum. Her projeden keyif alıyorum; projeye başlamadan önce keşif 
yapıp, yapacağım ve yapmak istediğim tabloyu kafamda canlandırıyorum. 
İnşaat, iç mimari tasarım, dekorasyon ve tadilat alanlarında faaliyet 
gösteriyorum.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz var mı? Bir projede nelere 
dikkat edersiniz?
Projelerde önceliğim, çalışma arkadaşlarımın ve müşterimin mutlu olması. 
Biz tasarım yaparken, müşteriyi de ekibe dahil ediyoruz. Onların düşünceleri, 
ekibimiz için çok önemli; tasarım alanının içine girdiğinde, kendine ait 
bir şeyler bulması ve bunu hissetmesi bizim için tasarımı bir adım ileriye 
taşır. Mekanın ruhu, lokasyonun yansıttığı çizgiler gibi geriye kalan tüm 
işleri de babamızdan gelen ustalık ve profesyonel ekibimizle çözüme 
ulaştırıyoruz. Yapılacak projeyi, mekanı ve beklentileri bir şekilde birleştirip, 
harmanlıyoruz. 

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?
Gelecek projelerim ve hedeflerim, dünyanın belirli şehirlerinde ve iyi 
projelerinde tasarımcı olarak yer alıp iç mekan çalışmaları yapabilmek. Çok 
daha önemlisi, iç mekanda tasarladığımız ürünleri kendi ülkemde üretip 
uygulayabilmek. Mutlu, pozitif ve kendini yenileyebilen bir takım ile sürekli 
aksiyon halinde olmak. 
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Memnun müșteriler biriktirme ilkesiyle çalıșmalarını sürdüren mimar Selda Tuncel, 
nesilden nesle, müșterilerinin çocuklarıyla bile çalıștıklarını belirterek, tercih 

edilmelerindeki sebepleri detaylandırıyor...

Nesiller Süren Güvenle
Lal Mimarlık

alıkesir’de 1977 yılında doğdum. 1999 yılında Trakya 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. 
Mezun olduğum yıl yaşanan deprem, inşaatların 
durması, beni dekorasyon ve mobilya sektörüne 
yönlendirdi. Mobilya ustası  bir babanın kızı 
olmamdan dolayı, atölye ve mobilyalara çok yabancı 
değildim. Ve İstanbul’un iyi mobilya firmalarından 

birinde çalışma hayatıma başladım.

Hedefim ve hayalim, bir gün kendi firmamda, kendi 
tasarımlarımı yapmaktı. Yedi yıl sektörde aktif olarak 
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çalıştım. 2007 yılında ikinci kızımın doğumu ile home office 
çalışmalarıma başladım. Artan müşteri portföyü, kapsamı 
genişleyen projeler, bir ofis, bir firma ihtiyacı doğurdu. Ve ben 
kızımın isminden adını alan Lal Mimarlık’ı 2008 yılında kurdum.

Lal Mimarlık olarak projelerimizin büyük kısmı konut ve villa 
dekorasyonu üzerine ama evlerinde çalıştığımız müşterilerimizin 
ofislerinde, fabrikalarında, spa kliniklerinde, proje ve uygulama 
çalışmalarımız da oluyor. Biz kişiye özel tasarımlar yapıyoruz, 
bazen bir konutu kaba inşaat haline getirip, alt yapısı ve iç 
duvarlarına kadar yeniden inşa ediyoruz. Bu süreçte tüm 
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Tasarım sürecimizde ilk așamalarımız; 
müșterimizi tanımak, hangi tarzları seviyor, nasıl 

bir evde yașamak onu mutlu eder, ihtiyaçları 
nelerdir sorularına cevap almak.

malzeme seçimi, mobilya imalatı, şantiye takibi ve uygulama 
gibi hizmetler firmamız tarafından yapılıyor. Son yıllarda 
yabancı uyruklu müşterilerimize, smart home sisteminde, 
uzaktan kontrol edebildikleri, otel konforunda gelip 
konaklayabilecekleri evler hazırladık.

Tasarım sürecimizde ilk aşamalarımız; müşterimizi tanımak, 
hangi tarzları seviyor, nasıl bir evde yaşamak onu mutlu eder, 
ihtiyaçları nelerdir sorularına cevap almak. Renklerin uyumu, 
ölçüler, oranlar, tarzların harmanlanması bizim işimiz, kendi 
tecrübelerimiz ve tasarım yeteneğimiz ile müşterimizin 
fikirlerini şekillendiriyoruz. Tasarımlarımızda şıklıkla 
beraber kullanım rahatlığı, sadelik, renk bütünlüğü, tarz ve 
doku uyumu bizim dikkat ettiğimiz unsurlar. Projelerimizde; 
sakinlik, o sakinliğin içinde egemen olan bir öğe, bir obje ile 
şıklığı vurgulamak, alanları daraltmamak, karmaşadan uzak 
kullanışlı mekânlar tasarlamak bizim çizgimiz.

Lal Mimarlık olarak bizim ilkemiz memnun müşteriler 
biriktirmek. Tamamladığımız projelerin beğenilmesi, işimizin 
kalitesi, satış sonrası servis hizmetlerimizin iyi oluşu, tercih 
edilmemizdeki önemli faktörler. Güven vermek, zamanında 
teslim bizim sektörümüzde çok önemli, müşterilerimizle 
aramızda zaman içerisinde dostluk ilişkileri bile oluşur. 
Nesilden nesle, müşterilerimizin çocukları ile bile çalıştığımız 
projeler oldu.

Lal Mimarlık olarak dekorasyon çalışmaları yanında, 
önümüzdeki yıllarda inşaat sektöründe de olmak istiyoruz. 
Mimari projesi, temelden kaba inşaatına, sonrasında iç 
dekorasyonuna kadar uzanan süreçte tüm aşamalarında 
bulunduğumuz yeni projelerde çalışmak hedefimiz.



dekorasyon

Ferah ve 
Aydınlık

Ișığı mükemmel șekilde yansıtan 
açık tonlarla ferah ve aydınlık bir 
dekorasyona kavușabilirsiniz.
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E

ROCHE BOBOIS
Ayna

TEPE HOME
Sehpa

BEYMEN
Berjer 8.995 

ENNE
Koltuk

ZARA HOME
Halı 2.599 

KUTA HOME
Sehpa
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TEPE HOME
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YOI DESIGN-MISSONI HOME
Banyo Havlusu



HİLAL ALIȘ

Yoi’de 
Keyifli Etkinlik
Dünyaca ünlü markaların lüks 
koleksiyonlarını alışveriş tutkunları ile 
buluşturan Yoi Dekorasyon, keyifli bir 
workshop etkinliğiyle sosyal yaşamın 
tanınan simalarını buluşturdu. 

Sanat, mimari ve dekorasyona ait dünya trendlerini Ankaralılarla 
buluşturan Yoi Dekorasyon’da keyifli bir etkinliğe ev sahipliği 
yapıldı. Yoi Dekorasyon’un kurucusu Dilan Karaarslan’ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe başkent sosyal yaşamının 
yakından tanıdığı isimler katıldı. Leziz ikramlar ve keyifli sohbetler 
eşliğinde gerçekleşen davette çerçeve boyama ile ilgili ders alan 
misafirler hünerlerini sergiledi. Oldukça renkli anların yaşandığı 
davette hep beraber öğle yemeği yiyen misafirler daha sonra bol 
bol alışveriş yaparak dünyaca ünlü markaların özel koleksiyon 
ürünlerini satın aldı. 

BERFİN NAZ KAPLAN

davet

BEGÜM YURTEN BURCU FİLİZ

NEVİN KARAARSLAN

DİLAN KARAARSLAN
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Sultan’s Gourmet Market; Türkiye’nin önde gelen gıda markalarının tüm yeni 
ürünlerini eș zamanlı olarak Miami’de de satıșını gerçekleștiren, Amerika’daki 

müșterilerine Türk misafirperverliğini sunmaya önem gösteren bașarılı bir marka...

Miami’nin En Popüler
Türk Marketi

ultan; ileri görüşlülüğüne, fikirlerine, hayata bakış 
acısına saygı duyduğum, beni büyüten, annem 
kadar sevdiğim anneannemin adı. Vefatından sonra, 
Türkiye’de bulanan dükkanlarımızın adını Sultan’s 
olarak değiştirerek kendisine ithaf etmek istedim. 2016 
yılı itibarı ile Amerika’daki ticari girişimlerimizde 
Sultan’s ismi ile güzel yollar katetmeye başladık. Sultan 

isminin başka dillerde de bilinilirliğinin olması, müşterilerimizde 

yakın ve sıcak bir intiba bırakıyor. Servis, hizmet kalitemiz ve 
ürün çeşitliliğimiz de tabii ki buna etken. 2019 yılında, Boca 
Raton’da bulunan Gourmet marketimiz, Best Convenience Store 
ödülüne layık görüldü. Titizlikle yarattığımız Sultan’s markası; 
Sultan’s Boca Raton, Sultan’s Palm Beach, Sultan’s Bal Harbour 
Gourmet marketleri olarak hizmet veriyor. Türk kahvaltısı ve 
Türkçe canlı müzik hizmeti verdiğimiz Sultan’s Cafe&Bistro ile 
Amerika’da yasayan halkımıza ve tüm yabancı müşterilerimize, 

S

SULTAN’S BOCA RATON
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2019 yılında, Boca Raton’da bulunan 
Gourmet marketimiz, Best Convenience 

Store ödülüne layık görüldü.

SULTAN’S BAL HARBOUR

SULTAN’S BAL HARBOUR

SULTAN’S BAL HARBOUR

“Sultan’s Gourmet market, talihli 
müșterilerine dünyaca ünlü bir 
çok sanatçının konserlerine gitme 
fırsatıda sunuyor.”

Türk misafirperverliğini sunmaya çalıştık. Türkiye’nin önde 
gelen gıda markalarının tüm yeni ürünlerini eş zamanlı olarak 
halkımız ile buluşturmaya çalışıyoruz. Marketlerimizde ürün 
tanıtımlarına, paketleme ve sunuma özen gösteriyoruz. Belli 
dönemlerde müşterilerimiz arasından yaptığımız çekilişlerle 
Miami Heat karşılaşmalarına, Andrea Bocelli, Justin Bieber gibi 
ünlü sanatçıların konserlerine hediye biletler veriyoruz. Lokasyon 
ve hizmet kalitemizden dolayı, elit bir müşteri portföyüne sahip 
olan Sultan’s markasını, en kısa zamanda Beverly Hills, Los 
Angeles’a taşımayı planlıyoruz.

SULTAN’S BOCA RATON

SULTAN’S PALM BEACH

SULTAN’S PALM BEACH

SULTAN’S BEVERLY HILLS



dekorasyon

YOI DESIGN

Nostaljik 
Görünüm
Ortamda nostaljik esintiler 

yaratabileceğiniz parçaları sizin 
için derledik....
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BEYMEN
Kutu 14.195 

BEYMEN-MOSER
Dekoratif Obje 709 
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Modern
Retro

Șehir yașamının içinde doğal 
dokunușlar görmek isteyenlere...

MUDO CONCEPT

BEYMEN-CHIARA ALESSI
Kadeh 137 

YOI DESIGN-MISSONI HOME
Banyo Havlusu
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Çalıșmalarında daha çok, kadın ve melek figürlerini kullanarak ruhunu ve 
renkli kișiliğini tuvale aktaran Gül Muratoğlu; resme olan ilgisini, resmin onda 

hissettirdiklerini ve çalıșmalarını MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Tek Kişilik Terapi
Gül Muratoğlu

nkara’da, 1967 yılında doğdum; evli ve iki çocuk 
annesiyim. Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Türk 
Asya Pasifik Avrasya ve Kafkasya Dostluk Grubu 
(TASPEK), SAKÜDER, Ankara Girişimci İş Kadınları 
Derneği ve birçok sorumluluk projelerinde görev 
almaktayım. Cam, seramik, kumaş boyama sanatlarıyla 
uğraşırken 2000 yılında resim yapmaya başladım. Hobi 

olarak başladığım resim, beni başka bir boyuta taşıdı. 

Ruhumu tuallere yansıttım. Daha önceleri yağlı boya çalışmalarım 
oldu; şu anda akrilik (su bazlı) boyalarla çalışıyorum. 

A

GÜL MURATOĞLU

Sürrealist (gerçeküstü), mixed media abstract ve kaydırma 
tekniklerini kendime daha yakın buluyorum. Resim yapmak 
ya da resim çalışmak; insanın ruhunu, bedenini alıp başka 
boyutlara taşıyan bir sanattır. Resmin; kişinin iç dünyasıyla baş 
başa kaldığı, hayallerini, umutlarını, karamsarlığını, neşesini, 
öfkesini, insana dair tüm duygularını renklerle tuvale yansıttığı 
bir nevi tek kişilik terapi olduğuna inanıyorum ve herkese tavsiye 
ediyorum.

Yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergilere katıldım. 2008 
yılında “Gül’den Tuvale Yansıyanlar 1” adı altında ilk kişisel 

Sürrealist, mixed media abstract ve 
kaydırma tekniklerini kendime daha 

yakın buluyorum.

sergimi açtım. Resimlerimde daha çok, kadın çalışmayı 
seviyorum; kadınların birer melek olduğuna inanıyorum. 
Son iki yıldır dünyayı ve ülkemizi de yakından etkileyen 
pandemi sürecinde evde çok vakit geçirmek zorunda 
kaldım. Bu süre içinde birçok çalışmalar yaptım. Bu 
çalışmalarda yine kadın ve melek konusunu işledim; 
ruhumdaki renkli kişiliğimi, bu kadın ve meleklerde 
kullandım. 

Mayıs ayının ikinci haftası, Anneler Günü kapsamında 
“Gülden Tuvale Yansıyanlar 2: Kadın ve Melek” adı altında 
ikinci kişisel sergimi açmayı planlıyorum. Yaptığım 
çalışmaları, resim severlerle, dostlarım ve arkadaşlarımla 
paylaşmaktan büyük haz duyuyorum.

Biz kadınların birçok konuda çok ezildiğini, kadının 
toplumdaki yerini hâlâ bulamadıklarını maalesef 
tüm dünyada görüyoruz. Ben de kadın ve melek 
çalışmalarımla, kadınların birer melek olduğu, gereken 
saygıyı sonuna kadar hak ettikleri mesajını bu sergimle 
bir nebze duyurmak istedim. Tüm kadınlarımızın Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. 
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Lüks konut alım-satımı ve pazarlamasıyla ilgilenen gayrimenkul danıșmanı
Eren Karaman, sektörde kendisini öne çıkaran detayları paylașıyor...

Emlak Sektöründe
Dinamik Olmak Gerek

Eren Karaman

EREN KARAMAN



Gittiğim her mülke müșterilerimin 
gözünden bakıyorum, çünkü ne 

istediklerini biliyorum.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Ne zamandır gayrimenkul danışmanlığı 
yapıyorsunuz?
Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesinde, emlak 
alanındaki mesleki eğitimimi ise TOBB Meybem’de 
tamamlayarak, yaklaşık on yıldır içinde olduğum ve aile 
geleneği olan ticaretle profesyonel olarak ilgilenmeye 

başladım. Şu anda bir emlak şirketinde ulusal ve uluslararası lüks 
konut alım-satımı ve pazarlamasıyla ilgileniyorum.

Türkiye’deki emlak sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Pandeminin ve ekonominin 
etkisi nasıl oldu?
Emlak, insan var olduğu sürece potansiyeli olan, ekonomi ile 
doğrudan ilişkili, piyasadaki her türlü hareketten etkilenen hassas 
bir sektör. Sadece Türkiye için değil, dünyada da bu böyle. Nabzı çok 
hızlı atar. Dolayısıyla hızlı hareket etmek ve dinamik olmak gerek. 

Türkiye’de ise, emlak sektöründeki eğitim problemine değinmek 
gerek. Maalesef mesleğini etik kurallarla ve şeffaf süreçlerle 
yöneten az sayıda profesyonel var ve bu hepimizi etkiliyor. Herkesin 
emlakçılık yapabiliyor olması, mesleğimizin güvenilirliğini 
zedeliyor ne yazık ki. 

Pandemi bütün sektörleri etkiledi tabii. Emlak özelinde; bir yandan 
bireyselliğe ve ergonomiye yönlendirirken, diğer yandan insanların 
kafasındaki “ev” tanımını değiştirdi. İnsanların ihtiyaçları değişti, 
bütün her şeyi evden yürütür duruma geldik. Bu süreçte; geniş 
alanlara yönelen kalabalık aileler olduğu gibi, küçük alanlara 
yönelen minimalist müşterilerim de oldu. Pandemi, daha seçici ve 
ne istediğini bilen bir kitleyi doğurdu. Dolayısıyla müşterilerimize 
hitap edebilmek ve onlara istediklerini görsel olarak, evlerinden 
çıkmadan tüm detaylarıyla canlandırıp sunmak önemli hale geldi. 

İşiniz kapsamında internet ve sosyal medyayı nasıl 
kullanıyorsunuz?
Pandemiyle birlikte önemi hızla artan bir ortam, internet ve 
sosyal medya. Zira piyasada var olmanın yolu neredeyse sosyal 
medyadan geçiyor. Fakat bu ortamın tek bilgi kaynağı olarak 
görülmesi, dezenformasyonu kaçınılmaz hale getiriyor.  Bu noktada; 
doğru hedef kitleye, doğru içerik üreterek ulaştığınız zaman var 
olmanın yanı sıra, müşterilerinizi bilgi kirliliğinden uzaklaştırarak 
markanıza daha da yakınlaştırıyorsunuz. Bu sebeplerle internet ve 
sosyal medya kullanımını çok fazla önemsiyor ve paylaşımlarım 
için profesyonel destek alıyorum. 

Sektörde sizi öne çıkaran detaylardan bahseder 
misiniz?
Emlak bir çatı terim. Mesleğe başladığınızda öncelikle bir uzmanlık 
alanı belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma lüks 
konut alanında profesyonelleşmeye gittim ve bu anlamda eğitimler 
aldım. Sektörün önde gelenleriyle sürekli istişare halinde oldum ve 
olmaktayım. 

Benim alanımda lüksün ne olduğunu ve nasıl sunulacağını 
bilmeniz gerekiyor. Her konut için ayrı pazarlama stratejisi 
geliştirmek ve detaylara dikkat çekmek önemli hale geliyor. 
Çünkü müşterileriniz, alacakları ya da kiralayacakları mülkün 
ayrıcalıkları ve detayları ile ilgileniyor. Standart dışı ilginç 
tasarımlar veya başka hiçbir yerde olmayan ünik parçalar mülkün 
satılmasını sağlayabiliyor. Ben prensibim gereği tüm bunları 
yerinde inceleyerek bir pazarlama stratejisi belirliyor veya portföyle 

Ö

çalışıp çalışmayacağıma karar veriyorum.  Gittiğim her mülke 
müşterilerimin gözünden bakıyorum, çünkü ne istediklerini 
biliyorum. 

Nihayetinde tüm bunları emlak işinin saygın bir meslek olarak 
anılmasını sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek isteyen 
müşterilerimize %100 şeffaf süreçlerle, müşteri memnuniyetini 
önde tutarak hizmet vermek adına yapıyorum. 
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Türkiye’de örneği olmayan bir konsepti ülkeye kazandırarak ev ve bahçeye dair 
birçok ürünü bünyesinde bulunduran Via Gardenia’nın kurucu ortakları

Yunus Emre Özsoy ve Hakan Yüksel, mağazanın
geniș ürün yelpazesini detaylandırıyor…

Bahçe ve Ev Ürünleri 
Via Gardenia

ncelikle Via Gardenia’nın kuruluşundan 
bahseder misiniz? Serüveni nasıl ve 
nerelerde devam ediyor?
Pandemi süreci ile birlikte, insanların yaşam 
alışkanlıklarında önemli ölçüde değişiklikler oldu. 
İnsanlar, kendilerine ait yaşam alanında daha çok vakit 
geçirmek, bahçe, teras ya da balkonunda, zevkine ve 

rahatına uygun alanlar oluşturmak istiyor. Ayrıca, uzaktan ve hibrit 
çalışma modeli pandemi sonrasında da kalıcı olacaktır. Tüm bu 
düşüncelerle yola çıkarken, Avrupa’nın güneş almayan ülkelerinde 
bile bulunan büyük garden centerları örnek aldık. Biz de böyle bir 
oluşumu Türkiye’de yaratmak istedik ve serüvenimize başladık. 

Kişiye özel yaşam alanları için artık “Via Gardenia” diyoruz. 
Via Gardenia, bahçemiz, iç mekânlarımız, evcil hayvanlarımız, 
çocuklarımız için var. Herkesin hayatına dokunuyor. Via Gardenia 

fikrini hayata geçirirken, her zaman olduğu gibi yenilikçi ve ufuk 
açıcı olmak istedik. Türkiye’nin uzun yıllardır bahçe ekipmanları 
konusunda kronikleşmiş sorunları vardı. Piyasadaki ürünlerin 
büyük kısmının pahalı ya da kalitesinden emin olmadığımız ve 
birkaç kez kullandıktan sonra kullanılmaz hale gelen ürünler 
olduğunu görüyoruz. 

Projemize başlarken, öncelikle bir bahçenin ihtiyaçlarının neler 
olabileceğini düşündük. Burada insan, hayvan ve bitki olmak üzere 
üç farklı yaşam formu bulunuyor. Daha sonra, dekoratif ve teknik 
anlamda da nelere ihtiyaç duyduğunu araştırdık. Tüm analizlerimiz 
sonucunda, bir bahçeyi gerçek anlamda bahçe yapacak, yeni bir 
boyut kazandıracak, her şeyi bünyesinde bulunduran bir mağaza 
kurduk. Amacımız, mağazamızdaki ürünleri satmanın ötesinde, 
insanlara bilgi vermek, ihtiyaçlarını birlikte belirlemek, ürünlerin 
kullanımını anlatmaktır. Mağazamızın açılışını yaptığımız 2021 

Ö

HAKAN YÜKSEL
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yazında, müşterilerimize, bitkileri, onların ihtiyaçlarını, sulama 
yöntemlerini tek tek anlattık. Via Gardenia’nın böyle bir misyonu 
oldu. Bilgiyi paylaşmak ve bitkileri anlatmak bize mutluluk 
veriyor.
Yapı marketlerde tüketici, mağazanın belirlediği kısıtlı ürün 
gamıyla karşı karşıya kalıyor. Tüketici, aradığı kaliteli ürüne 
ulaşabilmelidir. Ne yazık ki, eğer hangi ürünün kaliteli olduğu 
bilinmiyorsa, mağazanın mevcut ürün seçeneklerinden birini 
tercih etmek zorunda kalıyor. Via Gardenia’da ürün gamını 
oluştururken bütün bunları göz önünde bulundurduk ve kaliteli 
ürünleri destekleyici ürünlerle bir araya getirdik. Türkiye’de 
olmayan onlarca ürünü ithal ediyoruz. Müşteri profilimiz çok 
geniş. Örneğin; peyzaj işinde olmayan birinin, kaliteli bir bahçe 
makasına bizim fiyatlarımızda ulaşması daha önce çok zordu. Via 
Gardenia ile, kaliteli ürünü doğru fiyata satın alabiliyorsunuz.

Envanterimizde beş bine yakın ürün çeşidi bulunuyor. Bu kadar 
geniş bir ürün profilinin doğru fiyatlarla bir araya getirilmesi, 
dönemlik ürün kreasyonlarının belirlenmesi çok uzun ve zor 
bir süreç. Şöyle anlatabilirim; evimize aldığımız bir obje için 
ne kadar düşünüyoruz? Biz satacağımız ürünleri belirlerken 
daha da fazla düşünüyoruz. Ayrıca, ürün gamını oluştururken, 
çeşitliliğimiz beklediğimizin çok üzerine çıktı. Tüm ürünleri bir 
araya getirmek için ekip olarak yoğun çaba sarf ettik. Bu noktada, 
profesyonel destek almaya da başladık. Örneğin; yurt dışından 
aldığımız profesyonel destek, ürün çeşitlendirmesinde bize 
destek oldu. Sezonların belirlenmesi, sezon içerisinde satılacak 
ürünlerin belirlenmesi, uygun renklerin belirlenmesi mağazamızı 
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arafetiyle dünyada nam salan Longines’in, dalış 
başta olmak üzere çeşitli spor dallarıyla seksen 
beş yıl gibi uzun ve gurur dolu bir geçmişi var. 
1937 yılında dünyanın ilk su geçirmez tuşlu 
kronografını sunan marka, bir sonraki yıl 
tasarımının patentini aldı. Marka, 2007 yılında 
Longines Legend Diver Watch modelinin 

sunulmasıyla birlikte gurur dolu geçmişini günümüze taşıdı. 
Yeni tasarımlar farklı renk seçenekleriyle ve iki farklı ölçüde 
sunuluyor. Longines, klasik 42 mm modellerin yanı sıra 

Z
Longines markasının zengin dalıș saati geçmișinin dinamik ve canlı bir yansıması 
olan Legend Diver Watch, 2007 yılında piyasaya çıktığından bu yana binlerce 
saatseverin gönlünü kazandı. Șimdi yepyeni, rengârenk modeller kum rengi, 

kül grisi, kraliyet mavisi ve canlı șarap kırmızısı tonlarıyla hikâyeye katılıyor. 

Longines Legend Diver Watch 
Namını Koruyor

haber

koleksiyona 36 mm tasarımlar da ekliyor. Kutu 
biçimli safir kristal camlı bu saatler, vidalı arka 
kapağa ve iki adet vidalı kurma koluna sahip. Gölgeli 
kadranlarında parlak ibreler, ışıldayan karelerle 
serpiştirilmiş saat imleri ve optimum görünürlük 
için Super-LumiNova® kaplı dikdörtgen şekillerle 
vurgulanmış rakamlar yer alıyor. Döner dahili dalış 
bezeliyse saatin mirasına net bir atıfta bulunuyor. 
Ve tıpkı orijinal modelde olduğu gibi, saat son olarak 
kabartmalı dalgıç amblemi ile taçlandırılıyor. 

TEKMER 
Açıldı
Ankara Teknoloji Geliştirme 
Merkezi (TEKMER), Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
katılımıyla açıldı.

Başkent iş hayatının saygın ismi ve Türkiye Genç İş İnsanları 
Derneği (TÜGİAD) üyesi Ali Yücelen’in girişimleriyle kurulan 
TEKMER açıldı. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 
gerçekleşen açılış törenine iş, siyaset ve teknoloji dünyasının 
yakından tanıdığı isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan 
Varank, TEKMER’de henüz işin başındayken yüz milyon liralık 
bir yatırım fonu oluşturulduğunu belirterek, “Burada faaliyet 
gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı 
karşılamak üzere yatırımcıları hazır.” dedi. Konuşmaların 
ardından Bakan Varank ve iş dünyasının yakından tanıdığı 
isimler merkezi gezerek bilgi aldı.  
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sağlık ve güzellik

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmıș olan tamamlayıcı terapi sistemi 
kozmik enerjinin, ilk altı ayda mutlaka etkisini gösterdiğini belirten Bașak Terlemez, 

terapiye dair merak edilenleri yanıtlıyor... 

Kozmik Enerji Terapisi
Başak Terlemez 

ozmik enerji deyince, arama sayfalarında 
ilk olarak öne çıkan isimsiniz. Öncelikle 
kendinizden bahseder misiniz? Kozmik 
enerji ile tanışmanız nasıl oldu?
İstanbul’un en renkli semti Bakırköy’de doğdum, 
büyüdüm. Tarık Akan, Cem Karaca, Suna Pekuysal 
ve Hrant Dink’in yaşadığı bir mahallede yetiştim. 

Notre Dame De Sion Fransız Lisesinde yeni dünyalarla 
tanışırken bir yandan da ailem sayesinde tüm Türkiye’yi karış 
karış gezerek ülkemin gizli kalmış güzelliklerini keşfettim. 
Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun olduktan hemen sonra kurumsal hayata atıldım. 

K

BAȘAK TERLEMEZ

Ruhumu beslediği için gezmeyi, eğlenmeyi, kültür ve 
sanat faaliyetlerinde bulunmayı çok severim ve yeni 
keşifler yapmaya her zaman açığımdır. 2010 senesinde 
bir arkadaşımın bahsetmesiyle kozmik enerji terapisini 
deneyimledim ve çok keyif aldım. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylamış tek enerji çalışma 
sistemi olan ve istisnasız her canlıya şifa vererek herkesi 
kapsayan bu tamamlayıcı terapi sistemini öğrenmeye ve 
öğretmeye karar verdim. Uzun bir eğitim sürecini takiben 
eğitmen oldum. Yaklaşık on iki yıldır eğitmenlik yapıyor ve 
öğrenciler yetiştiriyorum.

On iki yıl boyunca, sayısını bilmediğim 
seans ve mekân dengeleme yaptım. 

Çok sayıda mucizeye șahit oldum.

2020 yılının Ocak ayında bir Youtube kanalı açarak herkese kozmik 
enerji terapisinden bahsetmek istedim ve halen sosyal medyanın 
tüm platformlarında elimden geldiğince biriktirdiklerimi aktarmaya 
gayret ediyorum.

Kozmik enerji terapisi nedir? Nasıl uygulanır?
Kozmik enerji terapisi; enerji kaynağını yüksek bilincin 
yönlendirdiği şifa kanallarının kullanıldığı eşsiz bir terapi 
metodudur.

Geleneksel tıp doktoru olan Dr. Alexandrovich Vladimir Petrov, 
Rusya’da kronik hastalıklar üzerinde çalışırken yaptığı araştırmalar 
sonucunda, 1984 yılında kozmik enerji frekanslarını (kanallarını) 
keşfeder ve hastalara tamamlayıcı terapi olarak uygulamaya başlar. 
Petrov’un araştırmaları sonucunda vardığı bilgilere göre kozmik 
frekanslarla çalışan bu eşsiz şifa sistemi, Hindistan ve Tibet’te dört 
yüz yıldır uygulanmakta olup Mısır’da binlerce yıl öncesinde 
kullanılmıştır. Kısa sürede ölçülebilir şekilde etkili iyileşme 
sağlayan bu terapilerin başarısı üzerine, 1994 yılında Rusya’da ilk 
Kozmik Enerji Okulu açılır ve ardından gerçekleştirilen 35.000 
bilimsel vaka çalışması sonucunda 2009 yılında Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO-World Health Organization) tarafından onaylanan 
ilk ve tek enerjetik şifa terapi sistemi olur. Etkili olduğu alanların 
keşfedilmesiyle birlikte Rusya’da kozmik enerji terapisinin ismi 
“kozmik enerji tıbbı” olarak değiştirilmek istenmektedir. 

Geleneksel tıbbın yerini tutmamakla birlikte tedavilerdeki 
tamamlayıcı ve bütünsel rolü klinik deneylerle kanıtlanmıştır.

Kozmik enerji terapisi nasıl uygulanır?
Çeşitli dalga boy ve aralıklarından oluşan kozmik frekanslar 
(kanallar), kişinin ihtiyacı doğrultusunda yönlendirilerek terapist 
tarafından seans alan kişiye aktarılır. Doğrudan ihtiyaca yönelik 
olarak kullanılan kanallar mümkün olan en kısa zamanda en 
yüksek fayda sağlanacak şekilde işlevini yerine getirir. Terapist, 
seanslar sırasında sadece aracı olur ve frekansların, ihtiyaç olduğu 
şekilde iletilmesini sağlamak üzere onları yönlendirir. Kozmik şifa 
frekansları sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere, nesnelere ve 
mekânlara da uygulanır.

Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Hangi alanlarda 
danışmanlık ve eğitim veriyorsunuz?
Kozmik enerji seans ve eğitimlerimle birlikte, mekânlarda enerji 
dengeleme çalışmalarım devam ediyor. Aynı zamanda kişiye özel 
ve ihtiyaca yönelik meditasyon içeriği üretiyor ve birebir çalışmalar 
yapıyorum. Bunların dışında Mart ayının ilk haftasında “beş duyu 
ötesini algılama” eğitimimi başlatıyorum. Somut çalışmalara 
dayanan bu tür bir eğitim, bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk kez 
gerçekleşecek. Heyecanlıyım. 

Kozmik enerji terapisinin faydalı olduğu hastalıklar ya 
da durumlar neler? 
Birçok rahatsızlığın yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, 
stres yönetimi, hormon dengesi, performans artırımı, zihin 
berraklığı, sağlıklı bir uyku düzeni, enerji ihtiyacının giderilmesi, 
kilo dengeleme, huzursuzluk, kaygı bozukluğu, öfke sorunu, 
antiaging, tükenmişlik sendromu, sigarayı bırakma gibi konularda 
da kozmik enerji terapisi etkin bir yöntem olarak kullanılır. Tüm 
bu saydıklarımın yanında hayatımızı negatif etkileyerek enerji 
seviyemizde düşüşlere sebep olan her türlü negatif enerjiden 
kurtulmamızı sağlar. Bu düşük titreşimli etkiler auramızdan 

uzaklaştığında, hayatımızda büyük bir değişim ve dönüşüm 
meydana gelir. Ayrıca kozmik enerji terapisi, eşsiz bir korunma, 
arınma ve şifalanma yöntemi olduğu için bu terapiden fayda 
görmeniz için bir rahatsızlığınız olması gerekmez.

Birkaç seansınızı anlatır mısınız?
On iki yıl boyunca, sayısını bilmediğim seans ve mekân dengeleme 
yaptım. Çok sayıda mucizeye şahit oldum. Yapmış olduğum 
seanslar sonunda kişilerin hayatında ilk altı ayda mutlaka elle 
tutulur, gözle görülür ve ölçülebilir değişiklikler her zaman 
yaşandı. En sevdiğim seanslarsa; bebek isteyen, çeşitli yöntemler 
denese de bir türlü bu hayaline kavuşamayan dört farklı kişiye, 
seans bitiminde hamile olduğunu hissettiğim haberini verdikten 
sonra ertesi gün bu müjdeyi aldığım seanslar oldu. 

Aynı zamanda ilişkilerindeki sorunları çözmek üzere gelen 
kişilerden teşekkür mektubu almışlığım çok vardır. İş değiştirmek 
ya da terfi etmek isteyen çok kişinin işten çıkarıldığına ancak, 
hemen sonrasında hayatında ve kariyerinde çok büyük bir kırılım 
yaşayarak hayallerindeki mesleği bulmasına veya yapmasına şahit 
oldum. 
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bu saydıklarımın yanında hayatımızı negatif etkileyerek enerji 
seviyemizde düşüşlere sebep olan her türlü negatif enerjiden 
kurtulmamızı sağlar. Bu düşük titreşimli etkiler auramızdan 

uzaklaştığında, hayatımızda büyük bir değişim ve dönüşüm 
meydana gelir. Ayrıca kozmik enerji terapisi, eşsiz bir korunma, 
arınma ve şifalanma yöntemi olduğu için bu terapiden fayda 
görmeniz için bir rahatsızlığınız olması gerekmez.

Birkaç seansınızı anlatır mısınız?
On iki yıl boyunca, sayısını bilmediğim seans ve mekân dengeleme 
yaptım. Çok sayıda mucizeye şahit oldum. Yapmış olduğum 
seanslar sonunda kişilerin hayatında ilk altı ayda mutlaka elle 
tutulur, gözle görülür ve ölçülebilir değişiklikler her zaman 
yaşandı. En sevdiğim seanslarsa; bebek isteyen, çeşitli yöntemler 
denese de bir türlü bu hayaline kavuşamayan dört farklı kişiye, 
seans bitiminde hamile olduğunu hissettiğim haberini verdikten 
sonra ertesi gün bu müjdeyi aldığım seanslar oldu. 

Aynı zamanda ilişkilerindeki sorunları çözmek üzere gelen 
kişilerden teşekkür mektubu almışlığım çok vardır. İş değiştirmek 
ya da terfi etmek isteyen çok kişinin işten çıkarıldığına ancak, 
hemen sonrasında hayatında ve kariyerinde çok büyük bir kırılım 
yaşayarak hayallerindeki mesleği bulmasına veya yapmasına şahit 
oldum. 
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Kaliteden ödün vermeden, bilgi birikimleri ve deneyimleriyle çok çalıșarak hareket 
etmeyi prensip edinen, 15. Dönem ANGİAD Bașkan Adayı Ertuğrul Onat, izlediği 

yol ve elde ettiği bașarılarını anlatarak, ANGİAD için olan hedefl erini açıklıyor...

Başarıya Giden Yolda
Atılan Adımlar

ERTUĞRUL ONAT
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Başarıya Giden Yolda
Atılan Adımlar

ERTUĞRUL ONAT

15. dönem ANGİAD bașkanlığına, 
derneğimizin ihtiyaçlarını, yapılması 

gerekenleri bilerek aday oldum.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Ne kadardır iş hayatındasınız?
1999’un Şubat ayından bu yana iş hayatında aktif 
olarak yer almaktayım. Evli ve üç çocuk babasıyım. 
Akaryakıt istasyonu işletmeciliği, Renault Trucks 
bölge bayiliği, Continental Lastikleri satış bayiliği 
gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 

yöneticiliğini sürdürdüm. Şu anda Ali Rıza Onat İnşaat 
Malzemeleri firmamda inşaat malzemeleri satışı, lamine parke 
satışı; Onpo Madencilik A.Ş. firmasında Onat Alçı markası 
adı altında Balâ’da yer alan fabrikamda toz alçı ve alçı levha 
üretimi yaparak kırk ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yine aynı 
firmaya ait taş ocakları ve agrega ocaklarımızda üretim devam 
etmektedir. Polat Beton A.Ş. firmamızdaki beton tesislerimiz ile 
de Ankara içeresinde beton satışlarımız devam etmektedir.

Başarılı bir iş insanı olarak projelerinizde 
oldukça kaliteli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. 
Başarınızın sırrı nedir?
Kaliteden ödün vermeden, bilgi birikimlerimi ve deneyimlerimi 
kullanarak müşteri memnuniyetini daha ileri seviyelere 
taşımaya çalışıyorum. Sürekli gelişen teknoloji ve müşteri 
beklentilerini karşılayabilmek için kaliteli hizmet anlayışıyla 
hareket etmeye gayret ediyorum.

Ekibimizle beraber sözümüze, imzamıza ve ticaretin gerektirdiği 
genel prensiplere sadık kalarak, iş hayatımızda başarılı bir 
şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Çok çalışıp işimizi her şeyin 
üzerinde tutarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ihracatı ve 
istihdamı artırarak her şeye hazırız. 

Ö



röportaj

Yapı malzemeleri sektöründe çalışkan, güçlü ve kararlı 
duruşumuzla, dayanıklı, güvenilir ve kaliteli ürün 
geliştiriyoruz. Ekonomiye güçlü bir katkı sağlama ilkesiyle 
hareket ediyoruz. Yüzde yüz yerli sermayeli şirketimize 
yeni fabrikalar ekleyerek etkimizi genişletiyoruz ve yapı 
sektöründe farkımızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Ürün 
kalitemiz, kapasitemiz ve çeşitliliğimizin yanı sıra, müşteri 
memnuniyeti ve hizmet kalitesini sağlamak için hassasiyetle 
çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizle konuşmak, 
onları dinlemek, sorunlarına çözüm bulmak sürekli bir 
çalışma gerektiriyor; biz de çalışmalarımızı güncel şartlara 
uygun hale getirerek, yenilikçi bakış açısıyla hareket ederek, 
teknolojik gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. 

Şunu eklemek isterim; hangi sektörde olursanız olun, işinizi 
severek yaparsanız mutlak başarıya ulaşırsınız. Büyük veya 
küçük, kolay veya zor her ne yapıyorsanız, en iyisini yapmak 
için gayret gösterin. İş hayatında başarıya giden yol bazen 
yorucu olabiliyor ama çalışıp hedeflerinizin peşinden gitmeye 
devam ederseniz, başarıyı yakalarsınız.

Çalışmalarınız ve gelecek hedefleriniz neler?
ANGİAD 14. dönem başkan vekili, 15. dönem başkan 
adayıyım. Aynı zamanda 2006 yılından bu yana ANGİAD 
üyesiyim. Yeni dönem için derneğimizin ihtiyaçlarını, 
yapılması gerekenleri bilerek aday oldum. Öncelikle ticari 

Birçok belediye, kamu kurum 
ve kurulușlarına fidan bağıșında 

bulunuyorum; doğanın bize cömertçe 
sunduklarını düșünürsek, karșılığını da 

ona vermemiz gerekir.
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ve ekonomik konulara eğilerek tüm alanlarda çok aktif bir 
dönemece girmek istiyoruz. Mevcut tüzüğümüz yenilenecek 
olup, bağlı olduğumuz federasyon ve konfederasyonlar ile 
ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Üye sayımızı 
artıracağımız gibi, aynı zamanda kadın üye sayımızı da arttırıp 
onların ön planda olmalarını arzu ediyoruz. Bu bağlamda, 
çalışmalarımızda kadınlarımız da taşın altına elini koymalı diye 
düşünüyorum.

Hayırsever bir iş insanı olarak sektörde adınızdan 
söz ettiriyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında neler yapmaktasınız? 
Birçok belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına fidan bağışında 
bulunuyorum; doğanın bize cömertçe sunduklarını düşünürsek, 
karşılığını da ona vermemiz gerekir. Bir fidanın büyüyüp 
yeşermesini sağlamak, gelecek için atılan önemli adımlardan 
biridir. Kahramankazan ilçesinde Diyanet İşleri Bakanlığı 
önderliğinde cami projemiz tamamlandı. En kısa zamanda, özel 
gereksinimi bulunan öğrenciler için on altı derslikli bir özel 
eğitim okulu yapacağız. Eğitim, önem verilmesi gereken bir 
alan. Biz de kız öğrencilerimizin eğitimdeki yeri, ekonomideki 
yeri, ailedeki yeri ve ekonomik bağımsızlığını elde etmesi adına 
onlara burs veriyoruz.

ARO Şirketler Grubu olarak hangi alanlarda 
faaliyet gösteriyorsunuz? 
Ali Rıza Onat Şirketler Grubu, kırk yılı aşmış tecrübesiyle 
inşaat ve yapı sektöründe birçok başarılı projeye imza atmıştır. 
İş ortaklarına malzeme tedarikinde üstün hizmetleri olan 
firmamız, inşaat ve yapı sektöründe geniş ürün yelpazeleriyle 
hizmet vermekte. Temelden çatıya müşterilerinin tüm 
ihtiyaçlarına cevap veren firmamız, hem Türkiye hem de yurt 
dışındaki birçok ülkeye ihracat yapıyor. 

Eğitim önem verilmesi gereken bir alan. Biz de 
kız öğrencilerimizin eğitimdeki yeri, ekonomideki 
yeri, ailedeki yeri ve ekonomik bağımsızlığını elde 

etmesi adına onlara burs veriyoruz.



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
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M. KEMAL GÜNEȘ
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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.  



Türk Finans 
Tarihine 
Yolculuk
Koleksiyoner Alpay Tarhan’ın, TCMB 
destekleri ve Halkbank’ın katkılarıyla 
düzenlediği “Geçmişten Günümüze Finans 
Tarihi” sergisini gezen TÜGİAD üyeleri, 
koleksiyona büyük ilgi gösterdi. Ziyarete ev 
sahipliği için İstanbul’dan gelen Alpay Tarhan; 
koleksiyonu nasıl bir araya getirdiğini anlatarak, 
parçaları bizzat tanıttı. 
TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, Başkanvekili Can Çavuşoğlu ve üyelerin 
katıldığı, MAG PR Solutions katkılarıyla gerçekleşen gezide Alpay Tarhan, geçmişten 
günümüze Türk lirasının gelişiminden ve öneminden bahsetti. Tarihî çekler, senetler, 
kumbaralar, sertifikalar, hesap makineleri, değerli evraklar, damgalar, pullar, ofis 
gereçleri, kartpostallar, ajandalar, takvimler, kimlikler, fotoğraflar, anahtarlıklar, 
saatler, afişler ve yazışmalarla Türk finans tarihine ilişkin en geniş, bilgi ve belgeler 
“Geçmişten Günümüze Finans Tarihi” sergisinde ziyaretçilerle buluştu. TÜGİAD 
Ankara Başkanı Zafer Yıldırım ve Başkanvekili Can Çavuşoğlu, Alpay Tarhan ve 
emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, TÜGİAD olarak sanatı desteklemeye devam 
edecekleri açıklamalarında bulundular. 

davet

ALPAY TARHAN
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ALPAY TARHAN

MAG PR Solutions tarafından düzenlenen 
etkinlikte; Ankara’nın önde gelen iș insanları, 
koleksiyoner Alpay Tarhan’ın büyük emeklerle 
olușturduğu “Geçmișten Günümüze Finans 
Tarihi” sergisini ziyaret etti.  

SİDAR TUNCA, ZAFER YILDIRIM, OĞUZ AYRANCIOĞLU



oğun katılımla gerçekleşen genel kurulda, başkanlığa Av. 
Ali Alper Alpoğlu; başkan yardımcılığına Prof. Dr. Yüksel 
Yalova, Muaz Ergezen, Av. Mutlu Aydın Güneşli, Av. Mustafa 
Kürşad Coşkun, Av. Serdar Yiğit; genel sekreterliğe Av. Taha 
Gökberk Doğan; saymanlığa Av. Yasin Özarslan; yönetim 
kurulu üyeleri olarak Av. Andaç Bora Erdoğan, Av. Mehmet 
Türkarslan, Av. Cansu Kaman Taşcan, Av. Mustafa Enes 

Yıldırım, Av. Büşra Paşaoğlu, Av. Tevfik Alaftar, Av. Ecem Çetin, Av. 
Mehmet Canser Kaplan, Av. Duygu Elmas, Av. Oğuzhan Cesur, Av. Kaan 
Furkan Gül, Av. Yaşar Anıl Dirican seçildi.

2020 yılında Ankara merkezli olarak kurulan Hukukçu Fenerbahçeliler 
Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirerek, 
bu amaçları genişletmek ve daha ileri bir noktaya taşımak amacı ile 
“Adalete Fener Olacağız” sloganıyla çıktıkları bu yolda, birçok sosyal 
sorumluluk projesine imza atlamakla birlikte, hukuki olarak da 

Y
Yenilikçi, tecrübeli ve dinamik kadrosuyla kurulan 

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, olağanüstü seçimli genel kurulunu 
gerçekleștirerek yeni bașkan ve yönetim kurulu üyelerini seçtiler. 

HUFEDER’de Genel Kurul

haber

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne birçok alanda destek verdi. 

Dernek üyeleri arasında avukatlar, hakimler, savcılar, 
yüksek yargı organları mensupları, noterler, akademisyenler 
bulunuyor. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri arasında 
etkileşimi çoğaltmak ve üyelerin derneğe aidiyet duygusunu 
artırmak amacıyla birçok eğitim semineri, etkinlik ve 
organizasyon düzenlendi. Dernek, faaliyet gösterdiği özellikle 
sosyal medya, hukuk, iletişim, icra koordinasyon alanlarında 
Fenerbahçe Spor Kulübü ile koordine şekilde çalışıyor. Bu 
bağlamda, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne karşı yapılan her türlü 
haksız ve mesnetsiz eylemlerin ve karalama kampanyalarının, 
küfür, hakaret ve spor ahlakıyla bağdaşmayan eylemlerin 
hukuki düzlemde karşısında duruyor. Bu nedenle birçok 
şehirde temsilciliği bulunan Hukukçu Fenerbahçeliler 
Derneği geniş üye portföyüyle ülke çapında faaliyet gösteriyor. 
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Damat Tween 
Trunk Show
Damat Tween, İstanbul merkez 
ofisinde düzenlediği trunk show’la 
dünya moda takvimini takip eden 
üretim sürecini ve 2022-23 sonbahar/
kış sezonu koleksiyonunu paylaştı. 

Büşra Orakçıoğlu ve Hüsna Orakçıoğlu Engin ev sahipliğinde 
gerçekleşen davette Damat Tween, yeni koleksiyonunu moda 
basını ve sektörün önde gelen yaratıcılarıyla paylaştı. 2022-
23 sonbahar/kış koleksiyonunda herkes için üretilmiş akıllı, 
dayanıklı ve yaşamı iyileştiren ürünlerle demokratik tasarımı 
vadeden Damat Tween’in lansmanına birçok ünlü isim katıldı. 

davet

HÜSNA ORAKÇIOĞLU ENGİN

NİL NİNAT

BÜȘRA ORAKÇIOĞLU

MELİS ÖZER ZEYNEP ÜNER

haber

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 
“İlerleme kaydetmeye yönelik tüm çabalara rağmen kadınlar hala zorluklar ve 
engellerle karşılaşıyor. Özel sektör bu sorunların çözümünde kilit rol oynuyor. 
Büyük çaplı sosyal değişimler, sektörler arası geniş bir koordinasyon gerektiriyor. 
Farklı paydaşlar ile aynı sorunun çözümü üzerine iş birliği yapıldığında kolektif 
etkinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet 
uçurumunu kapatmak üzere kadınların liderlik ettiği girişimleri desteklemek 
amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Üniversitesi Girişimcilik 
Araştırma Merkezi (KWORKS) ile ortak çaba göstermemiz, bu alandaki iş 
birliklerinin güzel bir örneği.” dedi. 

Koç Holding 
Kadın Girişimcileri 
Destekliyor
“Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları 
Günü” dolayısıyla düzenlenen küresel etkinlikte 
konuşan Oya Ünlü Kızıl, kadınların yönettiği 
teknoloji girişimlerine yönelik yeni bir destek 
programını hayata geçirdiklerini açıkladı. 

Trilye Restaurant ile ismini dünyaya duyuran gurme, yazar, TV programcısı 
ve restoranın sahibi Süreyya Üzmez, okurlarını klasikleşmiş tatların dışında 
farklı lezzetlerle tanıştırdığı Trilye’nin Meze Yolculuğu kitabını imzalamak 
için MAG Medya’yı ziyaret etti. Kitabını imzalayan Üzmez, MAG Medya 
Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ile gastronomiye dair keyifli bir 
sohbet geçirdi.  

Süreyya Üzmez’in 
MAG Medya 
Ziyareti
Trilye Restaurant’ın sahibi, yazar ve TV 
programcısı Süreyya Üzmez, MAG Medya’yı 
ziyaret ederek kitabını imzaladı. 

SÜREYYA ÜZMEZ, BERİL ÇAVUȘOĞLU

OYA ÜNLÜ KIZIL
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haber
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SÜREYYA ÜZMEZ, BERİL ÇAVUȘOĞLU

OYA ÜNLÜ KIZIL



nkara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) 
üyeleri, yeni dönem yönetim kurulunu belirlemek 
üzere 26 Mart’ta sandığa gidiyor. Başkentin önemli 
STK’larından ANGİAD’ın, heyecanla beklenen genel 
kurulu için dernek başkanlığına adaylığını açıklayan 
Murat Güneş; tanınan, sevilen, başarılı bir iş insanı. 
Güneş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güneş 

ile ANGİAD’ı, adaylık sürecini, iş insanı kimliğini ve Ankara’yı 
konuştuk. Ortaya keyifle okuyacağınıza inandığımız bir röportaj 
çıktı.

A

Ankara’nın bașarılı iș insanlarından, Güneș Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Güneș, Ankara’nın bir bașka önemli markası ANGİAD’ın on beșinci dönem 

bașkan adayı. Seçim öncesi ANGİAD’ı ve adaylık sürecini konuștuğumuz 
Murat Güneș, “ANGİAD’ın üye profili çok güçlü. Bu özelliğini hem ticarete ve 
hem dostluğa dönüștürmek, ANGİAD’lılık ruhunu yeniden derneğimize ve bu 

șehre kazandırmak için geliyoruz” diyor. 

ANGİAD’lı Olmanın Ruhunu
Yeniden Kazandıracağız 

röportaj

MURAT GÜNEȘ

Öncelikle kendinizi, firmanızı ve ANGİAD ila 
yolculuğunuzu anlatır mısınız?
Otuz altı yaşındayım, Şanlıurfa doğumluyum. Dört yaşından 
bu yana hayatım Ankara’da geçiyor. Başkent Üniversitesi İİBF 
İşletme Bölümü mezunuyum. Halen yurt içinde ve yurt dışında 
iştirakleri ve yatırımları devam eden Güneş Holding’in yönetim 
kurulu üyesiyim. Enerji, inşaat, turizm, liman işletmeciliği 
gibi alanlarda sekiz ayrı şirketi bünyesinde bulunduran 
holdingimizin enerji grubundan sorumluyum. Evliyim; iki 
çocuk babasıyım. 2014 yılından bu yana da ANGİAD üyesiyim. 
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Vaktimi, enerjimi, bilgi birikimimi ANGİAD 
ailem için kullanmaya hazırım.

Emre Altındağ başkanım döneminde yönetim kurulunda görev 
aldım. Şimdi ise derneğin başkan adayıyım. Dernekçilikte geçmişten 
bugüne edindiğim tecrübe, aile ve iş yaşamımda kurduğum denge, 
ANGİAD üyesi değerli kardeşlerimin şahsıma gösterdiği ilgi ve 
verdikleri destek, adaylık kararı almamda büyük etken oldu.

ANGİAD’ın dününü ve bugününü biraz anlatır 
mısınız?
Bildiğiniz gibi ANGİAD yalnızca Ankara’nın değil, ülkemizin 
en önemli STK’larından, marka değeri yüksek kurumlarından 
biri. Gerek güçlü üye profili, gerekse geçmişte yaptığı katma 
değeri yüksek çalışmalar, derneğimizin her dönem tanınırlığını, 
bilinirliğini arttırmış, Cumhurbaşkanlığından yerel yönetimlere, 
STK’lardan üniversitelere kadar çok geniş bir yelpazede kendine 
yer edinmiştir. Tabii pandemi süreci ne yazık ki derneğimizin 
çalışmalarını da olumsuz etkilemiştir. Son üç yıldır derneğimiz, 
pandeminin de etkisiyle maalesef özellikle üyelerimizin 
beklentilerine karşılık verememiş, eski günlere duyulan özlem 
her geçen gün artmıştır. Bu çatı altında sadece ticaretlerini değil, 
dostluklarını, arkadaşlıklarını da geliştiren, derneğin her etkinliğiyle 
kendisini özel ve ayrıcalıklı hisseden üyelerimiz, biliyoruz ki 
derneğimizin yeniden zirvede olduğu, başarı çıtasının biraz daha 
yükseldiği, birbirleri arasındaki diyaloğun daha da güçlendiği 
günlerin özlemi içerisinde. İşte ben ve arkadaşlarım da, her biri 
birbirinden değerli üyelerimizin özlenen günlere yeniden kavuşması 
için bir yola çıktık, yönetime talip olduk. Adaylığımıza gösterilen 
ilgi, üyelerimizin duyduğu heyecan, ne kadar doğru bir karar 
verdiğimizin göstergesi. 

On beşinci dönem ANGİAD başkan adayı olarak 
projeleriniz nelerdir?
Kuruluşunun otuzuncu yılını geride bırakan ANGİAD için en 
büyük projemiz “ANGİAD’lılık ruhunu, ANGİAD lobisini” yeniden 
derneğimize, bu şehre kazandırmak olacak. “ANGİAD Buluşmaları” 
adı altında üyelerimizi sayısız ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal 
faaliyette bir araya getireceğiz. ANGİAD Buluşmaları’nın birincisini, 
henüz göreve gelmeden, ünlü sanatçı Berkay’ın sahne aldığı 
lansman gecemizle gerçekleştirdik. İkincisi yine göreve gelmeden 
planladığımız kahvaltı organizasyonu oldu; üçüncü buluşmamız 
ise sandıkta, seçimde olacak.  Elbette derneğimiz bir iş örgütü. Çok 
farklı sektörlerden yüzlerce iş insanını çatısı altında bulunduruyor. 
Dolayısı ile projelerimizin büyük bölümü onların ticaretlerini, iş 
potansiyellerini geliştirmeye yönelik. Düzenli gerçekleştireceğimiz 
“sektörel toplantılar” ve “B2B görüşmeleri”yle birbirine yakın 
sektörlerdeki firmaların sahibi üyelerimizi bir araya getireceğiz. 
Bu buluşmalar sayesinde yakından tanışma fırsatı bulacak 
üyelerimizin hem mal ve hizmet alımında birbirlerini tercih 
etmelerinin önünü açacağız, hem de sektörlerinin sorunlarını tespit 
ederek, bir raporla, ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğiz. 

Sanıyoruz projelerinizde zirveler ve mali destekler 
önemli yer tutacak… 
Kesinlikle… Üyelerimizi hem kendi içinde hem de Ankara iş 
dünyasıyla bir araya getirme, gerek ikili ilişkilerini gerekse 
ticaretlerini geliştirmeleri amacıyla yılda bir, kez fuar ve paneller de 
içeren “Sektörler Zirvesi” düzenleyeceğiz.

Üye işletmelerimizin kurumsallaşma ve markalaşma sürecini 
yönetmede onlara yol arkadaşlığı yapmak üzere, “ANGİAD Bilgi 
Merkezi”ni kurarken, yurt içinde ve yurt dışında ticaretlerini 
arttırmaları için bir uzmanla anlaşacağız. KOBİ Ar-Ge Destek 
Uzmanı ile her türlü teşvik, hibe, destek gibi konularda üyelerimize 

danışmanlık hizmeti, anlaşacağımız bir eğitim kuruluşu üzerinden 
ise üyelerimize ulusal ve uluslararası çeşitli hibe programlarına 
nitelikli proje teklifleri hazırlayabilme, sunma ve uygulama 
süreciyle ilgili gerekli desteği sağlayacağız.
  
Yine, Bölgesel GİAD Ticaret Platformu oluşturarak ticari iş birliğine 
açık illerdeki GİAD’ların üyelerini, ANGİAD’lılarla buluşturacağız. 

Ankara’nın en önemli, dinamik, güçlü ve lobi faaliyeti yüksek 
STK’larından biri olarak yeni dönemde üniversitelilere, geleceğin 
genç iş insanlarına dönük de her yıl “ANGİAD Gençlik Zirvesi” 
düzenleyeceğiz.

Son olarak, ANGİAD üyelerine ne mesaj vermek 
istersiniz?
Talip olduğumuz görevin, üstleneceğimizin sorumluluğun 
öneminin farkındayız. Böylesine büyük ve güçlü bir ailenin parçası 
olduğumuz için gurur duyarken, derneğimize hizmet etme, başarı 
çıtasını yükseltme, yeniden zirveye taşıma noktasındaki azim ve 
kararlılığımızı hatırlatmak istiyorum. Biliyorum; neredeyse tüm 
üyelerimizin ANGİAD’ın fark yaratan çalışmalarına, bu çatı altında 
kurulan dostluğa, arkadaşlığa, paylaşmaya, birlikte iş yapmaya 
duyduğu büyük bir özlem var. Bizim çıkış noktamız da işte bu 
beklentiler. Vaktimizi, enerjimizi, bilgi birikimi ve tecrübemizi 
yeni dönemde ikinci ailem olarak gördüğüm ANGİAD için, 
ANGİAD üyeleri için kullanmaya hazırım. Genel kurulumuzda 
arkadaşlarımdan, kardeşlerimden makam, mevki, maddi çıkar 
için değil; yeni iş fırsatları, yeni yatırımlar, yeni ortaklıklar, yepyeni 
pazarlar için, yüreklerine, gönüllerine, hayatlarına dokunmak için 
oy istiyorum. Umuyorum ki sahada gördüğümüz ilgi ve destek 
sandığa da yansıyacaktır. Her birine sevgilerimi, selamlarımı 
iletiyorum. 
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TAG Heuer 
Türkiye’de 
İsviçre’nin önde gelen 
yüksek saatçilik temsilcileri 
arasında yer alan TAG 
Heuer, Türkiye’deki ilk 
butik açılışını kutladı. 

İnovasyon tutkusuyla tanınan İsviçreli lüks saat 
markası TAG Heuer, Türkiye’deki ilk butiğinin 
kapılarını İstanbul’un yeni gözdesi Galataport’ta 
açtı. Pek çok değerli ismin katıldığı etkinlikte aynı 
zamanda markanın gözde saati Aquareacer’in yeni 
modeli de saat tutkunlarının beğenisine sunuldu. 

davet

AYLİN KUMDAGEZER, MARCUS KARBALAİ ASENA SARIBATUR

İLHAN SİPAHİ, BRICE TCHAPLYGUINE, İNANÇ SEVİLİR 

CANSIN DENİZER, MİHRE MUTLU ÇELİKKOL
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haber

Zola Jesus, Argos in Cappadocia ve Bezirhane’nin büyülü atmosferinden 
aldığı ilham ile piyano başına geçip özel bir konser verirken, Mu Tunç bu 
ilham yolculuğunu bir kolaj film haline getirdi. Mu Tunç, geçen Kasım 
ayında da Art Goes Argos kapsamında Argos in Cappadocia’da ilham 
yolculuğuna çıkmasının ardından bu deneyimi ikinci kez yaşayan ilk isim 
oldu. Zola Jesus ve Mu Tunç, Art Goes Argos kapsamında önümüzdeki 
dönem birbirinden özel içerikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam 
edecek.  

Argos in 
Cappadocia 
İlham Verdi
Argos in Cappadocia; artist-in-residence 
projesi kapsamında Art Goes Argos 
programı ile, yönetmen ve yazar Mu Tunç ve 
dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Zola Jesus’u 
ağırladı. 

Sibel Köse’nin seslendirdiği şarkılara piyanist Michiel 
Borstlap’ın eşlik ettiği, büyük bir özenle gerçekleşen 
albüm, sanatçıların 19. Uluslararası Ankara Caz 
Festivali’nde verdikleri konserde canlı kaydedilen 
parçalardan oluşuyor. Amerika’da yapılan mix ve 
mastering sonrasında plak ve CD olarak ülkemizde 
basılan albümün ilk konseri 25. Uluslararası Ankara Caz 
Festivali’nde Hollanda Büyükelçiliğinin desteği ile büyük 
bir ilgi görerek gerçekleştirildi. 

Sibel Köse’den 
Love Songs 
Albümü
Dünyaca tanınan caz sanatçısı 
Sibel Köse’nin ülkemizdeki 
ilk albümü, Caz Derneğinin 
yapımcılığında LP ve CD olarak 
yayımlandı.
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Onun yaptığı reklamlar, aradan geçen çok çok uzun yıllara rağmen hâlâ aklımda. 
Sohbetimiz sırasında, mesela Dalin dediğinde ben, “Dalin Dalin Dalin șampuaaan” 
demiștim kendim bile nasıl hatırladığıma șașırarak. Sonra o Bonibon deyince de 
kendimi “çiki çiki çiki Bonibon” derken buldum. Unutmuș olmalıydım, zira geçen 

süre bir ömür ama hayır, aklımdaydı iște. Ben bile șașırdım. Oysa günümüzde bazı 
reklamlar, insanın zeka yașını gerilik hududundan hesaplamıșçasına ne bir mesaj 
içeriyor ne aklınızda yer ediyor artık. Hak, hak edene verilmeli, ki bu böyle. Evet, 
Alinur Velidedeoğlu bu sektörde bir kraldır. Sohbetimiz sırasında en çok tarihten 
konuștuk. Osmanlı dahil, yapılmıș çoğu eserin Roma mimarisinden yükseldiğinin 
defalarca altını çizdi. Ve dedi ki, “Sinem, tarihimiz dahil her șey, çok büyük yanlıș 

bilgilerle dolu.”. Çekim için ise mutlaka bir Roma kalıntısının önünde durmak 
istedi. Bugüne kadar yurt dıșında ve içinde almadığı ödül yok gibi. Șu anda ise 

kurumsal firmalara, reklama ayırdıkları bütçelerin çok büyük bir kısmının nasıl boșa 
harcandığı hakkında danıșmanlıklar veriyor. Bana göre Alinur Velidedeoğlu’nun 
yapacağı çalıșmalar, yine günümüzden çok uzak zamanlara kadar capcanlı, 

akıllarda kalacak ișler olacaktır. Zira insanın yaptıkları, yapacaklarının göstergesidir. 

Kurumların Reklam Bütçelerinin 
Yüzde Yetmiş Beşi Boşa Harcanıyor

ALİNUR VELİDEDEOĞLU, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

iz reklam dünyasının duayenisiniz. Bu sizin 
çocukluk hayaliniz miydi?
Tabii ki değil. Çocukken James Bond olmak istiyordum. 
Ailemde hukukçu, mühendis, mimar, doktor, ressam, 
seramikçi ressam gibi o zamanların nispeten klasik 
meslekleri vardı. Ben de mimarlığı daha cazip 
buluyordum. Lisede resmim çok iyiydi. Sonraları teyzem, 
ressam Nurhan Eyüpoğlu, o zamanlardaki Manajans’ta 

Eli Acıman’ın yanında çalışmaya başladı ve evde her akşam, şirkette 
olanları anlatıyordu. Bana da reklamcılık daha enteresan geldi. İlk 
sene üniversiteyi kazanamadım ve İstanbul Reklam Animation 
bölümüne asistan olarak girdim, böylece reklam yolculuğum başladı. 
Ayrıca ben kendime duayen demem, çünkü hâlâ her gün yeni bir 
şeyler öğrenip gelişmeye çalışıyorum. 

Hangi eğitimleri aldınız? 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik okudum. 
On bir senede bitirebildim. 1977’den sonra kendi şirketlerim oldu. 
1982’de Güzel Sanatlar Reklam Ajansı ile, daha sonra da Saatchi & 
Saatchi ile isim kullanma haklarını aldık. Çok çalışıyordum, okula 
gidemeyip devamsızlıktan kalıyordum. Reklam filmi çekimi var, 
okulda da imtihan var, e yönetmen benim... Tabii ki hep kalıyordum. 
Değerli hocam, sevgili Mustafa Aslıer bir gün bana “Herkes bana 
‘Yaaa, Alinur sizden mezunmuş!’ diyor, ne diyeceğimi şaşırıyorum. Gel 
şu mezuniyet projeni ver, diplomanı al.” dedi. Sağ olsun, o sene aldım. 
1973’te girdim, 1984’te mezun oldum! O yıllarda Kristal Elma falan 
yok, TRT’nin en iyi reklam filmi ödülünü, Kent’in Barbi Gofret filmi 
ile almıştım, hayatımın ilk ulusal ödülü idi.

S İş hayatınız boyunca hangi markalarla çalıştınız 
dersem?
Sekiz on büyük marka hariç, hizmet vermediğim pek bir 
banka ya da şirket yok. Aslında böylesi daha kolay anlatılıyor.

Sizce reklamların, ürünlerin gerçeğini yansıttığını 
söyleyebilir miyiz?
Tabii ki hayır... Örneğin; dondurma reklamlarında, 
boyalı patates püresi kullanırız. Yoksa çekimde erirler ve 
çekemezsiniz. Buna benzer yüzlerce teknik kullanılıyor. 
Son yirmi yıldır ağırlıklı olarak, hemen hemen her şey 
bilgisayar yardımı ile yapılıyor. Yoksa herhalde Türkiye’de 
uçan adam yahut denizde yürüyen insan yok. Suyun hemen 
altına camdan iskele yapılıyor. Blue screen’de çekilip post-
production’da ipler temizleniyor.

Sizce geçmiş ve günümüz reklam anlayışı 
arasındaki farklar neler? 
Az yaratıcılık, çok frekans. Çünkü yurt dışındaki üç dört 
büyük iletişim holdingi, dünyada yüzlerce, ülkemizde de 
birçok reklam ajansını satın alıp bu sisteme zorluyorlar.

Hafızalarımıza yerleşmiş reklam cümleleri vardır. 
Bunlar aklınıza nasıl geliyor? 
Uzak mesafeden her attığını potaya sokabilen bir basketbolcu 
gibi. %15 ila %20 yaratıcı özellik, gerisi çok çalışmak ve beyni 
sürekli doldurmakla oluyor. Ne zaman ihtiyacın olsa, saniyeler 
içinde aklına geliyor.
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üçüncü göz

Sizce Türkiye yurt dışında nasıl tanınıyor? 
Tanıtılmasına nasıl katkıda bulunmalı? Bu konuda 
yapılan doğru ve yanlışlar nelerdir?
Şu anda daha çok, siyasi olarak biliniyor. Mesleğim olmadığı 
için yorum yapamam. 1997’de yine aynı soruyu sordular. Hiçbir 
telif ödemeden, biri hariç hepsini yaptılar. Şimdi sorarlarsa 
profesyonel olarak raporlarım. Türkiye’nin tanıtımı için çok 
önemli bir katkısı olacağından Formula 1’i Türkiye’ye getirmeye 
karar vemriştik. F1 Derneğini, Ortaköy’deki balkonumda 
yaptığımız sohbet üzerine Mümtaz Tahincioğlu, Cem Hakko, 
Uğur Işık ve galiba Kahraman Sadıkoğlu ile beraber kurduk. 
Mümtaz Tahincioğlu, Formula 1’in sahibi Bernie Ecclestone’u 
tanıdığı için üç defa İstanbul’a davet etti, bu sayede İTO’nun 
desteği ile  Formula 1’i ülkeye kazandırmaya katkıda bulunduk. 
Sonrası malum, ilk yarış 2005’te yapıldı ve tüm dünyadan 
milyonlarca kişi, her sene üç gün boyunca İstanbul ve Türkiye’yi 
daha iyi tanıdı ve turizm açısından da çok faydalı oldu.

Şu an nelerle meşgulsünüz? 
Reklamcılığın dışında en büyük hayalim, Hollywood’da film 
yapmaktı. İlk olarak 1997’de Black and White, sonuncu olarak 
da 2016’da Amerikalı ve Türk ortaklarımla birlikte Ermeni 
soykırımı iddialarının gerçek yönlerini anlatan Osmanlı Subayı 
(The  Ottoman Lieutenant) filmlerini yaptım. Hollywood’da 
yaşayıp orada film yapanların dışında bunu yapan başka Türk 
yok. Tabii yüzde yüz emin değilim. Ayrıca şu anda, kurumsal 
firmalara, %75’ini boşa harcadıkları reklam bütçelerini daha 
efektif kullanabilmeleri konusunda danışmanlık veriyorum.

En büyük hayaliniz nedir? 
Kırk dokuz yılda, dört yüz yetmiş dokuz tane, senaryosunu, 
yönetmenliğini, bestesini, sanat yönetmenliğini, animasyonlarını, 
bilgisayar animasyonları yönetmenliğini ve editing’ini yapıp; 
yirmi dört tane uluslararası reklam ödülü alıp; biri installation, 
diğeri non-erotic-porno fotoğraf sergisi açıp; Marmara 
Üniversitesi’nde iki sene ders verip; tüm talebelerimi London 
Pinewood Stüdyosu’na bilabedel götürüp, sonra reklam filmi 
çekimi imtihanı da yaptıktan sonra, “Work Hard Play Hard” 
felsefesini -30 yılı yurt dışında olmak üzere- sonuna kadar en 
iyi şekilde yaşadıktan sonra pek bir hayalim kalmadı. Şimdi ise 
reklamda gördüğüm hataları düzelmeye çalışıyorum.

Sizce reklamcılığın okulları yeterli mi? Bu konuda 
neler yapılmalı? 
Yeterli değil. Önce şunun bilinmesi gerekiyor: Reklamcılık 
diye bir meslek yok! Reklam şirketi sahipliği ve yöneticiliği (o 
kişi sinemada, kulüpte holding de yönetebilir), metin yazarlığı 
(gazetede, dijital medyada yazarlık; roman, şiir ya da siyasi metin 
yazarlığı), sanat direktörlüğü (ressamlık, illüstratörlük, karikatür 
ya da  animasyon veya tiyatroda sanat danışmanlığı), stratejik 
planlama (bankada, e-ticaret sitesinde, bilgisayar yazılımı 
şirketinde, hatta gazoz fabrikasında bu görevi yapılabilir), müşteri 
temsilciliği (zaten çoğu kurumsal şirketlere geçti, ilaç şirketi ya 
da bikini üreten bir firmanın satış temsilcisi, telefon şirketlerinde 
müşteri temsilcisi olabilir)... Dolayısı ile nasıl ki Arçelik’te 
çalışanlar (mühendis, stratejist, muhasebeci, istatistikçi, avukat, 
formen, sekreter, IT manager vs.) ben sanayiciyim diyemiyorsa, 
reklam ajanslarında çalışanlar da reklamcıyız diyemez. Ya da 
bütün bu dallarda çok iyi olmaları lazım... Araştırın bakalım, tüm 
bu dallarda tecrübeli olan, hepsini bilen kaç kişi var? İşte onlar 
reklamcı.

Sizin eğitim verdiğiniz insanlar var mı? Bu konuda 
bir eğitimci olmayı düşünür müsünüz?
Gerçekten talebelerine olması gereken doğru reklamcılığı 
öğretmek isteyen üniversite varsa tekrar reklamcı yetiştiririm. 
Ama hakiki reklamcı. Yoksa, mobilde reklam sitelerindeki 
reklamlar arasına önemli haber almak reklamcılık değil. Bunlar 
yakında değişecek.

Bildiğimiz kadarıyla bir kez evlendiniz. Tekrar 
evlenmeyi düşünmediniz mi hiç?
İki defa evlendim, şimdi yoğurdu üflüyorum.

Hayatınızda hiç pişmanlık duyduğunuz kararlarınız 
oldu mu? 
Hiç pişman olmadım. Sadece tecrübe kazandım. Yani hatalar sağ 
olsun, her gün bir şeyler öğrenmeye devam.

Film yapmayı istiyor musunuz?
Hollywood’da film yapma konusunda tecrübem var 1997’den 
beri. Un, şeker, yağ, irmik bir araya gelirse neden olmasın?

Metaverse hakkındaki düşünceleriniz neler?
Metaverse ile ilgili olarak; el ele tutuşmayı, sanal alemde 
dijital öpüşmeye tercih ederim. Duygularımı “001011001”e 
yüklemek bana hiçbir şey vermiyor. Dijital sperm ve yumurta 
icat edilmeden, metaverse şimdilik 1995’ten beri bildiğim 
otomasyonun başka bir versiyonu. Her ne kadar teknoloji, 
kontakt lensin içine internet koyup, 3D film seyretme seviyesine 
gelmiş olsa bile. 
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Lüksün Kokusu 
Emperor Blue 
Emperor Blue, özel lansman 
davetinde seçkin isimleri 
bir araya getirdi.

Londra’da kurulan uluslararası lüks marka ve niş parfümevi 
Emperor Blue; zarafet, cazibe ve güven içeren parfümlerini, 
gerçekleştirdiği özel bir davet ile tanıttı. Kadın ve erkek için eşsiz 
kokular sunan Emperor Blue’nun özel lansman davetine sanat ve 
cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı. Keman dinletisi, şık ve 
lezzetli ikramlar eşliğinde davetlilerden tam not alan etkinlikte 
Emperor Blue’nun, mücevher değerindeki parfüm şişelerine 
kaligrafi sanatıyla davetlilerin isimlerini işleyerek verdiği özel 
hediyeler ise çok ilgi gördü.   

davet

YASEMİN ȘEFKATLİ

MELİS ÖZER, SARAH MESTOURA BİGE ÇALIȘKAN

PELİN KAYA

ECE TUNCEL ASLIHAN DOĞAN TURAN NAROD ÇETİNKAYA NİLAY YALÇINKAYA

BADE İȘÇİLMELİS AĞAZATTUĞÇE POSTOĞLUTUVANA BÜYÜKÇINAR

Kadın ve erkek 
için kokular 
sunan Emperor 
Blue’nun 
özel lansman 
davetine sanat 
ve cemiyet 
hayatının önemli 
isimleri katıldı.
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Sağlıklı bir beden ve zihin kadar bakım da 
hayatımıza değer katan bir faktör... 

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

Sağlık-Güzellik 
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kne vulgaris, özellikle dış görünümün geliştiği ve 
önem kazandığı ergenlik döneminde sık ve şiddetli 
bir şekilde yüz bölgesinde görülen, kıl yağ biriminin, 
tekrarlayıcı, cinsiyet hormonları ve bağırsak sağlığı 
ile ilişkili hastalığıdır. Bugün biliyoruz ki herkes 
ömründe en az bir akne atağı geçiriyor. 

İnsanın ömrü boyunca yaşamaktan aldığı doyum duygusu, en 
temel arayışıdır. Yaşam doyumu yüksek olan bireyler, kaygı ve 
depresyon düzeyleri düşük; benlik saygısı, umut düzeyleri ve 
akademik başarıları daha yüksek kişiler olurlar.

Ergenlik döneminde yaşanılan yalnızlık hissi ile sosyal ilişkilerdeki 
yetersizlik; yaşamdan alınan doyumu azaltabilir ve çeşitli uyum 
bozukluklarına ve ileri dönemde depresyon, kaygı, sigara ve alkol 
kullanımına yani bağımlılıklara, obezite, intihar gibi birtakım 
hastalıklara zemin hazırlayabilir. Kişiliğin geliştiği bu ergenlik 

döneminde yaşanılan akne sivilce problemi, kalıcı izler bırakması 
sebebiyle kişide yalnızlık hissine, sosyal izolasyona, özgüven 
eksikliğine ve hayattan doyum almamaya sebep olabilir. Bu sebeple 
biz akne hastalığının, hangi şiddette olursa olsun tedavisini çok 
önemsiyoruz.

Tabii ki akne herkeste farklı seyrediyor ve dönem dönem aynı kişide 
değişken klinik tablolara sebep olabiliyor. Örneğin; spor yapan 
gençlerde, alın sırt gibi terleyen bölgelerde; hormonal bozukluğu 
olan kişilerde, boyunda ve çene bölgesinde; pandemi sürecinde ağız 
çevresinde ve çenede yoğunlaştığını görüyoruz. 
Bazı kişilerde ise saçlı deride şiddetli akne olurken, yüz bölgesinde 
akne hiç olmayabilir. 
 
Klinik olarak akneyi hafif, orta, şiddetli şeklinde tanımlıyoruz. 
Hafif akne, açık ve kapalı komedonlar ile az sayıda kızarık papüller 
şeklinde seyrederken orta şiddetli aknede iltihaplı lezyonların 

A

sağlık ve güzellik

Uzman Dermatolog Özge Banu Öztürk, özellikle ergenlik döneminde ortaya 
çıkarak gençlerin sosyal yașantısını etkileyen ve zaman zaman herkesin 

yașayabileceği akne probleminin nedenlerini ele alıyor...

Biraz Sivilceden Konuşalım

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK



kne vulgaris, özellikle dış görünümün geliştiği ve 
önem kazandığı ergenlik döneminde sık ve şiddetli 
bir şekilde yüz bölgesinde görülen, kıl yağ biriminin, 
tekrarlayıcı, cinsiyet hormonları ve bağırsak sağlığı 
ile ilişkili hastalığıdır. Bugün biliyoruz ki herkes 
ömründe en az bir akne atağı geçiriyor. 

İnsanın ömrü boyunca yaşamaktan aldığı doyum duygusu, en 
temel arayışıdır. Yaşam doyumu yüksek olan bireyler, kaygı ve 
depresyon düzeyleri düşük; benlik saygısı, umut düzeyleri ve 
akademik başarıları daha yüksek kişiler olurlar.

Ergenlik döneminde yaşanılan yalnızlık hissi ile sosyal ilişkilerdeki 
yetersizlik; yaşamdan alınan doyumu azaltabilir ve çeşitli uyum 
bozukluklarına ve ileri dönemde depresyon, kaygı, sigara ve alkol 
kullanımına yani bağımlılıklara, obezite, intihar gibi birtakım 
hastalıklara zemin hazırlayabilir. Kişiliğin geliştiği bu ergenlik 

döneminde yaşanılan akne sivilce problemi, kalıcı izler bırakması 
sebebiyle kişide yalnızlık hissine, sosyal izolasyona, özgüven 
eksikliğine ve hayattan doyum almamaya sebep olabilir. Bu sebeple 
biz akne hastalığının, hangi şiddette olursa olsun tedavisini çok 
önemsiyoruz.

Tabii ki akne herkeste farklı seyrediyor ve dönem dönem aynı kişide 
değişken klinik tablolara sebep olabiliyor. Örneğin; spor yapan 
gençlerde, alın sırt gibi terleyen bölgelerde; hormonal bozukluğu 
olan kişilerde, boyunda ve çene bölgesinde; pandemi sürecinde ağız 
çevresinde ve çenede yoğunlaştığını görüyoruz. 
Bazı kişilerde ise saçlı deride şiddetli akne olurken, yüz bölgesinde 
akne hiç olmayabilir. 
 
Klinik olarak akneyi hafif, orta, şiddetli şeklinde tanımlıyoruz. 
Hafif akne, açık ve kapalı komedonlar ile az sayıda kızarık papüller 
şeklinde seyrederken orta şiddetli aknede iltihaplı lezyonların 
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Uzman Dermatolog Özge Banu Öztürk, özellikle ergenlik döneminde ortaya 
çıkarak gençlerin sosyal yașantısını etkileyen ve zaman zaman herkesin 

yașayabileceği akne probleminin nedenlerini ele alıyor...

Biraz Sivilceden Konuşalım

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Cilt tipine uygun olmayan veya komedojenik 
kozmetik ürün kullanımında, kuru cilde sahip 

kișilerde de akne görülebilir.

sayıca arttığını görüyoruz. Şiddetli akne ise, derin, sert nodül ve 
kistlerin görüldüğü, yaygın iltihaplı lezyonların olduğu bir tablodur. 
Orta şiddetli ve şiddetli akne mutlaka hekim tarafından tedavi 
edilmeli, çünkü topikal dermokozmetiklere yanıt sınırlıdır. Hatta 
purging etkisine yol açarak tablonun şiddetlenmesine sebep olabilir.

Şiddetli akne, ciltteki patojen bakterilerin çoğalarak ağrılı, kızarık, 
bazen cilt yüzeyinde açılmayan derin sertlik ve kistik lezyonların 
olduğu bir tablodur ve maalesef erkek ergenler şiddetli akne 
problemine kız çocuklarından daha yatkınlardır. Ayrıca tedaviye 
dirençli derin izler bırakır. Bazen aynı kişide sırt, göğüs, saçlı deri gibi 
geniş alanlara yayılabilir ve bu durumda halsizlik, kırgınlık, kilo 
kaybı gibi sistemik yakınmalara sebep olabilir. Şiddetli iltihaplı akne 
sorunu yaşayan bireyler mutlaka dermatologlar tarafından tedavi 
edilmelidir.

Akne Tedavisinde Yaşadığımız Sorun, Purging (Deri 
Altı Arınma) Etkisi
Purging; arınmak, temizlenmek, paklanmak anlamındadır. Cildimiz 
çok katlı yassı epitelden oluşur. Yağ bezlerinin açıldığı kıl yağ 
biriminin içi de bu çok katlı yassı epitel ile kaplıdır. Cilt hücrelerini, 
kendini yenilemesi için uyarıcı etken madde içeren kremler 
ve ilaçlar; hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak, soyularak 
atılmasını sağlamak için ve böylece tıkanık gözenekleri açmak için 
ilk uygulandıkları zaman, dar olan yağ bezlerinin ağzında hücre 
artıklarının birikimine sebep olurlar. Döngüsü hızlanan hücrelerin 
atıkları, yağ ve bakteriler gözenek içinde kalır ve sanki sürülen 
krem veya ilaç iyi gelmemiş gibi kızarıklığın arttığını, hatta bazen 
iltihaplı aknelerin hızla oluştuğunu görürüz. Bu aslında iki ila dört 
hafta içinde geçecek bir durumdur. Ancak, kişi genelde panik olur 
ve ilacı veya kremi kullanmayı bırakır. Oysaki devam edilirse, hızla 
alevlenen sivilceler toparlanacaktır.  

En etkili ve en hızlı cilt yenileme özelliği olan içerikler purging’e 
neden olabilir: Retinol, retinal, retinoik asit; C vitamini, AHA (en sık 
bilinenlerinden biri Glikolik Asit), BHA (en sık bilineni Salisilik 
Asit), Niacinamide. 

Biz dermatologlar purging etkisinden korkmayız ancak, 
danışanımızın purging etkisinden üzülüp, panik olup tedaviyi 
bırakmasından endişe ederiz. İşte o panik anında bizlere ulaşamazsa 
eğer, eczacısı veya ürün danışmanı, danışanı aydınlatırsa tedaviye 
uyum sağlanır ve iyileşme süresi kısalır. 

Akne Kremi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Öncelikle akne, yüzün T bölgesinde yağlanma sorunu olan kişilerde 
görülür. Ancak, cilt tipine uygun olmayan veya komedojenik 
kozmetik ürün kullanımında, kuru cilde sahip kişilerde de akne 
görülebilir. Ayrıca üzerinde nonkomedojenik ve hipoallerjik yazsa 
da herhangi ünlü ve pahalı bir kozmetik krem, güneş koruyucu 
veya bir kapatıcı, allık, highligther, gözenek tıkayabilir ve akne 
oluşumunu başlatabilir. Dolayısıyla akne gidermek amaçlı olmasa 
bile yüzümüze süreceğimiz her şeyde, akne yapabilme potansiyeli 
taşıdıkları için dikkatli olmalıyız.

Dolayısıyla akne sorunu olan bireyler, kullanacakları akne karşıtı 
kremi seçerken özellikle dikkatli olmalılar. Biz cilt analizi yaparak, 
yağ salgısının yoğun ve gözeneklerin tıkalı olduğu bölgelere 
özellikle dikkat ederek ürünler öneriyoruz. 

Akne problemi yaşayan kişilerde, eş zamanlı aşırı kurutucu 
tedaviler sebebiyle tahriş olan cilt alanları da olabilir. Sıklıkla 

rastladığımız sorun; kurutucu akne tedavileri alan kişinin, bize 
danışmadan, yoğun onarıcı nemlendirici kullanımı oluyor. Bu 
durumda akne yayılması ve şiddetlenmesi problemi yaşıyoruz.
Bu arada, yukarıda bahsettiğim purging etkisinde kullanılan 
etken maddeler ciltte kuruma, kızarıklık, soyulma da yaparlar. 
Tabii akne tedavisi alan bölgelerde akne artışı olurken, yüzün kuru 
bölgelerinde kızarıklık ve tahriş bulguları daha da artar. 

Özetle akne tedavisinde amaç, yağ salgısını baskılayarak, mikrop 
çoğalmasını önlemektir. Bu sırada kurumayı engellemek için de 
yağsız nemlendirme sağlamak isteriz. Bu amaçla akneli bir bireyin 
kullanacağı nemlendirici, suyu hapseden ve orta deriye geçişini 
sağlayacak özel bir etken madde olmalıdır.  Bu tür bir nemlendirici 
ancak bir eczaneden temin edilecek dermokozmetik olabilir. 

Makyaj Ürünleri Akneye Sebep Olabiliyor. Akne 
Eğilimli Ciltler Hangi Makyaj Ürünlerini Tercih 
Etmeli? 
Maalesef bugün her kadın, kozmetik aknesi riski ile karşı karşıya, 
çünkü kapatıcısından allığına, nemlendiricisinden güneş 
koruyucusuna kadar tüm kozmetikler gözenek tıkanıklığı yaparak 
akneyi tetikleyebilir. 

O yüzden gözenek tıkamayan, renklendirilmiş mineraller var. Bu 
makyaj ürünleri tabii ki eczanelerde bulunuyor. Molekül yapıları 
küçük ve toksik etkileri daha az.
Burada vurgulamak istediğim bir konu da makyaj ürünlerinin 
birçoğu petrol türevi ve kurşun, kadmiyum, demir gibi toksik ağır 
metaller içeriyor. O yüzden ucuz kozmetik ürün tercih etmemeliyiz. 
Tek sebebi akneye yol açmaları değil; aynı zamanda ağır metallerin, 
cildimizin orta deri tabakasında birikerek sistemik bağışıklığı 
etkilemeleri ve melasma gibi inatçı cilt lekelerine, fotoyaşlanmaya da 
sebep olabilmeleri…

Tedavi Uyumu Akne Problemi Yaşayan Bireylerde 
Sürecin Yönetimi İçin Çok Önemli
Akne problemi yaşayan gençlerin tedavi uyumlarını arttıran en 
önemli faktörlerden bir tanesi de, kullandıkları dermokozmetikden 
memnun olmaları. Bir tedavi protokolüne başlarken, yaşayabileceği 
problemleri en baştan konuşmak danışanlarımızın kaygı düzeyini 
azaltıyor, kendini hazırlamasını ve tedavi uyumunu arttırıyor.

Daha ilk görüşmede, akne sorunu yaşayan kişinin, hastalığı 
hakkında bilgilendirilmesi ve tedavinin yaklaşık kaç ay süreceği, 
nelerin tedaviyi olumlu veya olumsuz etkileyeceği, hızlı yanıt 
alabilmemiz için kendisinin nelerden sorumlu olduğu, hijyeninin 
çok önemli olduğu, gereksiz makyaj ürünü kullanmamız gerektiği 
gibi konuların tümünü konuşmak gerekiyor. Tabii ki burada, onunla 
kurduğum samimi ilişki önem kazanıyor. Danışanlarımızın, bir 
problem yaşadıklarında bize her zaman ulaşabileceklerini bilmeleri 
gerekiyor. 
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Mesleğini severek yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı bașarılı hekim 
Prof. Dr. Ertuğrul Akșahin; uzmanlık alanlarını, hayatındaki dönüm noktalarını ve 
bașarılarını anlatırken, hekim olmak isteyen gençlere de tavsiyelerini veriyor...

Ortopedi Ankara
Hekimlik Fedakârlık İster

ncelikle kendinizden ve uzmanlık 
alanlarınızdan bahseder misiniz?
1975 Karabük doğumluyum. Üniversite eğitimimi 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldım 
ve 1999 yılında mezun oldum. 2000-2013 yılları 
arasında Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasımı 
yaptığım Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde, 2013-2015 yılları arasında Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde, 2015-2020 yılları arasında Medical 
Park Ankara Hastanesinde çalıştım. 2020 yılından beri de 
muayenehanemde, kendi adıyla Ortopedi Ankara Kliniğinde 
danışanlarımı görüyorum. 2005 yılında ortopedi ve travmatoloji 

uzmanlığını, 2013 yılında doçent unvanını aldım. 2019 yılında 
da profesör kadrosuna atandım. İşimi çok severek yapıyorum. 
Özellikle eklem cerrahisi ve travma cerrahisiyle ilgileniyorum. 
Eklem cerrahisi; eklemlere uygulanan her türlü kapalı cerrahi 
girişimleri (artroskopik girişimler), spor yaralanmalarında 
da sık görülen menisküs, ön çapraz bağ, omuz rotator manşet 
yaralanmaları, kalçada labrum yırtıkları gibi birçok bağ ve 
yumuşak doku yaralanmasını içerir. Spor yaralanmalarına 
ilgim dolayısıyla 2014 yılında Ankaragücü takım doktorluğu 
da yaptım. Aynı zamanda eklem cerrahisi eklemlerdeki ileri 
derece kireçlenmelerde (osteoartrit) uygulanan her türlü protez 
(artroplasti) uygulamalarını içerir. Artroplasti uygulamalarında 

Ö
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Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduktan 
sonra da, çalıștığım hastanenin hizmet 

hastanesi de olması nedeniyle üstlendiğim iș 
yükünü teorik bilgiyle destekleyip donanımlı 

bir cerrah olmaya çalıștım.

da özellikle, dünyada ve ülkemizde giderek daha sık uygulanan, 
robotik protez uygulamaları da özel ilgi alanlarımdan biri. 

Travma cerrahisi; uzun yıllar Numune ve Ankara Eğitim Araştırma 
Hastanelerinde çalışırken çok fazla uyguladığımız, ulusal ve 
uluslararası dernekler bünyesinde birçok eğitim faaliyetine 
katıldığım ve benim de çok severek uyguladığım bir alan.

Sosyal hayatımda müzik dinlemeyi, fotoğraf çekmeyi, spor yapmayı 
seviyorum. Son dönemlerde yelken sporuyla ilgilenmeye başladım. 
Denizi çok sevdiğim için yelken sporunu da keyifle yapıyorum. 
Drone fotoğrafçılığı da son dönemde ilgi alanlarımdan biri.

Tıp alanında ilerlemeye nasıl karar verdiniz? Gelecek 
planlarınız nasıl şekillendi? 
Çocukluğumdan itibaren cerrah olmak isterdim. Üniversite sınavı 
öncesi bir dönem, aklım mühendisliğe kaysa da sonuçta Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünü kazandım. 
Etrafımdaki benim gibi, hatta bazıları benden daha fazla motive, 
disiplinli, çalışkan arkadaşlarımla birlikte bir eğitim alınca hep 
birlikte hedefleri yüksek tuttuk, hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık 
ve çalışmaya devam ediyoruz.

Üniversite eğitiminiz sırasında kendinizi geliştirmek 
ve hedefleriniz adına neler yaptınız?
Öncelikle akademisyen olmak ilk ve tek amacım oldu. Okul zaten 
bu yönde temel eğitim veren bir kurum. Literatür takip etmeyi, 
bilgiye ulaşma yollarını üniversitede öğrendik ve tabii ki çok çalıştık. 
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olduktan sonra da, çalıştığım 
hastanenin hizmet hastanesi de olması nedeniyle üstlendiğim iş 
yükünü teorik bilgiyle destekleyip donanımlı bir cerrah olmaya 
çalıştım. Yurt dışı ve yurt içi birçok toplantıya, gerek katılımcı 
gerekse eğitici olarak katıldım ve bilgilerimi yeniledim. Dönem 
dönem uluslararası alanda, alanında lider hekimleri ziyaret ettim 
ve cerrahi uygulamalarını gözlemledim Halen hem eğitici hem de 
eğitilen bir akademisyen olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

Kariyer yolculuğunuzdaki dönüm noktalarınız 
nelerdi?
Doçentlik unvanı aldığım 2013 yılı, akademik hayatımın dönüm 
noktalarından biri. Doçentlik sınavına girebilmek için akademik 
çalışmalarınızdan oluşan bir dosya hazırlamanız gerekir. Ayrıca 
bir sözlü sınav vardı eskiden. Ona da hazırlanmak zorlu bir süreçti. 
Diyebilirim ki, uzmanlığımdan doçentlik sınavına kadar olan 
hayatım, en ciddi ve disiplinli çalıştığım dönemdi.

Kariyeriniz boyunca sizi çok zorlayan durumlar var 
mıydı? Bunları nasıl aştınız? 
Asistanlığımın başlangıç dönemlerinde günaşırı nöbet tutmak zor 
ve anlamsız gelmişti. İnsanlar evlerinde uyuyor, sabah kahvaltılarını 
yapıp dinlenmiş bir şekilde hastaneye geliyorlardı. Biz eğitimine 
yeni başlayan asistan doktorlar ise gün boyu çalışıp, akşam acilde 
sabaha kadar çalışmaya devam ediyor ve ertesi gün de sanki hiçbir 
şey olmamış gibi güne yeniden başlayıp yoğun bir tempo içine 
giriyorduk. “En azından benim bildiğim” böyle bir çalışma temposu 
başka hiçbir meslekte yoktu. Çünkü genelde nöbet sonrası, her 
meslekte insanların bir dinlenme şansı olur. Bu durum başlarda çok 
anlamsız gelmişti bana. Hatta bir ara istifa etmeyi bile düşündüm. 
Ama sonradan, etrafımdaki benden kıdemli asistanlara ve 
uzmanlara, hocalarıma baktığımda gördüm ki bu işi yapan herkes 
işini çok severek yapıyor. Biraz daha sabrettim, alıştım, işlerim biraz 
daha azaldı ve ben de o işini çok seven insanlar arasına katıldım.

Hekim olmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz
var mı?
Hekimlik ciddi fedakârlık isteyen bir meslek. Öncelikle çok 
istemek ve sevmek gerekir bu mesleği. Aksi takdirde ülkemiz 
şartları göz önüne alındığında hekimlik yapmak giderek 
zorlaşmakta. Ayrıca çok dinamik bir şekilde güncellenen bir alan. 
Literatürün yakın takibi gerekir. Aslında bu, sanıldığı gibi zor bir 
şey de değil. İşini seven doktorlar literatürü de çok yakın takip 
ediyor zaten. Ülkemizde böyle birçok hekim var. Aslında işin özü, 
insanın yaptığı işi sevmesi diyebilirim. 



“Sonbahara Son 
Güller” Galası 
Beş farklı kadın sanatçının hayata 
tutunma çabalarını anlatan iki 
perdelik fasıllı Sonbahara Son Güller 
adlı tiyatro oyununun galası yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. 

Oldukça büyük ilgi gören galaya, birçok ünlü isim katıldı. Altı 
kadın, beş erkek oyuncu ve saz heyetinden oluşan Sonbahara 
Son Güller oyunu, seyircileri de dahil ederek dört farklı sahnede 
oynanıyor. Yemekli fasıllı bir şova dönüşen iki perdelik oyun, 
eskinin gazino kültüründen yararlanıyor ve oyun bittikten sonra 
da seyircisini arabesk bir fasılla ağırlamaya devam ediyor. 

davet

REHA-NURBİLEN YAVUZER

HATİCE SENDİL 

TUBA-NURİ DEVELİ

ELİF BOYNER DUYGU OZASLAN  
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Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 
Sibel Sarıkaya; bebeği dünyaya 

getirmenin doğal yolu olan normal 
doğumun anneye ve bebeğe olan 

faydalarından bahsediyor...

Normal 
Doğum

Daha 
Sağlıklı

nne ve bebeğin birlikte gerçekleştirdiği en özel 
etkileşim anı ve mucizevi bir deneyim olan doğum, 
doğal bir süreç olmakla birlikte kişiye özeldir. 
Otuz yedi ila kırk birinci hafta arasında herhangi 
bir müdahale olmadan kendiliğinden başlayan 
kasılmalar, sancılar ve bebek sıvısının gelmesi ile 
bebek vajinal yoldan dünyaya gelir. Normal doğum; 

bebek ve anneyi tehdit eden bir medikal durum olmadığı 
sürece her yönü ile en doğal ve en sağlıklı doğum yöntemidir. 
Normal doğumda temel kural, az müdahale edilmesi ya da hiç 
müdahale edilmemesidir. Anne adayına hiçbir şekilde suni sancı 
verilmeyerek, doğumun kendiliğinden başlaması beklenir ve risk 
yoksa doğum tamamen doğal sürece bırakılır. Gerekli olmadıkça 
epizyotomi (vajinal kesi) uygulanmaz. Anne bu süreçte sürekli 
yatmak zorunda değildir. Doğum sancısı birdenbire çok şiddetle 
başlayan bir sancı değildir. Bebeğin dünyaya gelme süreci değişken 
olmakla birlikte yavaş bir sancıyla başlar. Anne, adım adım bu 
sancının şiddetine ve sıklığına alışarak doğuma kadar kendini 
hazırlar. Bu hazırlık anne adayının hem psikolojik hem fiziksel 
dayanıklılığının artmasına yardımcı olur.

Normal Doğumun Bebeğe Faydaları
• Solunum problemi daha az yaşanır. Doğum kanalında, göğüs 
kafesinin basısı akciğerdeki amnion sıvısının atılmasını sağlar.
• Bebeğin doğum kanalından geçerken vajen florasında bulunan 

bakterilerle teması, daha dengeli ve güçlü  bağışıklık sistemi 
geliştirir.
• Normal doğum bebekleri, çok daha gelişmiş bir emme refleksi ile 
doğarlar.
• Yoğun bakım ve kuvöze alınma olasılığı daha azdır.
• Anne ile bebeğin, anında ten tene teması duygusal bağ ve 
iletişimin daha güçlü olmasını sağlar.

Normal Doğumun Anneye Faydaları
• İyileşme süresi bireysel farklılık gösterse de normal doğumda 
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ayıflamak ve kişiyi rahatsız eden fazla kilolardan 
kurtulmak, günümüzde neredeyse herkesin isteği. 
Aşırı kilo sadece kişiye psikolojik rahatsızlık vermekle 
kalmaz, beraberinde kalp ve damar hastalıkları, şeker 
hastalığı, kireçlenme gibi bir çok sağlık sorununu 
beraberinde getirir. Zayıflamak için hayatınızda bazı 
temel değişiklikleri yaparak çözüme başlayabilirsiniz. 

Bununla beraber günümüzde oldukça etkili bir yöntem olan 
radyofrekans teknolojisinden de destek alınabilir. 

Radyofrekans (RF); radyo dalgalarının belirli bir enerji ile derinin 
üç ila üç buçuk santimetre altına kadar verilmesi işlemidir. 
Uygulama acısız ve ağrısızdır. RF, medikal anlamda birçok alanda 

Z
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güvenle kullanılabilmektedir. Cilt yenileme, kolajen stimülasyonu 
gibi etkilerinin yanında bölgesel zayıflama işlemlerinde de sıklıkla 
kullanılır.

Normal vücut sıcaklığı 36–37°C’dir. Radyofrekans uygulaması 
sırasında deri altı yağ tabakası 40-45°C’ye kadar ulaşır, bu ısıya ulaşan 
yağ hücrelerinin zarları açılır ve parçalanır; aynen sıcak tavaya konan 
margarin gibi yağ hücreleri hem küçülür hem de sayıca azalır, yani 
kendi içinde erir. Eriyen bu hücreler, bol sıvı tüketimi ve hareket 
eşliğinde idrar ve gaita ile atılır. Aslında radyofrekans uygulamasına 
maruz kalan bir yağ paketinin, fizik kuralları gereği erimekten başka 
pek de çaresi kalmaz. İşlem sırasında kesi, kanül kanalları, anestezi 
gibi uygulamalar söz konusu değildir.

Radyofrekans, medikal anlamda birçok 
alanda güvenle kullanılabilmektedir. 

Cilt yenileme, kolajen stimülasyonu gibi 
etkilerinin yanında bölgesel zayıfl ama 

ișlemlerinde de sıklıkla kullanılır. 

Ayrıca radyofrekans uygulanan bölgedeki kolajen yapımının 
uyarılması işin bonusu sayılabilir, yani bir taşla iki kuş meselesi; 
artan kolajen, cilt sıkılaşması sağlar ve yağ hücreleri parçalanan, 
incelme gösteren bölgedeki sarkmaların da önüne geçilmiş olur. 
Sonuçta daha sıkı, daha diri, daha ince bir vücut elde etmiş oluyoruz.
Akıllı zayıflama; beraberinde beş farklı sistemi barındıran, hızlı 
ve etkili çözüm sunan bir cihazdır. Hem cildin derininde hem de 
yüzeyinde etkili sonuç vermektedir. 
• Biz akıllı zayıflamada,
• Vücut şekillendirme,
Bölgesel incelme,
• Cilt yapısının sıkılaşması ve iyileşmesini sağlamaktayız.

Peki, bu uygulama sırasında kişinin yapması gereken, üzerine düşen 
görevler neler olabilir? Elbette kilo verme niyetinde ve sürecinde 
olan herkes gibi bol su tüketimi, karbonhidrat, protein, yağ dengesi 
içerisinde beslenmenin düzenlenmesi, düzenli egzersiz yapılması, 
işlemin sonucu ve kalıcılığı açısından kaçınılmaz gerekliliklerdir.

Hangi bölgelere uygulanabilir? 
Bu işlem, bölgesel yağlanmanın olduğu tüm alanlarda rahatlıkla 
uygulanabilir: Bacaklar, kollar, karın, basen, kalça, göbek, gıdı.

Radyofrekans uygulaması kimlere yapılamaz?
Ağır kan hastalıkları olanlar, hamileler ve emziren annelerde 
uygulamadan kaçınmak lazımdır.

Seans süresi ve aralıkları nedir?
Sorunun derecesine göre, ortalama sekiz ila on seans olarak 
planlanır. Tek bir seansın süresi alana göre değişmekle beraber 
ortalama otuz dakikadır.

Herkesin hayalinde mükemmel bir fiziğe sahip olmak yatar. 
Günümüzde, Avrupa ve Amerika’daki trend zayıflama 
yöntemlerini bir araya getirdiğimizde akıllı zayıflama kavramı 
karşımıza çıkmaktadır. İstenilen bölgeye uygulanan ve 
uygulandığı bölgeyi şekillendirmesiyle beğeni kazanan bu 
yöntem, selülit ve bölgesel zayıflama etkisi ile ilk seanstan 
itibaren sonuçlarını göstermeye başlar. Kişinin yaşam tarzı, 
beslenme düzeni, hormonal yapısı işlemin etkinliği üzerinde 
değişen faktörlerdir. Bu yüzden her hastanın kendi hikâyesi ve 
yolculuğuyla işlem sonrası aldığı sonuç farklı olabilir. 
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sağlık ve güzellik

Sağlık sistemi üzerinde bazı 
değișiklikler yapılmasını zorunlu kılan 

COVID-19, cerrahi servislerini de 
etkiledi. Op. Dr. Rahșan Vargün Yıldız, 
danıșan bakımında izlenen yollardan, 

çocuk cerrahisinde yapılan ve
bulaș riskini en aza indiren

derlemelerden bahsediyor...

Pandemide
Çocuk 

Ameliyatları

andemi Döneminde Çocuk Ameliyatlarında 
Neler Değişti? 
İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında rapor edilen 
COVID-19 enfeksiyonu, iki yılı aşkın bir süredir 
hayatımızda. Enfeksiyon çoğunlukla erişkin 

danışanlarda ve farklı ağırlıktaki klinik tablolarla karşımıza 
çıkarken, çocuk danışanlarda seyri erişkine göre daha hafif 
geçmekte.
 
Pandeminin ilk dönemlerinde, tüm dünyada, sağlık sisteminin 
üzerindeki salgın kaynaklı artmış yük nedeniyle ve cerrahi 
branşlarda çalışan sağlık personelinin, hekimlerin de pandemi 
kliniklerinde görevlendirilmesi sonucunda, elektif ameliyatlar 
ertelendi. Ayrıca hastalığın çocuklardaki seyri netleşmediği için 
acil durumlar haricinde çocuklar mümkün olduğunca sağlık 
sisteminin dışında tutulmaya çalışıldı. Bu süreçte rutin takiplerin 
bir kısmı online muayene ve görüşmelerle yapılırken, diğer yandan 
hastane içinde COVID-19’a yönelik üst düzey korunma önlemleri 
alınarak diğer hizmetlere devam edildi. Yine bu dönemde 
çocuklarda da acil ameliyatlar dışında yapılan ameliyatlar 
ertelendi. Elektif ameliyat olarak geçen (gecikmenin minimum 
danışan riski ile sonuçlanacağı işlemler) sünnet, inmemiş testis, 
kasık fıtığı, kist, dil bağı ameliyatı gibi ameliyatlar için pandeminin 
kontrol altına alındığı dönemler beklendi. Salgının kontrol altına 
alınması, aşılanma ile birlikte normale dönüşte, Sağlık Bakanlığı 
ve enfeksiyon kontrol komitelerinin önerileri doğrultusunda 
algoritmalar oluşturularak rutin hizmetlere dönüldü. Pandemi 
öncesinde de elektif çocuk ameliyatlarımızı sağlıklı oldukları 
dönemde planlamaktaydık. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ateş, 
ishal vb. durumlar ameliyat ve anestezi açısından risk oluşturacağı 
için cerrahi açısından beklemek gerekir. 

Tam kapanma ve çocukların online eğitim sistemine devam 
etmesiyle rutinde sık gördüğümüz ateşli çocuk hastalıklarında 
belirgin azalma olmuşken, ardından okullar açıldığında gerek 
mevsimsel çocuk hastalıkları gerekse COVID-19 enfeksiyonu 
çocuklarda artış gösterdi. Şu anda ameliyat öncesi hazırlıkta, 
danışanımızın sağlıklı olduğu bir dönemde ameliyat planlanarak, 
iki yaştan büyük çocuklarda ameliyattan bir ila iki gün öncesinde 
PCR testi yapılmakta, refakat edecek olan anne ve babadan da test 
alınmaktadır. İki yaştan küçük çocuklarda anne ile fiziksel bağ 
çok daha fazla olduğu için, anneye yapılacak olan PCR testi yeterli 
olmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde de iyileşme sürecinde de 
enfeksiyon riski minimumda tutulacak şekilde ziyaret kısıtlaması 
gerekmektedir.

Acil ameliyatlarda da COVID-19’a yönelik üst düzey önlemler 
alarak hem hasta çocuğu korumak hem de bulaş riskini azaltmak 
önceliğimizdir. Çocuklarda acil ameliyatlarımız; apandisit, 
bağırsak düğümlenmesi, sıkışmış bağırsak fıtığı, tümörler, 
yaralanmalar olarak sayılabilir. Bebek ve çocuk danışanlarımızın 
hastane sürecini minimum travma ve ağrıyla atlatması ve en 
kısa sürede iyileşmesi için gerekli minimal invaziv yöntemlerle 
(laparoskopi-kapalı ameliyat) hastane yatış süreçleri günümüzde 
çok kısalmıştır. 

Pandemi sürecinde, çocuk cerrahı olarak dikkatimizi çeken 
bir diğer sorun, çocuklarımızın evde geçirdiği süre arttıkça ev 
kazası riskinin de artmasıdır. Çocuklar kendilerini kazalardan 
koruyamadıklarından, emniyetli ortamlarda yaşamaları, koruyucu 
önlemlerin alınması, biz erişkinlerin sorumluluğundadır. Kaza 
olduktan sonra ise, doğru ve zamanında yapılan ilk yardım, 
kazanın en az hasarla atlatılmasına yardımcı olacaktır. 

P
RAHȘAN VARGÜN YILDIZ
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Kardiyoloji Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Prof. Dr. Zeynep Tartan, 
fonksiyonel tıp ile yașam süresini ve kalitesini iyileștirmek için neler yapılabileceğini 

MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Fonksiyonel Tıp ile
Bütünsel Tedavi

ZEYNEP TARTAN

Nasıl bir hayat yașadığımız, neler 
hissettiğimiz; hangi duygulara 

yoğunlaștığımız, kendimiz için neyi 
seçtiğimiz tüm yașantımız ve

sağlığımız için önem tașır.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldum. Bir yıl, ABD 
Texas Üniversitesi Hermann Hospital pediatri 
bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 
1998’de Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 

kardiyoloji uzmanlığımı ve doçentliğimi aldım. 2017’de Okan 
Üniversitesinde kardiyoloji profesörlüğümü aldım. Halen 
kardiyoloji ve fonksiyonel tıp alanında İstanbul’da kendi 
kliniğimde danışan kabul etmekte ve eğitimler vermekteyim.

Tıp doktoru olmaya ve fonksiyonel tıpta ilerlemeye 
nasıl karar verdiniz?
Meslek seçiminde bunun, insanla iç içe, insana dair bir branş 
olmasını hep istedim. Bu amaca en uygun olarak tıp doktoru 
olmayı seçtim. Öğrenciliğim ve tüm meslek hayatım boyunca 
da insanın gizemli bedeni ve işleyişini öğrenmek, ihtiyacı 
olan iyileşme yolculuğunda ona rehber olmak beni hep çok 
iyi hissettirdi. Fonksiyonel tıp -klasik yaklaşımımız içinde 
maalesef çok ele alamadığımız- bir kişinin tüm yaşamının 
içindeki ayrıntıları ruh-zihin-beden üçgeninde ele almayı ve 
hastalıkların kök sebeplerini incelemeyi öğrettiği için, bu alana 
yöneldim. 

Fonksiyonel tıp nedir? Kronik inflamatuar 
hastalıkları önlemedeki öneminden bahseder 
misiniz?
Fonksiyonel tıp, bir hastalığı doğuran kişinin yaşantısından 
ve/veya genetik olarak getirdiği yatkınlıklarından oluşan tüm 
etkenleri kişi özelinde, sadece bedensel eksiklikler olarak değil, 
aynı zamanda düşünce ve duygu alanlarında da araştıran 
ve kişiye özel yaşam tarzına yönelik çözümler üreten bir tıp 
yaklaşımıdır. 

Burada beş tane alan, özellikle her kişi için detaylı olarak 
sorgulanır. Beslenme, uyku, egzersiz, stres ve sosyal ilişkiler, 
duygular. Bu alanlardaki aksaklıklar bedendeki hassas 
dengeleri, stres aksı, bağışıklık sistemi uyarılması, mikrobiyata, 
hormonlar işleyişini bozar. Vücutta, bir bütün olarak tüm 
sistemler birbiri ile ilişkili olduğu için genel bir etkileşim olur. 
Dolayısıyla, kişinin yatkınlığına ve temel eksikliklerine göre, 
kronik hastalıklardan bir veya birkaçı tetiklenebilir. Hazırlayıcı 
ortam, tetikleyiciler ve devam ettirici unsurlar tespit edilerek 
tedavi edildiğinde, yine aynı şekilde bir bütün olarak iyileşme 
olur. 

İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan toksik 
maruziyeti nedir ve kontrol etmek için neler 
yapılması gerekir?
Çevresel faktörler aracılığı ile hepimiz her gün bir miktar 
toksine maruz kalıyoruz. Bu basitçe, cep telefonundan aldığımız 
elektromanyetik dalgalardan, güvenlik tarayıcısı olarak 
geçtiğimiz alanlara kadar, kasa fişi olarak elimizde tuttuğumuz 
birçok önemsiz gibi görünen olaylar ile ifade edilebilir. En 
çok, gıda, hava ve su aracılığı ile aldığımız çok düşük dozdaki 
kimyasallar önemli bir bölümü oluşturur. Bu kimyasallar 
vücudun detoks mekanizması ile arındırılarak atılır ancak, 
atılmadan kalan kısım toksik yükü oluşturur. Herkesin detoks 
kapasitesi aynı değildir. Bu kapasiteyi belirleyen en önemli 
unsur, beslenmesindeki çeşitlilik ve vitamin mineral dengesinin 
optimum olmasıdır. Kişinin egzersiz, uyku ve stres yönetimi de 

Ö

yine hem genel sağlığı hem de detoks kapasitesi için çok önem 
taşır. Temiz içerikli beslenmek, su kaynaklarının arındırılmış 
ve filtre edilmiş olması, düzenli egzersiz ile ter atılması ve sebze 
ağırlıklı renkli beslenme, sağlıklı bir uykunun olması sağlıklı 
arınma için gereklidir.

Uyku  sorunları ile sağlık ilişkisini anlatır mısınız? 
Bu bağlamda kaliteli bir uyku için önerileriniz 
neler?
Uyku bozuklukları çeşitli şekillerde ele alınabilir. Uykuya dalma 
sorunu, uykuyu devam ettirmede sorunlar, erken uyanma 
sorunu, uyku apnesi gibi. 

Uyku apnesi; gerekli uyku testleri ile ölçümleri yapılarak 
mevcut ihtiyaca göre CPAP maske tedavisi, kilo verme, özel nefes 
egzersizleri ve hava yolu tıkanıklıklarının cerrahi müdahaleleri 
ile tedavi edilir. Tedavi edilmemesi durumunda hipertansiyon, 
inme, kalp krizi, dikkat bozukluğu, kilo artışı gibi pek çok 
hastalığa zemin hazırlar. Uykuya dalamama, sürdürmede 
zorluklar; hormonal, stres hormon bozuklukları, şeker 
dalgalanması, stres yönetimi bozuklukları gibi birçok farklı 
sebeplerden oluşabilir. Her biri kendine özgü tedaviler ile farklı 
yaklaşımlar gerektirir. Uyku, beynin kendisini gün boyunca 
biriken artıklardan temizleyebildiği en önemli zaman olduğu 
için sağlıklı bir uyku hafıza, ruhsal sağlık, zindelik için elzemdir. 
Sağlıklı bir uyku için; yatak odasının tamamen karanlık, sessiz, 
havadar, serin, yatak ve yastığın rahat ve konforlu olması gerekir. 
Ayrıca odada herhangi bir elektronik eşyanın olmaması ve 
yatmadan iki saat önce mavi ışık ile çok temas edilmemesi 
önerilir.

Sözlerimi fonksiyonel tıp yaklaşımı çerçevesinde şöyle 
tamamlamak isterim. Hayat, acısıyla tatlısıyla bir bütün olduğu 
gibi beden sağlığı da sadece fiziki beden ile sağlanamaz. Nasıl 
bir hayat yaşadığımız, neler hissettiğimiz; hangi duygulara 
yoğunlaştığımız, kendimiz için neyi seçtiğimiz tüm yaşantımız 
ve sağlığımız için önem taşır. Verimli pozitif yaş alarak, 
sevdiklerimizle birlikte aktif bir hayat için elimizden gelenin en 
iyisini yapmayı seçelim. Sevgiyle kalın… 
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Eğer așırı terleme sorunu olduğu 
düșünülüyorsa mutlaka bir hekime 

danıșılarak, hekim kontrolünde 
ișlemlerin gerçekleștirilmesi 

gerekmektedir. 

ıcak yaz günlerinin habercisi olan bahar aylarının gelişi, 
soğuk kış günlerinin sona ermesi, Covid-19 pandemisinin 
üçüncü yaş günü bıkkınlığı ile birlikte eksik kalan veya 
eskisi gibi yaşayamadığımız sosyal hayatımıza kaldığı 
yerden devam etme isteği hepimizde hiç olmadığı kadar 
hasıl oldu. Yıllar boyunca hayatımızı şekillendiren aile, 
iş, tatil kavramlarının tamamen yeniden şekillendiği bu 

dönemde maalesef vücudumuz alışmak ile ilgili zihnimizden bir adım 
geride. Bunun en büyük örneklerinden biri ise terlemek. 

İnsanların çoğunluğu için terlemek, vücut açısından olumlu bir 
tepkidir ve vücut ısısını dengelemek adına sempatik sinirlerimizin 
aşırı sıcak, spor, heyecan ve benzeri durumlarda yönettiği bir fizyolojik 
durumdur. Salgılanan sıvı ve açığa çıkan kokular da tamamen doğal 
sürecin getirisidir ki bu, sağlıklı bir durumdur ve önlenmesine gerek 
yoktur. Fakat normalden fazla terlemek, yani belli dönemlerde terleme 
ataklarının olması, terleme ile hayat kalitesinin bozulması, vücudun 
belli bölgelerinde (el, ayak, koltukaltı, vs.) terleme fazlalığının altı 
aydan uzun sürmesi ve genetik faktörler, doğal terleme ötesine geçip 
bu durumlardan şikayetçi olan insanlarda “hiperhidrozis”, yani aşırı 
terleme sorunu olabileceğini göstermektedir.

Aslında temelleri on yedinci yüzyıla dayanan ve 1980’den beri 
insanlar üzerinde tedavi ve kozmetik amaçla kullanılan botulinum 
toksini (sıkça kullanılan adıyla botoks), aşırı terleme sorununda da 
etkin bir şekilde kullanılmakta. Botulinum toksini vücudumuzdaki 
nörotransmitterin salınımını engelleyerek doktor kontrolü altında 
yumuşak (düzeyli) felce yol açar ve kaslarımızı belli sürelerle etki altına 
alır. Günümüzde halen farklı türevleri keşfedilen ve çalışan botulinum 
toksinini tam anlamıyla anlatmaya sayfalar yetmez, en iyisi biz 
konumuza dönelim!

Hiperhidrozis, yani aşırı terleme tedavisinde botoks kullanımı; 
uygulama bölgesinde bulunan kasları kısmı felce uğratmak yerine 
terlemeye neden olan kolinerjik sinirleri bloke ederek ter üretimini 
sınırlamayı hedefler. İşlem yoğunlukla el, ayak ve koltuk altı bölgelerine 
çok ince iğneler ile botoks enjekte edilerek yapılır. Enjeksiyon, bölgeye 
göre yaklaşık on ila yirmi dakika arasında sürmekle birlikte ağrı ve 
acı ise yok denecek kadar azdır. Acı eşiği düşük danışanlarda anestezik 
krem ile bölge uyuşturulabilmektedir. İşlem tamamlandıktan bir 
hafta sonra yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlar ve on dördüncü 
günün sonunda terleme kademeli bir şekilde büyük oranda azalmış 
olur. Terlemenin azalması yaklaşık üç ila altı ay arasında, kişilerin 
metabolizmasına göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bahar 
ortasında, yani havalar ısınmaya başladığında tedaviye başlanması, yaz 
sonuna kadar danışanların rahatlamasını sağlayacaktır. Uygulama, 
istenildiği veya gerekli olduğu durumlarda senede iki ya da üç kez 
tekrarlanabilir. Eğer aşırı terleme sorunu olduğu düşünülüyorsa 
mutlaka bir hekime danışılarak, hekim kontrolünde işlemlerin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşu olmayan ve/veya 
hekim kontrolünde yapılmayan işlemlerin ise sağlık açısından büyük 
riskleri olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 

Son olarak bizim sizlerle buluşmamıza vesile olan saygıdeğer 
MAG Medya ailesine teşekkürlerimi, siz değerli MAG okurlarına ise 
sevgilerimi sunar, herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilerim. 

S
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sağlık ve güzellik

Günümüzde sanıyoruz ki acısız ve ağrısız bir șekilde bakım yaptırmak 
istemeyen kimse yok. Biz, MedicaEs olarak, kolajen ip protokolü ile 

anında etki göreceğiniz bir güzellik uyguluyoruz sizin için.

Ameliyatsız ve Acısız
Kolajen İp Protokülü

Medica’ES

BANU YENİLMEZ



Danıșanlarımızı haftada iki ya da üç 
gün misafir ediyoruz. Alanında uzman, 
eğitimlerini bașarı ile tamamlamıș ekip 

arkadașlarımız ile danıșanlarımıza konforlu 
ve sağlıklı bir șekilde hizmet veriyoruz.

n az iki, en fazla dört seans uygulama ile neredeyse 
bir yıl, cilt ve boyun bölgesinde oluşan ince-
kalın çizgilerinize veda ediyorsunuz. Diğer 
uygulamalardaki gibi mimiklerinizi kaybetmenize de 
gerek kalmadan, cilt kalitenizin arttığı bu işlem ile ışıl 
ışıl olabilirsiniz. Kırışıklıklara veda etmenin en kolay 
yolu.

Sizler için özenle hazırlanan kolajen ipinin oldukça zengin bir 
içeriği söz konusu. Cildinize derinlemesine nüfuz eder, kolajen 
doku onarımını sağlar ve aynı zamanda patentli bir uygulamadır.

Uygulama alanlarını detaylandırmak gerekirse;
• Alın bölgesindeki kırışıklıklar
• Göz altı ve çevresindeki kırışıklar
• Dudak çevresindeki nazolabial çizgiler
• Boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıklıklar

Bölgesel İncelme ve Sıkılaşma
Merkezimizde on dört adet bölgesel incelme-sıkılaşma 
uygulaması bulunmaktadır. Uygulamalar, sektörün en yeni ve 
ileri nesil cihazları ile, konfor içinde yapılmaktadır.

Misafirlerimizin belirli bölgelerinde oluşan yağlanma, selülit 
ve kalınlaşmayı analiz edip kişiye özel protokoller ile hizmet 
veriyoruz. Daha kolay ve sağlıklı incelip sıkılaşmak adına dönem 
dönem, diyetisyenimizden de yardım istiyoruz.

Uygulamalarımız; kol, sırt, göbek ve bacak bölgeleri için uygun 
olup, herhangi bir yan etkisi yoktur. Kiloya bağlı ya da genetik 
olarak oluşan bütün bölgesel yağlanma sorunlarına karşı en hızlı 
yöntemleri sizlerle buluşturuyoruz. 

Günümüzde oldukça talep edilen popo kaldırma uygulaması da 
merkezimizde yoğun olarak uygulanmaktadır.

Danışanlarımızı haftada iki ya da üç gün misafir ediyoruz. 
Alanında uzman, eğitimlerini başarı ile tamamlamış ekip 
arkadaşlarımız ile danışanlarımıza konforlu ve sağlıklı bir şekilde 
hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 

E
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ünlük yaşam, iş hayatı, seyahat planları, kutlama ve 
davetlere özel menülerle sizlerin sağlıklı beslenme 
yolculuğuna “antiinflamatuvar diyet programlarıyla” 
eşlik ediyoruz. 

Öncelikle sizi dinliyor, doğum şeklinizden 
çocukluk dönemi hastalıklarınıza ve kullandığınız 

ilaçlara kadar ayrıntılı bilgiler topluyor, tıpkı bir dedektif gibi 
metabolizmanızın izini sürüyoruz. 

Rutinde bakılan kan tahlillerinin ötesinde, bedeninizin 
inflamasyon oluşmadan verdiği sinyalleri okuyoruz. İstediğimiz 
özel tetkikler, laboratuvarımız tarafından ev veya ofisinizde 
sizlerden alınıyor. Bu özel tetkiklerle birlikte metabolizmanızı 
değerlendiriyor, profesyonel vücut analiz cihazı ile ölçümünüzü 
alarak, antiinflamatuvar beslenme ve diyet planları oluşturuyoruz. 

Antiinfl amatuvar Diyete Başlamak İçin Bazı 
İp Uçları 
Omega-6/omega-3 oranını dengeleyin. 
Mısır, soya, ayçiçeği gibi omega-6 kaynaklı yağları azaltın. Omega-3 
zengini; somon, sardalya, chia, keten tohumu, ceviz tüketerek hücre 
sağlığınızı koruyun ve daha canlı ve dinamik bir görüntü ortaya 
koyun. 

Yaşlanmanın önüne geçin. 
Derin yağda kızarmış besinler, fırında yüksek ısıda pişen ve yağ 
içeren tatlı-tuzlu kurabiyeler, pastane ürünlerindeki trans yağ 
asitleri; hücre yapısına zarar veren, doku bütünlüğünü bozan 
serbest radikal göçüyle yaşlanmaya (aging) neden olmaktadır. 
Zeytinyağı başta olmak üzere susam, tahin, avokado, ceviz, fındık, 
badem tekli doymamış yağ asitleriyle hücrelerinizi besleyin. Işıltılı 
bir cilt için sağlıklı yağ asidi tüketiminizi arttırın. 

G

Gerçekleștirdikleri özel tetkiklerle danıșanlarının beslenme ve diyet planlarını; 
henüz infl amasyon olușmadan, bedenin verdiği sinyalleri okuyarak hazırladıklarını 

belirten Uzm. Dyt. Rabia Nur Kocamıș, hücreleri tazeleyen antiinfl amatuvar 
diyetin etkilerini MAG Okurları için detaylandırıyor... 

Antiinfl amatuvar Beslenme
Uzm. Dyt. Rabia Nur Kocamış 

UZM. DYT. RABİA NUR KOCAMIȘ 

sağlık ve güzellik



Antiinfl amatuvar beslenerek hücrelerini 
tazele, eliminasyon diyeti ile bedeninin 

kabul ettiği limiti keșfet.

Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminizi sınırlandırın. 
Et içeriğindeki “kolin” sindirilirken, pro-inflamatuvar artık ürün 
olan “TMAO” (Trimetilamin-N-oksit) oluşmaktadır. Bitkisel 
proteinlerden filizlendirilmiş baklagiller; kırmızı, beyaz fasulye, 
mercimek ve nohut ile tanışın. Organik kümes hayvanları ve balık 
tüketin. 

Hayvansal süt ürünlerinden uzak durun.
Bu ürünlerdeki büyük proteinler tam olarak sindirilemez ve pro-
inflamatuvar etkilidir. İkame bitki bazlı süt ürünleri (badem, pirinç, 
Hindistan cevizi) tercih edebilirsiniz. 

Proteinlerin hazmını kolaylaştırın. 
Sindirim enzimi ve lif zengini meyveler; ananas (bromelain), mango 
ve papayayı (papain) öğünlerinize ekleyerek, et grubunu daha rahat 
sindirebilirsiniz.

Prebiyotik ve probiyotik tüketiminizi arttırın. 
Koyu yeşil yapraklı sebzeler (roka, kabak, yeşil fasulye, brokoli, 
pazı) tüketerek bağırsak mikrobiyotanızda kısa zincirli yağ 
asitleri üretimini arttırın, bağışıklığınızı geliştirin. Dost bakteri 
“lactobacillus casei” sayısını, ev yoğurdu tüketerek arttırın. Pancar 
kvass ve elma sirkesi ile sofralarınızı lezzetlendirin. Mikrobiyotanızı 
korumak için şekerli yiyecekler ve içeceklerden uzak durun. 

Ot ve baharatlara her öğünde yer verin. 
Zerdeçal-karabiber ikilisi, kekik, kırmızı biber, biberiye, zencefil, 
yeşil çay yapısında yer alan bioflavonoidler ve polifenoller 
vücudumuzda oluşan serbest radikalleri uzaklaştırarak 
detoksifikasyona katkı sağlamaktadır. 

Patlıcangiller (solanaceae) sebzelerine dikkat!
Patlıcan, domates, patates içeriğindeki glikoalkaloidler bağırsak 
geçirgenliğini olumsuz etkileyerek inflamasyonu arttırabilir. 
Sofranızdan inflamasyon savar sebzeleri; sarımsak, soğan, cayenne 
(Arnavut) biberi, havuç, kabak, bal kabağı ve yeşil yapraklı sebzeleri 
(roka, pazı, kale vd.) eksik etmeyin. 

Berry ailesinin gücünden destek alın. 
Yaban mersini, böğürtlen, karadut, ahududu, goji, çilek güçlü 
antiinflamatuvar etkilidir. Kahvaltı sofralarınızı renklendirin. 

Hassasiyete neden olan besinlerden eliminasyonla 
uzaklaşın. 
Gluten, laktoz, histamin intoleransı veya alerjileriniz mi var? Yirmi 
bir gün uzak kalarak eliminasyonla bağırsak dokunuzu tamir edin, 
alerji ve hassasiyeti kontrol altına alın. 

Gluten tüketiminizi sınırlandırın. 
Buğday, arpa, çavdar, yulaf yerine organik mısır, glutensiz yulaf, 
kinoa, kahverengi pirinç, sorgum, tef, amarant, karabuğday tercih 
edin. 

Dikkat, histamin intoleransınız olabilir. 
Nedensiz baş ağrıları yaşıyor ve kaygılı mı hissediyorsunuz? Muz, 
avokado, patlıcan tükettiğinizde diliniz kaşınıyor, burnunuz mu 
akıyor? Bedeninizi keşfedin. Deniz kabukluları, fermente besinler 
(turşu-kefir vd.), peynir, işlenmiş etler, gıda katkı maddeleri, kuru 
meyveler, çilek, frambuaz, erik, şeftali, ananas, vişne, yer fıstığı, kaju, 
kakao, çikolata, domates, patlıcan, ıspanak, avokado, balkabağı, soya, 
alkol, yeşil çay, bitki çayları, sirke, hardal, paprika, köri, tarçından 
uzak durun. 

Ne ile beslendiğiniz, nasıl hissettiğinizi 
etkileyebilir; stresi kontrol altına alın. 
Stresi azaltmak, inflamasyonu önleyebilir. 
Antiinflamatuvar beslenmeyi deneyimlediğinizde, 
kendinizi daha iyi hissedecek ve günlük stres faktörleriyle 
daha etkili baş edeceksiniz. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok, 
“anti-inflamatuvar diyet programlarıyla” sağlık ve iyileşme 
dolu bu yolcuğa sizleri bekliyoruz… 

Next Level A Blok Kat:16 No:81 Söğütözü-Ankara  T: +90 553 333 21 15       
dyt.rabianurkocamis ▪ www.rabianurkocamis.com
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karma

Languishing, Yılın 
Yeni Sendromu

ayatlarımızı kökünden değiştiren pandemi. Birçok 
bilinmezliği ya da yeniliği de beraberinde getirdi. 
Önce derin bir korku yaşattı hepimize, sonra 
alışkanlıklar geliştirmemize vesile oldu. Şimdi de 
sonraki etkileri ile tanıştırıyor bizleri.

Hem sosyolog hem de psikolog olan Corel Keyes, bizleri yeni 
bir kavramla tanıştırdı. Bu kavramı geçtiğimiz yıl Alan Grant, 
New York Times’ta yazdığı makalesine taşıyarak, hakkında 
bir popülerlik kazanmasına sebep oldu. Adı languishing. 
Türkçede tam çevirisi olmasa da bizler “tatsızlık”, “tatminsizlik” 
olarak sıklıkla tarif ettik onu. Pandemi ile birlikte, hakkında 
farkındalığımız arttı bu kavrama. Geçmişte de vardı. Oğuz Atay’ın 
satırlarına bir bakın. Tam o duyguyu açıklamamış mı?

Peki nedir bu “languishing”?
“İçimde bir his var, tanımlayamıyorum.”, “Canım bir şey yapmak 
istemiyor.” gibi cümleleri çok sık kullanmaya başladınız mı? 
Depresyon değil yaşadığınız. Tükenmişlik de değil. Umut ve 
enerji vardır üzerinizde dikkat ederseniz. Amaçsız da hissediyor 
olabilirsiniz. Tam bir arada kalmışlık duygusu diyebilirsiniz. 
Hali kalmamış, baygın, gevşemiş, kuvvetsiz, yavaş, mahzun.  Siz 
hangisini kendinize yakın hissederseniz öyle isimlendirebilirsiniz.
Uzmanlar languishing için tatsızlık kelimesini daha yakın 
buluyorlar ve biz biliyoruz ki tatsızlık; ruh sağlığının ihmal 
edilmiş çocuğudur. Çünkü hakkında, kişinin bir farkındalığı 
olmuyor. Bu tanımlanamaz halde yaşamaya devam etmek çok 
riskli ayrıca. Tatsızlık, motivasyonunuzu köreltir, odaklanma 
becerinizi bozar ve daha az çalışma olasılığınızı üç katına çıkarır. 
Çalışmalar, on yıllık süreç içerisinde bu duyguyu yaşayanların 
majör depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklara 
maruz kalacağını gösteriyor. Tehlikeli bir durum. 

Pandemi ilk patlak verdiğinde yaşadığımız korku aklımızdadır. 
İşte o fırtına geçip, aşı da hayatımıza gireli beri, her şey başka 
bir boyuta geçmeye başladı. Pandemi hâlâ sürüyor. İnsanlar 
hâlâ hastalanıyor ya da ölüyor. Ne zaman biteceğinin verdiği 
belirsizlik, zevk alma duygumuzu azalttı. Enerjimizi de 
kaybetmeye başlayıp, bir de yalnızlaştıysak, ne olduğunu 
anlamadığımız “tatsızlık”, üstümüze çöreklenmiş oluyor. Bu 

çöreklenme halini anlamamak da kötü, yardım istememiz 
gerektiğini de fark edemez oluyoruz. 

Bir sis perdesi varmış gibi yaşıyorsanız, donukluk hissetmeye 
başladıysanız da bu durumdan şüphelenebilirsiniz. Bu noktada, 
akışa dönmek, çözülmek, o donukluktan kurtulmak için ne 
yapacağız derseniz, çözümü var elbette: Languishing kavramını 
isimlendiren Coral Keyes’in pozitif psikoloji çerçevesinde 
yaptığı çalışmalar, karşıt kavram olan ve iyileşmeye davet eden 
flourishing kavramını ortaya çıkarmıştır. Merkezi bir kavramdır, 
olumlu olana yönelik “gelişimi” ifade eder.

Gelişme, pozitif akıl sağlığının tanımlayıcısıdır. Olumlu 
duyguları inşa etme ve genişletmeyi ifade eder. Popüler bir 
kavram haline gelen “tatsızlığı” ortadan kaldıran iyileşme 
çabalarını da desteklemektedir. Tatsızlık duygusuyla baş etmek 
için temel önerileri şöyle sıralayabiliriz:
• Hislerinizi isimlendirin. Onları fark etmek ve ne olduklarını 
dile getirmek size güç kazandıracaktır. 
• Akışa teslim olmayı, tatsızlık hissine panzehir olacak küçük 
aktivitelerle uğraşmayı deneyin.
• Kendinize zaman ayırın. Bu zaman kısıtlı ya da parçalı olmasın. 
Uzunca bir süre kendinizle kalmaya ve kendiniz için iyi olana 
odaklanmaya çalışın.
• Hobiler edinerek bu kesintisiz zamanı yaratabilirsiniz.
• İletişim kurun, iletişim kurmak size iyi hissettirecektir.
• Küçük hedefleriniz olsun. Günlük programınıza ekleyeceğiniz 
küçük hedefler, savaş kaç merkezimiz amigdalanın 
durgunluğunu kırabilmeniz için size yardımcı olacaktır. 
• Her iyileşme hareketinde olduğu gibi doğru beslenme ve 
egzersiz de size iyi gelecektir.

Sürekli bir harekette olmak, küçük hedeflerle başarı duygusunu 
körüklemek, akışa güvenmek ve kendine kesintisiz zaman 
yaratmak. Yardım etmek de tatsızlık duygusuyla baş etmenin 
bir yoludur. Belirtileri gördüğünüz herkesin farkında olmasını 
sağlayarak destek alması için yönlendirebilirsiniz. Belki küçük 
sorun olarak gördüğünüz o duygunun büyümesine de engel olur. 
Ruh sağlığının ihmal edilmiş bu küçük çocuğu, geç olmadan 
kontrol altında tutulabilir. 

H

“Anlamıyorlar, nazlanıyorum sanıyorlar. 
Oysa hiçbir șey istemiyor içim.”

Oğuz Atay

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Çekim makyajı; kozmetik makyajın haricinde, profesyonel makyaj bilgisi 
gerektiren bir iștir. Özellikle bu alanda çalıșmalar yapan make-up artist Rüveysa 

Gürbüz, profesyonel makyaja yaklașımını ve yılın trendlerini aktarıyor...

Yılın Makyaj Trendleri
Rüveysa Gürbüz

sağlık ve güzellik

RÜVEYSA GÜRBÜZ

Profesyonel makyaj, doğru taktikler 
kullanıldığı takdirde, insanların 

güzelliklerini ufak dokunușlarla ortaya 
çıkarmaktır.

endinizden bahseder misiniz? Ne 
kadardır bu sektördesiniz?
28 yaşındayım, evliyim ve bir çocuğum var. Ailem 
ile birlikte Hollanda, Amsterdam’da yaşıyorum. 
Altı sene önce Amsterdam’da makyaj okuluna 
başlamıştım. Bir sene makyaj üzerine genel 
eğitim aldım, bir sene de MasterClass yaptım. 

Bunun yanında bire bir tek günlük eğitimler de aldım. Hem 
Hollanda’da hem Türkiye’de mesleğimi yapıyorum; yaz aylarında 
genellikle Türkiye’de oluyorum ama yılın geri kalan zamanında 
Hollanda’dayım.

Profesyonel makyaj kategorisine yaklaşımınız 
nedir? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Profesyonel makyaj, işinde uzman kişiler tarafından uygulanan 
makyajdır. Doğru taktikler kullanıldığı takdirde, insanların 
güzelliklerini ufak dokunuşlarla ortaya çıkarmaktır. Porselen 
makyaj, günlük makyaj, gece makyajı, gelin makyajı, çekim 
makyajı bu kategoride sayılabilir. Ben genellikle çekimler 
sırasında, modellere makyaj yapıyorum.

Mesleğinizde yaşadığınız zorluklar neler? 
Üstesinden gelmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?
Pek zorluk yaşadığımı söyleyemem. İnsan mesleğini severse, 
karşılaştıkları zorluklar gözüne görünmez. Ama şunu 
söyleyebilirim; isteğe göre makyaj yaparken, kişi, yüzünün bu 
makyaja uygun olup olmadığına bakmıyor bazen; bu durumda 
ipleri benim almam gerekiyor. Zorluk sayılabilecek tek durum bu.

Bu yıl makyajdaki trendleri neler?
Göz makyajında; bu sene simli ve parlak göz makyajı göreceğiz. 
Bunun yanında, geçen sene görmeye başladığımız buğulu 
eyeliner’ı bu sene tekrar çok göreceğiz. Ayrıca neon renkleri de çok 
tercih edilecek. Elmacık kemiklerinde; keskin gölgelerle, elmacık 
kemikleri ortaya çıkacak. Kaş makyajında; kaş laminasyonu gibi 
kalkık kaşları tekrar göreceğiz. Ten makyajında; bu sene daha 
çok mat görünümler tercih ediliyor. Dudak makyajında bu sene; 
gecen senenin görünmez tonları yerine kırmızı rujlar ön plana 
çıkıyor. Bunun yanında lipgloss da tercih ediliyor.

Gelecek planlarınız ve hedeflerinizden bahseder 
misiniz?
Uzun vadeli planlarım arasında her zaman öğrenmeyi 
sürdürmek var. Yeni sorumluluklar alarak kendime değer 
katabilmeyi hedefliyorum.  

K
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Üstesinden gelmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?
Pek zorluk yaşadığımı söyleyemem. İnsan mesleğini severse, 
karşılaştıkları zorluklar gözüne görünmez. Ama şunu 
söyleyebilirim; isteğe göre makyaj yaparken, kişi, yüzünün bu 
makyaja uygun olup olmadığına bakmıyor bazen; bu durumda 
ipleri benim almam gerekiyor. Zorluk sayılabilecek tek durum bu.

Bu yıl makyajdaki trendleri neler?
Göz makyajında; bu sene simli ve parlak göz makyajı göreceğiz. 
Bunun yanında, geçen sene görmeye başladığımız buğulu 
eyeliner’ı bu sene tekrar çok göreceğiz. Ayrıca neon renkleri de çok 
tercih edilecek. Elmacık kemiklerinde; keskin gölgelerle, elmacık 
kemikleri ortaya çıkacak. Kaş makyajında; kaş laminasyonu gibi 
kalkık kaşları tekrar göreceğiz. Ten makyajında; bu sene daha 
çok mat görünümler tercih ediliyor. Dudak makyajında bu sene; 
gecen senenin görünmez tonları yerine kırmızı rujlar ön plana 
çıkıyor. Bunun yanında lipgloss da tercih ediliyor.

Gelecek planlarınız ve hedeflerinizden bahseder 
misiniz?
Uzun vadeli planlarım arasında her zaman öğrenmeyi 
sürdürmek var. Yeni sorumluluklar alarak kendime değer 
katabilmeyi hedefliyorum.  

K
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Diyetisyen Çınsu Gündüz, diyetinize göre hazırlanan öğünleri kapınıza bırakan
Fit Munch’ın misyonunu aktarıyor...

Sağlıklı ve Eğlenceli 
Zayıfl amanın En İyi Yolu 

Fit Munch

ÇINSU GÜNDÜZ



Fit Munch, beslenme programınızı 
hazır bir șekilde kapınıza bırakıyor; 
sağlıklı ve eğlenceli bir șekilde sizi 

zayıfl atmayı hedefl iyor.

oğun ve stresli bir yaşam, bizi dışarıdan yemeye mecbur 
bırakabiliyor. Evde yemek hazırlamaya üşeniyoruz 
ve neredeyse her gün dışarıdan, sağlıksız seçenekleri 
tüketiyoruz.
Sağlıksız ve yüksek kalorili menüler, hem yaşam 
kalitemizi düşürüyor hem de kilo aldırıyor.

“Yaz yaklaşıyor, bu kilolar nasıl gidecek?” diye aklımızda soru işaretleri 
var.

Spor yapabilir veya beslenmenize dikkat edebilirsiniz; bunun yanında 
bir diyetisyenden de destek alabilirsiniz ancak, sizin için hazırlanan 
beslenme programını uygulamakta zorluk çekebiliyorsunuz. İşte 
burada Fit Munch devreye giriyor ve beslenme programınızı, hazır bir 
şekilde kapınıza teslim ediyor.

Fit Munch olarak sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde sizi zayıflatmayı 
hedefliyoruz.

Yaşam standartlarınızı, sağlık ve beslenme durumunuzu, besin 
tercihlerinizi konuşarak tamamen size özel olan Fit Munch 
diyetisyeniyle planlama yapıyor, öğünlerinizi her gün kapınıza 
bırakıyoruz. Bu sayede zamandan tasarruf edip, kilo vermenin kolay 
ve eğlenceli yöntemi ile tanışıyorsunuz.

Kapınıza bıraktığımız menüleri hazırlarken dikkat ettiğimiz noktalar, 
tamamen size özel olması ve yemeğinizi yerken keyif almanızı 
sağlamak. Artık diyet yapmak çok daha kolay. 

Y
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Kendi özel muayenehanesinde danıșan kabul etmeye bașlamıș olan
Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kıraç; danıșanların hekime 

bașvurmak için çekindiği bir konu olduğunu belirttiği erektil disfonksiyon 
sorununa yönelik uyguladıkları çözümleri aktarıyor...

Erektil Disfonksiyon 
Çözümsüz Değildir 

PROF. DR. MUSTAFA KIRAÇ 



Bu sorun, kırk yașını geçmiș 
erkeklerde yaygın görülen bir 

problemdir. Ancak, etkin bir 
biçimde tedavi edilebilmektedir.

rkeklerin hiç istemediği ve korktuğu bir problem olan 
sertleşme sorunu ya da iktidarsızlık veya tıbbi ifade ile 
söyleyecek olursak erektil disfonksiyon, tüm dünyada 
ve toplumumuzda yaygın görülmektedir. Yapılan 
çalışmalarda kırk ila seksen yaş arasındaki erkeklerde 
sertleşme sorunu yaklaşık olarak %60 civarında 
görülmektedir. Yaş ilerledikçe, sertleşme problemi 

görülme sıklığı artmaktadır. Kırk yaş üzeri erkekleri bekleyen 
bir problem olarak karşımıza çıkan bu durum, azımsanmayacak 
ölçüde yaygındır. Özellikle beslenme ve yaşam tarzı düzensiz olan 
kişilerdeki mevcut ek hastalıkların varlığında bu sorun daha çok 
görülmektedir. 

İki ana başlıkta bu sorunu değerlendirdiğimizde, psikolojik ve 
organik nedenlerin olduğunu görmekteyiz. Psikolojik sertleşme 
sorunu, genellikle erken yaşta görülmekte ve çoğunlukla çiftin 
ortak problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu danışan 
grubunda gece ya da sabaha karşı olan refleks ereksiyonlar 
korunmuştur. Organik nedenli sertleşme sorunlarında ise genelde 
danışanın sabah ereksiyonlarında da problem vardır. Bu grupta 
en sık sebep şeker hastalığıdır. Şeker hastalarının yarısında ciddi 
ereksiyon problemleri görülmektedir. Tansiyon, kalp hastalığı, 
inme, felç, travma, hormon eksikliği, genetik durumlar, sigara, 
ilaç kullanımı ve birçok rahatsızlık sertleşme sorununa yol 
açabilmektedir. 

Bu danışanlar özellikle bizim gibi toplumlarda doktora 
başvurmaktan çekinir, sorunu kabullenmez ya da dost tavsiyesi 
birtakım tedavi yollarına başvurur. Bu durumda sorun daha da 
karmaşık hale gelebilmektedir. Sertleşme sorunu olan bir kişi 
öncelikle bu durumu kabullenmeli ve çözüm yollarını aramalıdır. 

Günümüzde artık sertleşme problemlerinin oldukça etkin ve 
başarılı şekilde tedavi edilmesini sağlayacak yöntemler vardır. 
Hekime başvuran danışanda biz öncelikle nedeni bulmaya yönelik 
hareket ederiz. Eğer neden bulunabilir ve ortadan kaldırılabilir 
ise sorun çözülebilir. Fakat çoğu kez, bir neden bulamayız. Bu 
durumda aşama aşama tedavi uygulanmaktadır. 

İlk aşamada, danışanın yaşam tarzının değişmesi oldukça 
etkilidir. Birçok danışan, bu aşamada tedavi olmaktadır. Sigaranın 
bırakılması, kilo vermek, düzenli egzersiz ve düzenli gece 
uykusunun sağlanması, problemi çözebilir. İkinci aşama tedavi, 
ilaç ve medikal tedavidir. Penise kan akışını sağlayan, düz kas 
gevşemesi ile güçlü ereksiyon oluşturan ilaçlar bulunmaktadır. Bu 
ilaçlara yanıt oldukça fazladır. Ayrıca dolaşımı hızlandıran vitamin 
ve bitkisel takviyeler kullanılabilir. 

Bir diğer tedavi şekli, penise şok dalga uygulamasıdır. Penisin 
kanlanmasını artıran ve yeni damar oluşumunu sağlayan bu 
tedavi, hafif ve orta dereceli sertleşme sorunu olan kişilerde 
%80’lere varan oranda başarı sağlayabilir. 

İlaçlardan fayda görmeyen danışanlarda iğne tedavisi ile ereksiyon 
sağlanabilmektedir. Eğer bütün tedavilere yanıtsız bir durum 
söz konusu ise, penis protezi uygulaması kalıcı olarak sertleşme 
sorununu çözmektedir. 

Özetle bu sorun, kırk yaşını geçmiş erkeklerde yaygın görülen bir 
problemdir. Ancak, etkin bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Eğer 
böyle bir sorununuz var ise işin uzmanı olan bir üroloji hekimi ile 
görüşmenizi ve destek almanızı öneririm. 

E
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Mesleğine çıraklıktan bașlayıp bugünlere gelen ve her daim çok çalıșmanın 
karșılığını aldığını belirten Ayșe Çimer, bașarı yolundaki adımlarını ve güzellik 

merkezine dair merak edilenleri yanıtlıyor... 

Hayal Et, Çok İste
Ayşe Çimer Estetik ve Güzellik

sağlık ve güzellik

AYȘE ÇİMER 



İnanmadığım hiçbir ișlemi 
merkezlerimde uygulamam. Bu konuda 

oldukça katı kurallarım vardır.

ncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Bu sektörde ilerlemeye nasıl 
karar verdiniz?
Hatay İskenderun doğumluyum. Bu 
sektöre yirmi dört yıl önce girdim; tabii 
o yıllarda bu kadar yaygın ve kolay 
değildi. İşin çıraklığından başladım; 

sonra kalfa, ustalık derken usta öğretici oldum. Adım 
adım ve çok büyük bir emek ile ilerledim. İşimi 
çok seviyorum ve hayatım boyunca yaptığım tek iş 
oldu. Hiç sektör değiştirmeden, kendimi her daim 
geliştirerek yirmi dördüncü yılımdayım.

Ö
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Ayşe Çimer Estetik ve Güzellik’in kuruluş 
öyküsünü anlatır mısınız? 
2014 yılında, o dönemde çalıştığım dermatoloji kliniğinden 
ayrılma kararı aldım. Sonrasında kendi kendime “Artık 
zamanı geldi Ayşe!” dedim ve kendi işletmemi kurma 
çalışmalarına başladım. Çok büyük bir emek sonrasında 
Ayşe Çimer Estetik ve Güzellik’i kurdum. Nasıl bir heyecan 
anlatamam. Çok şükür ki sonrasında Hayat Arsuz şubemiz 
ve İstanbul şubemiz açıldı. Şu an üç ayrı şubede hizmet 
vermekteyiz.

Merkezinizin verdiği hizmetler ve içeriğinizden 
bahseder misiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
İlk önce şunu dile getirmeliyim ki, inanmadığım hiçbir 
işlemi merkezlerimde uygulamam. Bu konuda oldukça katı 
kurallarım vardır. Cilt bakımı, çatlak tedavisi, epilasyon, 
selülit tedavisi, leke tedavisi, cilt yenileme, cilt gençleştirme 
gibi uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. Danışanın benden 
beklentisi ve benim çözüm olabileceğim uygulamayı seçerken 
titizlikle hareket etmek çok önemli.

sağlık ve güzellik

2014 yılında, o dönemde çalıștığım 
dermatoloji kliniğinden ayrılma kararı 

aldım. Sonrasında kendi kendime 
“Artık zamanı geldi Ayșe!” dedim ve 

kendi ișletmemi kurma çalıșmalarına 
bașladım.

İş hayatınızda ne gibi zorluklarla 
karşılaşıyorsunuz? Bunlarla başa çıkma 
yöntemleriniz neler?
Her işin mutlaka kendine göre zorlukları vardır. Piyasada 
yaşanan tüm olumsuzluklar tabii ki bizi de etkiliyor. Her 
şeyden önce pandemi girdi hayatımıza. Ülkede defalarca 
kapatılma yaşadık ve oldukça zor bir süreçti. Diğer zorluklar 
çok hafif kaldı bu kapatılma süresinde. Neyse ki artık 
normalleşiyoruz. Umarım tüm dünyada pandemi biter ve eski 
özgür günlerimize kavuşuruz.

Başarılı olmak için kişinin kendisine nasıl 
hedefler koyması gerekiyor? Sizin bu konudaki 
adımlarınız nelerdi?
Her şeyden önce, yirmi dört yıldır çok çalıştım. İlk günlerde 
nasıl çalıştıysam, hâlâ öyle çalışıyorum. Yıllardır sabah altıda 
uyanır, sekizde işimin başında olurum. Disiplin çok önemli. 
Başarının sırrı bana göre, “oldum” demeden her daim çok 
çalışmak ve emek vermek. Emeksiz hiçbir şey olmuyor bence. 
Hayal et, çok iste, çok çalış ve sakın pes etme benim sloganım. 

İlk günlerde nasıl çalıștıysam, hâlâ 
öyle çalıșıyorum. Yıllardır sabah altıda 

uyanır, sekizde ișimin bașında olurum. 
Disiplin çok önemli. Bașarının sırrı bana 
göre, “oldum” demeden her daim çok 

çalıșmak ve emek vermek.
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Ünlü İsimler 
Kiri Labne 
Atölyesinde
Kiri Labne için düzenenlenen 
gastronomi atölyesinde ünlü 
isimler yeni lezzetle buluşarak 
özgün tariflere imza attı.

Kiri, mutfak tutkunu olan, cemiyet hayatının önde 
gelen isimleriyle çok keyifli bir atölye çalışması 
gerçekleştirdi. BEL Türkiye Genel Müdürü Aytekin 
Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe ünlü 
isimler katıldı. Kiri Labne ile yepyeni bir yolculuğa 
çıkan BEL Türkiye, lezzetlerini ve mutfak sırlarını 
katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte çok eğlenceli anlar 
yaşandı. 

davet

BUSE TERİM CEYLAN ÇAPA BURCU ȘENDİR

GİZEM HATİPOĞLU

GİZEM KAYMAKOĞLU, AYTEKİN YILDIZ, AYȘEGÜL DEMİRCİ

HATİCE SENDİL
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endinizi tanıtır mısınız? Mesleki olarak 
yaptığınız çalışmalardan ve odaklandığınız 
alanlar neler?
Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü %80 burslu 
okuyarak ve altı dönem üst üste yüksek onur öğrencisi 
olarak lisans dönemimi bitirdim. Ardından, İstanbul 
Gelişim Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek 

lisansımı tamamladım. Aynı zamanda mindfulness eğitmeniyim. 
Birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projesinde yer 
aldım. Bu süreçte yetişkin ve ergenler ile çalışırken, çeşitli meslek 
içi eğitimlerin organizasyon ve içeriklerinin oluşturulmasının yanı 
sıra, enstitü bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmalarda da görev 
aldım. Yabancı kaynaklardan (İngilizce) çeviri yaparak Türkiye’de 
terapi uygulamalarına ve eğitimlerine kaynak aktarımı sağladım. 
Bir dönem Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde 
gönüllü staj yaptım. Mesleki yetkinliğimi geliştirmek için birçok 
terapi merkezinde ve kurumlarda psikolog olarak, hem online hem 
yüz yüze danışan takip ettim. Bir süre, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı bir eğitim merkezinde çalışma hayatıma kurum müdürlüğü 
ile devam ettim. Danışmanlığını yaptığım eğitim kurumlarında 
ergen ve yetişkin psikolojisi hakkında çok sayıda eğitim verdim. 
Şu anda kendi kurduğum danışmanlık merkezinde, Ankara’da ve 
Ankara dışında yaşayan ergen ve yetişkin bireylere online ya da 
yüz yüze olarak psikoterapi hizmeti veriyorum. Travmatik yaşam 
olayları ve bunların sonucunda ortaya çıkan psikolojik yansımalar 
üzerinde çalışıyorum. Kaygı, depresyon, yas, fobiler, erken dönem 
travmatik yaşam olayları, değersizlik, yetersizlik, öfke, başarısızlık, 
ihmal, güvensizlik, bağlanma sorunları, taciz, motivasyon sıklıkla 
çalıştığım alanlar diyebilirim.

Çalışmalarınızda hangi terapi ekollerinden 
faydalanıyorsunuz?
Aslında uzmanlaştığım psikoterapiler; aile ve çift terapisi, EMDR 
terapi, bilişsel davranışçı terapi, kabul ve kararlılık terapisi, 

mindfulness (bilgece farkındalık) terapi, şema terapi, kısa süreli 
çözüm odaklı terapi ekolleri. Ancak, klinik çalışmalarımda ağırlıklı 
olarak EMDR terapisi uygulamakla birlikte bilişsel davranışçı 
terapi, mindfulness terapi, şema terapi ekollerine yönelik eğitim ve 
çalışmalarım bulunuyor.

Psikolojik sorunlar günümüzde birçok insanın 
hayatını işgal ediyor. Özellikle terapiye gelen 
bireylerin en sık karşılaştığınız ruhsal bozuklukları 
neler?
En sık karşılaştığımız ruhsal bozukluklar, depresyon ve 
kaygı bozuklukları (anksiyete). Ama son dönemlerdeki 
başvurularda fark ediyorum ki; bireyi belirgin bir kategoride 
değerlendirdiğimizde diğer faktörler saptanamayabiliyor ve daha 
güncel, ilişki sorunları, baş edemedikleri ve çözümleyemedikleri 
olaylar ve koşullar, ani yaşamsal kriz dönemleri, stres veren 
yaşam olayları ya da danışma amaçlı başvurabiliyorlar. Elbette 
travmalar, insan var olduğu sürece her an yaşamın bir döneminde 
karşılaşılabilecek bir unsur olduğu için başvurma sebebidir.

Travmatik olayların bireyler ve toplumlar üzerindeki 
etkileri neler?
Fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü olay 
travmadır. Kişi çok yoğun bir korku, dehşete düşme ve çaresizlik 
hissettiğinde olay, kişi için travmatik sürece dönüşebilir. Ayrıca, 
travmatik olaya maruz kalındığında kişinin yaşı, cinsiyeti gibi 
pek çok unsur, travmanın şiddetinin belirleyicisidir. Toplumsal 
travmalar ve bireysel travmalar farklı ele alınır. Toplumsal 
travmalar tabii ki günümüzün sosyoekonomik düzeyinden, 
sosyokültürel ortamından çok fazla etkilenebilir. Bireysel 
travmalarda da kişinin verdiği tepki çok önemli. Çünkü bir birey 
için travma yaratabilecek bir unsur, diğer bir kişi için çok daha 
rahat baş edebileceği ve psikolojik probleme dönüştürmeyeceği 
süreç olabilir. Bu tepkiler kişiden kişiye değişebilir. 

K

Kurmuș olduğu danıșmanlık merkezinde 
online ve yüz yüze psikoterapi hizmeti 

veren Uzman Klinik Psikolog 
Helin Funda Karakılıç, en sık karșılașılan 
psikolojik sorunları ve bunların bireyler 

üzerindeki etkilerini ele alıyor...

Psikoterapi 
Yolculuğu
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endinizden bahseder misiniz? 
7 Eylül 1984 yılında Almanya’da dünyaya geldim. 
Akademik eğitimime ilk önce Almanya’da başladım. Daha 
sonra İngiltere ve Türkiye’de eğitim almaya devam ettim. 
Eğitimimi tamamladıktan sonra hayalini kurduğum cilt 
uzmanlığı alanında ilerleyerek, Almanya Heilbronn’da 
ilk iş yerimi açtım. Bunu gerçekleştirdiğimde hedefim 

tamamen danışanlara beklentileri doğrultusunda en doğru ve sağlıklı 
hizmeti sunmaktı. Üç çocuk annesi bir kadın olarak bu durum beni 
ilk zamanlar biraz zorlasa da bilirsiniz ki, başarılar kolay elde edilmez. 
Ben de hayatım boyunca hep buna inandım ve bu inançla yola çıkarak 
on yılı aşkın süredir hem yurt içi hem de yurt dışında uzman kişilerin 
yetişmesi adına bildiklerimi aktararak sektöre adım atmalarını 
sağladım. Almanya’dan sonra 2018 yılında, “Kesinlikle Türkiye’de de 
bulunmalıyım.” diyerek, ilk şubemi İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtım. 

K
DS V-Line Kolajen İp markasının kurucusu Dilay Șahin, kolajenin ciltte üretiminin 

yavașlamasıyla ortaya çıkan kırıșıklık, kuruluk ve leke gibi sorunlara karșı 
uyguladığı kolajen ip protokolü hakkında merak edilenleri yanıtlıyor. 

Zamanı Durduran Protokol
DS V-Line Kolajen İp

Ds V-Line tekniği nedir, nasıl uygulanır ve bu 
protokole ne zaman başlanması tavsiye edilir?
Ds V-Line kolajen ip protokolü, tamamen kolajen ana maddesi 
kullanılarak yapılan ve kimyasal içermeyen bir uygulamadır. 
Ds V-Line kolajen ip protokolüne başlama aşaması danışanın 
kendisiyle alakalı bir durum. Uygulamanın herhangi bir yan etkiye 
sahip olmaması, özellikle her yaştan danışanımıza hitap etmesini 
sağlıyor. Ama genel olarak cilt üzerinde kolajen üretimi otuzlu 
yaşlardan sonra yavaşlıyor. Burada kesinlikle cildimizdeki kolajen 
üretimini dışarıdan ya da içeriden arttıracak takviyeler yapmamız 
gerekiyor. Ds V-Line kolajen ip protokolü uygulamasına ise yirmi 
yaşından itibaren başlamanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. 
Hatta erken yaşlarda uygulamaya başlamanın ileriki dönemlerde 
cildimizde oluşabilecek kırışıklık, kuruluk ya da cilt lekeleri gibi 
sorunların önüne geçmede büyük rol oynuyor. 

sağlık ve güzellik
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Bu uygulamaya başlamaya nasıl karar verdiniz? 
Ds V-Line kolajen ip uygulamasını hayata geçirmem, tamamen 
kendimden yola çıkarak oldu. Ben de her kadın gibi “Yirmili yaşlarımın 
sonunda yüzümde oluşacak kırışıklıklar için ne yapabilirim, nasıl 
önlemler alabilirim?” diye düşündüm. Bu tamamen kimyasaldan 
uzak bir uygulama olmalıydı. Cildin doğal dengesini bozmayacak 
bu uygulamanın ana maddesi kolajenden başka bir şey olamazdı. Bu 
uygulama ile amacım tüm kadınların isteklerine cevap vermek, onları 
mutlu etmekti. Geri dönüşlerde de bunu net olarak görebiliyoruz ve 
mutlu oluyoruz

DS V-Line ürün çeşitliliğinden ve içeriğinden biraz 
bahseder misiniz? En çok tercih edilen ürün hangisi?
Kolajen ip protokolünden ayrı olarak peeling, güneş kremi, göz 
kremi ve serumlardan oluşan günlük bakım ürünlerimiz de var. Bu 
ürünlerimiz genel olarak erkeklerin ve kadınların, ciltlerini soğuktan 
ya da sıcaktan korumak, düzenli bakımını sağlamak için kullandığı 
ürünler. Bunlardan ayrı en çok tercih edilen ve olumlu dönüş aldığımız 
ürünümüz ise avokado peelingi. Peeling konusu cildin düzenli olarak 
bakımında çok önemli. Bizler özellikle, danışanlarımıza haftada bir kez, 
ciltlerine uygun olarak seçtikleri peeling uygulamasını yapmalarını 
ve peelingi cilt bakımlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmelerini 
öneriyoruz. 

Kolajen ip protokolü uygulamasında dünyada ilksiniz 
ve bu konuda eğitimler veriyorsunuz. Eğitimlerinizin 
içeriği neler ve kimler katılabilir?
Uygulama ile birlikte eğitim de veriyoruz. Bu eğitim ile amacımız, 
birçok uzmanın, kariyerinde başarılı olması için onlara öncü 
olmak. Sertifikalı olarak gerçekleştirilen eğitim programımız, 
kariyerine güzellik sektöründe başlamak isteyenler, cilt uzmanları, 
cilt uzmanlığı alanında eğitim alan ancak kendini bu alanda daha 
fazla geliştirmek isteyen kişiler için gerçekleştirilen ve genelde bir 
gün süren eğitimlerden oluşuyor. Bu eğitimde uzman adaylarına Ds 
V-Line kolajen ip protokolünün ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve 
özellikle uygulama aşamasında nasıl bir yol izlenmeli konularını bire 
bir görmeleri amacıyla bir cilt üzerinde uygulama yaparak tek tek 
anlatmaya çalışıyoruz.  

Kolajen ip protokolünün cilde faydaları neler? Kaçıncı 
seanstan itibaren sonuç vermeye başlar?
Kolajen, tabiri caizse gençlik iksiridir. Cildin genç ve diri kalması 
tamamen vücudumuzdaki kolajen üretimiyle ilgilidir. O yüzden daha 
önce de belirttiğim gibi otuzlu yaşlardan sonra kolajen üretiminin 
yavaşlaması sonucunda cildimizde kırışıklıklar ve yaşlanma belirtileri 
görünür. Kolajen, cilt üzerinde görülen bu gibi sorunların giderilmesini 
sağlar.  Bizler seansa başlamadan önce danışanın ihtiyacına göre bir 
yol izliyoruz. Genelde ilk seanstan itibaren danışanlarımız iyi sonuçlar 
almaya başlıyor. On günlük süreçte üç kür yapıyoruz. Daha sonra bu on 
günlük üç kürün, sekiz ayda bir tekrarlanmasını öneriyoruz. Eğer ciltte 
ciddi bir kırışıklık varsa, belirli bir dönemde altı ya da sekiz hafta gibi 
devam kürleri cildin çok daha iyiye gitmesini sağlıyor. Bir yıla yayılan 
bir takvimde tekrarlanması da ciltteki yapıyı daha da güçlendiriyor. 

Sağlıklı bir cilde ve görünüşe sahip olmak için neler 
önerirsiniz?
Sağlıklı bir cildin oluşmasında birçok şey etkili. Genetik yapı, beslenme 
tarzı, stres cildimizin genel durumunu etkileyen sebeplerden sadece 
birkaç tanesi. Ancak, bizler özellikle sağlıklı ve iyi görünen bir cilde 
sahip olmanın kısa vadede, en etkili şekilde düzenli aralıklarla Ds 
V-Line kolajen ip protokolü uygulaması ile gerçekleşebileceğini 
danışanlarımızla paylaşıyoruz. Tabii uygulama öncesi veya sonrası 

danışanlarımıza günlük bakımlarını da ihmal etmemelerini 
söylüyoruz. Bunun yanında tabii ki cildi düzenli olarak 
temizlemek, kir ve yağlardan olabildiğince arındırmak ve 
her mevsim, kremlerle cildimizi korumak cildin sağlıklı 
bir görünüm kazanmasında rol oynayan diğer faktörler 
diyebiliriz. 

Ds V-Line markasının yurt içi ve yurt dışında bu 
kadar başarılı olmasının sırrı nedir? 
Ds V-Line ailesi olarak özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda yurt 
içi ve yurt dışında sonuç odaklı çalışmaya özen gösterdik. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok uzman ve doktor ile 
birlikte bu ihtiyaçlardan yola çıkarak her zaman doğru ve 
verimli hizmet anlayışını benimsedik. Global bir kozmetik 
markası olarak ar-ge çalışmalarına özen gösterdik ve kendi 
markamızı oluşturmak için kolları sıvadık. Özellikle çok kısa 
sürede İsviçre, Hollanda, Dubai, Ukrayna ve İtalya gibi pek çok 
ülke ile çalışarak ciddi yol kat ettik. Planlı çalışma sistemini 
benimseyerek, eğitimler verdik. Açıkçası tüm bunlar bizi 
güvenilir bir marka haline getirdi.  
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Güzelliğe dair tüm hizmetleri sunan ve hızla büyümeye devam eden 
Canan Bektaș Güzellik Akademi, markalașma yolunda büyük adımlar 

atıyor. Merkezin kurucu ortakları Canan Bektaș ve Yavuz Șahin, 
merak edilenleri MAG Okurları için anlatıyor...

Mucize Sonuçlarla
Canan Bektaş Güzellik Akademi

CANAN BEKTAȘ, YAVUZ ȘAHİN



anan Bektaş Güzellik Akademi olarak, 
verdiğiniz derslerden bahseder misiniz?
Eğitimimizde cilt teorik bilgisi, cilt hastalıkları, 
popüler cilt bakımları, hydrafacial, mezoterapi, 
dermapen, asit bakımı, vücut bakımları, vücut ve yüz 
masajı, kirpik lifting, profesyonel makyaj, manikür, 

pedikür, lazer, profesyonel makyaj gibi güzellik uzmanlığına dair 
her şey sıfırdan anlatılıyor.
 
Peki, merkeziniz, danışanlarına ne gibi hizmetler 
sunuyor?
Canan Bektaş Güzellik Akademi olarak, kadınların istediği tüm 
hizmetleri sunuyoruz; cilt bakımları, epilasyon, kalıcı makyaj, 
vücut masajları, kirpik, tırnak, zayıflama gibi. İçeriye girdiğinizde 
tepeden tırnağa güzelliğinize güzellik katmanız için elimizden 
geleni yapıyoruz.
 
Pandemi sebebiyle yaşanan kilo artışı, bölgesel 
zayıflamaya olan ilgiyi de arttırdı. Merkezinizde 
uyguladığınız bölgesel incelme işleminden bahseder 
misiniz?
G5, kavitasyon, EmStyle, selülit masajı, lenf drenaj gibi birçok 
cihazla çalışıyoruz. Tabii bununla beraber danışanın beslenmesi 
ve sıvı tüketimi de çok önemli. Alınan sonuçlar mucize gibi.
 
G5 masajının faydaları nelerdir? Tedavinin 
detaylarını paylaşır mısınız?
G5, selülit oluşumunu engelleyerek, mevcut selülit sorununun 
giderilmesinde kullanılır. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar, 
kasları güçlendirir; kronik kas ağrılarını ve spazmları giderir; 
cildin sıkılaşmasını sağlayarak elastikiyet kazandırır; vücudu 
sıkılaştırır; metabolizmayı hızlandırır. 

C
SUDE GÜNGÖR, ȘENAY ATAȘ, SERAP ÖZTÜRK, YAVUZ ȘAHİN, CANAN BEKTAȘ, ESRA ATABAȘ, NERGİZ KAYA
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Cildinizin Hangi 
Konsantreye İhtiyacı Var?

Özellikle cilt bakımı için son dönemlerde sıklıkla tercih edilen ve önerilen çeșitli 
konsantre serumların önemini ve etkilerini MAG Okurları için ele aldım...

Hamiyet Akpınar
hamiyetakpinar@gmail.com

 hamiyetakpinar

makyaj sırları

ildinizin Hangi Konsantreye İhtiyacı Var?
Özellikle cilt bakımı için son dönemlerde sıklıkla tercih 
edilen ve önerilen çeşitli konsantre serumların içeriğini, 
önemini ve etkilerini MAG Okurları için ele aldım...

Konsantre Serumlar Ne İşe Yarar?
Konsantreler, günlük güzellik rutininizin olumlu etkilerini 
artırarak cilde özel faydalar sağlar. Cildin özel desteğe ihtiyacı 
olduğunda gereken güzelliği ve gerçek yoğun bakımı sağlamaya 
yardımcı olurlar. Yüksek konsantrasyonda biyolojik olarak 
kullanılabilir aktif bileşenlerin cilde daha iyi salınmasına izin 
veren sıvı bir dokuya sahiptirler.

C Ne Zaman Kullanılmalıdır?
Günlük cilt bakım rutininize ilave olarak konsantre serumlar 
önerilir. Cildin nemlendirme, canlanma ve yenilenmeye ihtiyaç 
duyduğu bakım döngülerinde kullanılabilir.

Nasıl Kullanılır?
Konsantreler, günlük rutin bakımlarınızı artırmaya 
çalıştıkları için, normal krem bakımınızdan önce uygulanır. 
Alternatif kullanım şekli, konsantreyi kremle karıştırarak 
cilde uygulamaktır. Konsantreyi günlük bakım kremiyle 
birleştirmek, cildin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir 
ürüne sahip olunmasını sağlar.
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DAY2DAY- Beauty
Hyaluronic Acid + Postbiotic Serum

DAY2DAY- Beauty
Stabilised Vitamin C %10 Serum

DAY2DAY- Beauty
Collagen + Retinol Serum

Cildiniz cansız veya yorgun 
görünüyorsa, cildinizin C vitamini bazlı 

bir güçlendiriciye ihtiyacı olabilir.

Cildinizin Hangi Konsantreye İhtiyacı Var?
Cildiniz cansız veya yorgun görünüyorsa, cildinizin C vitamini 
bazlı bir güçlendiriciye ihtiyacı olabilir.

Cildimizi ultraviyole ışınlarının, duman ve çevresel 
kirleticiler gibi toksik maddelerin zararlı etkilerine karşı 
korumalıyız. C vitamininin topikal olarak kullanımı cildimizi 
aydınlatmaya yardımcı olur. Bir C vitamini türevi olan Ascorbyl 
Tetraisopalmitate kararlı yapısı ve yüksek emilimi ile cilde hızlıca 
penetre olur.

Cildiniz ince çizgiler, kırışıklıklar, koyu noktalar ve renk 
değişimleri gösteriyorsa topikal olarak retinol ve peptit içerikli 
konsantre ürünlerden destek alabilirsiniz.

Cildiniz kuruluk ve hidrasyon kaybı belirtileri gösteriyorsa 
topikal olarak uygulanan hyaluronik asit içerikli konsantre 
ürünlerden destek alabilirsiniz. Cilt uygun şekilde 
nemlendirildiğinde güçlü kalır ve dış saldırganların neden 
olduğu etkilere karşı korunaklı olur.

Benim de rehberlik ettiğim, danışmanlığını ve testlerini yaptığım, 
yenilikçi formülasyonlarına hayran kaldığım, cilt için en önemli 
içeriklerle farklı ihtiyaçlara göre hazırlanan üç şahane serumu 
size gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum.  

Cildinize hak ettiği değeri vermek için yeni bir başlangıç olarak 
Day2Day Beauty Serum ailesini keşfedin.

Day2Day Beauty Stabilised Vitamin C %10 Serum: Yorgun, donuk 
ve lekeli ciltlerde etkili antioksidan bir konsantredir. İçerisinde 
Ascorbyl Tetraisopalmitate kullanılmıştır. Yapılan klinik çalışma 
sonucunda Day2Day Beauty Stabilised Vitamin C %10; cilt 
tonunu eşitler, cildi aydınlatır, nemlendirir, pürüzsüzleştirir, 
cilde ışıltı katar, cildin görünümünü iyileştirir, renk bozulmasını 
azaltır; iyi emilir, iyi yayılır, kullanımı kolay ve keyiflidir. Cilt 
lekelerinin görünümünü %15’e kadar azaltır. (Cilt parametreleri 
bağımsız laboratuvarda In use test ve enstrümantal ölçüm ile 

gönüllüler üzerinde test edilmiştir.) Parfüm, paraben, alkol 
içermemektedir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Day2Day Beauty Hyaluronic Acid+Postbiotic Serum: Cildi 
nemlendiren, cildin savunmasını artıran ve güçlendiren 
konsantre bakım ürünüdür. İçeriğinde bulunan beş farklı 
formdaki hyaluronik asit ile epidermisin tüm katmanlarına 
nemlilik sağlamaya yardımcı olur. Cildi yirmi dört saate kadar 
nemlendirir. Yirmi dört saate kadar yeterli düzeyde cilt nemini 
korur. Cilt nemini yirmi dört saatte %32’ye kadar arttırır. (Cilt 
nemi bağımsız laboratuvarda Corneometer cihazı ile ölçülerek 
test edilmiştir.) 

En önemli özelliklerinden biri de içeriğindeki mavi ışık karşıtı 
özel bileşeni ile günlük maruz kalınan mavi ışığın (spot, 
telefon, bilgisayar vb.) zararlı etkilerine karşı cildi korumayı 
desteklemesidir. Parfüm, paraben, alkol içermemektedir. 
Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Day2Day Beauty Collagen+Retinol Serum: Yeni nesil retinoid, 
kolajen amino asitleri ve cildi yeniden yapılandırmaya 
yardımcı peptitler ile formüle edilmiştir. Day2Day Beauty 
Collagen+Retinol Serum’un, kırışıklığı azaltmaya yardımcı 
olduğu ve elastikiyeti arttırdığı klinik olarak test edilmiştir. Bir 
aylık kullanımda %14.05’e kadar elastikiyette artış ve %8,16’ya 
kadar kırışıklıklarda azalma görülür. (Cilt parametreleri 
Derma Lab Combo v ASW 300 ölçüm cihazlarıyla bağımsız 
laboratuvarda gönüllüler üzerinde test edilmiştir.) Parfüm, alkol, 
paraben içermemektedir. Dermatolojik olarak test edilmiştir. 
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Doktor Ziyareti doktorziyaretiVideoyu izlemek 
için okutunuz.

eptoplasti, burun orta perdesini oluşturan kemik ve 
kıkırdak yapının eğri kısmının, burun solunumunu 
bozduğu durumlarda yapılan düzeltme ameliyatının 
ismidir. KBB kliniklerinde en sık yapılan işlemlerden 
biridir. Bu ameliyat sonrasında burun deliklerine 
tampon yerleştirilerek, ameliyat sonrası kanama, 
abse ve hematoma gibi komplikasyonların önüne 

geçilmeye çalışılır. Ancak, tampon kullanımının kendine özgü 
komplikasyonları ve danışanlarda ciddi bir rahatsızlık hissi 
oluşturma durumu vardır. Tamponlar ortalama kırk sekiz saat 
burunda tutulmakta, ağrı ve basınç hissine ve burunda şişliğe 
sebep olmakta, çıkarılma işlemi sırasında rahatsızlık ve stres 
yaratmaktadır. Tampon uygulaması, burun solunumu ve sağlık 
için çok önemli olan bu ameliyatın, halk arasında kötü bir üne 
sahip olmasına sebep olmuştur.

Tamponsuz septoplasti ameliyatı 1978 yılından itibaren 
uygulanmış ancak fazla popüler olmamıştır.  Tamponsuz olarak 
yapılan septoplasti işlemleri için birkaç metot belirlenmiştir. Bunlar 

arasında yorgan dikişi ve eriyen zımbalar ön planda yer almaktadır. 
Biz de kliniğimizde yorgan dikiş tekniği ile ameliyatlarımızı 
yapmaktayız. Bu teknikte önden arkaya doğru, burun orta 
perdesinin katmanları karşılıklı olarak eriyen dikiş materyalleri ile 
kapatılarak ameliyatlar bitirilmektedir. Ek olarak ameliyat sonrası 
kanama riskini azaltmak amacıyla küçük kanama odakları koter 
yardımıyla durdurularak, ameliyat sonrası konfor arttırılmaktadır. 
Bu konuda literatüre girmiş bir çalışmamız mevcuttur. 

Ameliyat sonrası günlerde, burundan hafif sızıntı şeklinde 
kanama ve hafif tıkanıklık hissi olmasına rağmen bu, tamponun 
yarattığı basınç ve tıkanıklık hissine oranla çok az seviyededir. 
Danışanlarımız ertesi gün normal hayatlarına geri dönmekte 
ve iş gücü kaybı minimal olmaktadır. Danışanlarımıza on beş 
gün içerisinde iki kez kliniğimizi ziyaret etmesini önererek 
burun içerisinde temizlik ve pansuman yapmaktayız. Bu işlem 
sayesinde danışanlarımız, hayat kalitesinin artmasına büyük katkı 
sağlayan bu ameliyatı daha konforlu ve iş hayatını aksatmadan 
olabilmektedir.  

S
Serkan Kızılbayır’ın bu sayıdaki Doktor Ziyareti konuğu Liv Hospital Ankara

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları’ndan Doç. Dr. Taylan Gün, danıșanlara daha çok 
konfor sağlayan tamponsuz septoplasti ameliyatı tekniğini anlatıyor...

Tamponsuz
Septoplasti Ameliyatı

DOÇ. DR. TAYLAN GÜN





Eğlenceli 
Kutlama
Angora A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Dönay Kara, yeni yaşını dostlarıyla 
birlikte karşıladı. Doğum günü 
kutlamasına cemiyet ve sanat 
dünyasından isimler katıldı. 

Ankara’da sosyal yaşamın sevilen simalarından olan Dönay 
Kara yeni yaşını kutladı. La Meze’de gerçekleşen doğum günü 
kutlamasına aralarında ünlü şarkıcı Hatice’nin de bulunduğu 
kalabalık bir davetli grubu katıldı. İş ve cemiyet hayatının yakından 
tanıdığı birçok ismin de katıldığı etkinlikte yeni yaşını kutlayan 
Dönay Kara, dostlarıyla birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. 
Canlı müzik eşliğinde, uzunca bir masa oluşturan dostlarıyla tek tek 
sohbet ederek ilgilenen Kara’nın yeni yaş pastasını üflerken yaşadığı 
mutluluk ise görülmeye değerdi. 

davet

DÖNAY KARA
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Eğlence, müzik ve lezzet üçlüsüyle yola çıkarak misafirlerini ağırlayan
alternatif meyhane Șaika’nın fikir sahibi ve kurucusu Ahmet Kaplan, yeni bir 

konseptle șehre merhaba dedikleriprojesinden bahsediyor...

Alternatif Anlatılmaz,
Şaika’da Yaşanır

hmet Kaplan kimdir?
1987 yılı Gaziantep doğumluyum. Gaziantepli olmam 
belki de beni meslekte bu seviyeye getirdi. Turizm 
sektörü de dahil olmak üzere birçok mekan ve işletmede 
çalışarak mesleğe başladım ve şu an executive cheff 
konumundayım. İşletme hayatım ise somut olarak 

Meyhane Müjgan’da 2019 yılında başladı. 

Şaika Projesi nasıl gelişti?
Yeni nesil meyhane olan Meyhane Müjgan’la beraber bir başarı elde 
ettiğimizi düşündük. Ankara’da yeni nesil meyhane kültürü çoğalınca, 
aklıma “Neden ‘alternatif meyhane’ açmayalım ki?” sorusu geldi. 
Peki nedir alternatif meyhane? Biz meyhane kültürünü sadece acıya 
ya da sadece efkarlanmaya indirgemek istemiyoruz. Meyhanelerde 
sahne almayan, alternatif gruplar ve solistlerle çalışmak istiyoruz. 
Örneğin; ayda bir neden meyhanede bir stand-up gösterimiz olmasın? 
Cem Yılmaz, Ata Demirer, Doğu Demirkol gösteri yaparken neden 
sadece gösteri merkezlerinde ya da tiyatrolarda sahne alıyorlar? Talk 
show izleyicileri hiçbir şey içmiyor mu? Şaika, insanların rahatlıkla 
stand-up izleyebileceği, farklı tatlar deneyebileceği, farklı müzikler 
dinleyebileceği (caz, blues, rap gibi) bir mekan. Biz farklı konseptlerle 
bu projeyi başlattık. Bu projemizin oluşan ilk takvimi şöyle: 25 Şubat 
açılış partimizle birlikte ilk olarak Kolektif İstanbul, ardından 4 Mart 
Zakkum, 11 Mart İstanbul Arabesque Project, 18 Mart Mansur Ark, 
25 Mart Retrobüs (80’ler 90’lar konsept partisi) konserleri. Biz hiçbir 
konserimizde bilet kesmiyoruz.  

A

AHMET KAPLAN

Şaika’yı diğer eğlence mekanlarından ayıran 
özellikler nelerdir?
Biz meyhane adı altında, alternatif kültürü Ankara’ya 
kazandırmak istiyoruz. Alışılmışın dışında misafirlerimize 
alternatif imkânlar sunuyoruz. Alternatif sahne, alternatif 
meze, alternatif içecek, alternatif iç dekor… Alternatif meyhane 
bizce anlatılmaz, Şaika’da yaşanır. 

Yeni ve farklı bir projeyle Ankara’ya merhaba 
dediniz. Bu projenin amacı nedir?
Meyhanelerde, meze sunumu olarak ya tepsi ya dolap 
şov var. Ama biz, gelen misafirlerimize tatmaları için bir 
sunum konsepti yarattık. Misafirlerimiz, mezelerimiz ve ara 
sıcaklarımızın tadına bakarak karar veriyorlar. İnsanların 
ayakta, performans hall sahnelerde dinlediği müzik tarzlarını 
neden meyhane masalarında otururken de dinleyemediklerini 
düşündüğümüz için bu projeyi geliştirdik. Globalleşen 
dünyada gün geçtikçe her şey değişiyor. Biz de meyhane 
kültürünü, bizim geliştirdiğimiz “Şaika Alternatif Meyhane” 
projesiyle değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın 
on yıl önce ana para birimi olan dolar ve euro’ya bitcoin’in 
dahil olacağını kim tahmin edebilirdi ki? Her şeyin bir ilki 
ve başlangıcı vardır. Türkiye’de de bunu biz Şaika Alternatif 
Meyhane ailesi olarak gerçekleştireceğiz. Belki klişe olacak 
ama inanmak başarmanın yarısıdır. Biz de başaracağımıza 
inanıyoruz. @saikankara, takipte kalın, dostça kalın… 

ORHAN KAPICI

DIFFERENCE
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Profesyonel Yașam Koçu Elif Aksal, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün önemini, 
kadının erkekle eșit olmasının gerekliliğini ve alınan kararlarla önlemlere ilișkin 

açıklamalarda bulunarak düșüncelerini aktarıyor...

Kadınların Hak 
Mücadelesi

sağlık ve güzellik

ELİF AKSAL
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Kadınların Hak 
Mücadelesi

sağlık ve güzellik

ELİF AKSAL

Biz kadınlar kendi gücümüzün 
farkına varıp, haklarımızın bilincinde 

olarak var olma mücadelemizi 
sonuna kadar sürdürmeliyiz.

adınlar Günü ilk olarak 8 Mart 1957 tarihinde, 
Amerika’nın New York kentindeki kırk bin fabrika 
işçisinin daha iyi çalışma koşulları talebi üzerine 
greve başlayıp, bu grev sırasında çıkan yangında yüz 
yirmi dokuz kadın işçinin fabrika önüne kurulan 
barikatlardan kaçamaması sonucunda can vermesiyle 
gündeme getirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü, kadınların hak mücadelelerini ve erkeklerle 
karşılaştırıldıklarında yaşadıkları eşitsizliklerin azaltılması 
taleplerini gündeme getirdikleri önemli bir gündür. 1910 
yılında Danimarka’da toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı’nda, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olmasına oy 
birliğiyle karar verilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 
Mart’ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını 16 Aralık 
1977 tarihinde kabul etmiştir. 

Kadınlar Günü, ülkemiz için de kadın haklarının kazanılması, 
iyileştirilmesi konusunda gündeme gelmesi açısından önemli bir 
gündür. Türkiye’de 1926-1934 yıllarında gerçekleştirilen Atatürk 
Devrimleri ile kadınlar sosyal, kültürel alanlarda, hukukta, aile 
içinde, siyasette, çalışma hayatında erkeklerle eşit haklara sahip 
olmuştur. 

Ülkemizde kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığın 
önlenmesi için 1986 yılında “Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” 
yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme ile kadın-erkek eşitliğini fiilen 
sağlamak amaçlanmıştır. Yapılan düzenlemelerle, kadınlar sosyal 
yaşamda daha çok yer almaya başlayıp, eğitim, sağlık, iş hayatında 
birçok kazanımlar elde etmiştir. Türk Medeni Kanununun kabul 
edilmesiyle kadınlar velayet hakkına, boşanma hakkına sahip 
olarak tek eşlilik zorunlu hale getirilmiştir. 

Günümüzde kadınların başlıca sorunları; aile içi şiddet, toplumsal 
baskı, eğitim-öğretim imkânlarından ve çalışma hakkından 
yoksun bırakılmaktır. Bu sorunların önüne geçebilmek için 
yasalarda yeni düzenlemelere gidilerek, kadınları korumaya 
ve desteklemeye yönelik projeler yapılmıştır. Şiddete uğrayan 
kadınlar için danışmanlık hizmeti veren Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı, 1995 yılında kadın sığınağını açtı. 

İş hayatına atılmaları için günümüzde kadın girişimciler, devlet 
tarafından çok daha fazla ayrıcalıklar ile desteklenmektedir. 

Kadınlara yönelik şiddeti önlemek için 2014 yılında İstanbul 
Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi’ni ilk 
imzalayan ülke Türkiye’dir. Sözleşmenin amacı, kadınları her 
türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın 
kaldırılmasını sağlamaktır. Kadına yönelik şiddet sadece 
fiziksel şiddetten ibaret değildir; hakaret etmek, aşağılamak, 
öldürmekle tehdit etmek, cinsel ilişkiye zorlamak, kimlerle 
arkadaş olunduğuna karışmak, kazanılan paraya el koymak, 
ihtiyaçları için yeterli parayı vermemek, takip etmek gibi tüm 
davranışlar kanunlara göre şiddettir. Bu davranışlara maruz 
kalınması durumunda kanunlar kapsamındaki haklarımızdan 
faydalanabiliriz.

Haklarımız; sığınak talebi, koruma talebi, uzaklaştırma istemi, 
adresin gizlenmesini istemek, kimlik ve ilgili diğer bilgilerin 
değiştirilmesini istemek, şiddet uygulayanın silahını polise teslim 
etmesi, geçici velayet ve tedbir nafakası talep etmek, oturulan eve 
aile konutu şerhi konulmasını istemektir. Her ne kadar yasalarda 
yeni düzenlemelere gidilse de, kadınlara yönelik destekleyici 

K

adımlar atılsa da ülkemizde tam olarak kadın-erkek eşitliği 
sağlanamamaktadır. Biz kadınlar kendi gücümüzün farkına varıp, 
haklarımızın bilincinde, var olma mücadelemizi sonuna kadar 
sürdürmeliyiz. 

“Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana 
gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı 

kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin?”
Mustafa Kemal Atatürk
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Son koleksiyonunda, müzisyen ve modacı Kemal Doğulu ile çalıșan moda 
tasarımcısı ve LA Brand markasının kurucusu Levent Akbulut; siyah, beyaz ve 

kırmızı renklerini kullandığı “gölge” isimli yeni koleksiyonuna dair ayrıntıları 
MAG Okuyucularıyla paylașıyor...

Gölge ile Gelen Şıklık
LA Brand

röportaj

KEMAL DOĞULU, LEVENT AKBULUT



Sanat camiasındaki moda 
sektöründe tutunabilmeniz ve 
bu isimlerle çalıșabilmeniz için 
tek bir kural vardır: “Siz değil, 
tasarımlarınız konușmalıdır.”

oleksiyonlarınızı yaratma süreciniz nasıl ilerliyor? 
Nelerden esinleniyorsunuz?
İlk olarak koleksiyon temasını seçiyorsunuz ve bu seçtiğiniz 
tema ile ilham kaynağınız oluşuyor. Bunun üzerine, tıpkı toprağa 
ektiğiniz bir fidanın kökü gibi, dallanıp farklı tasarımlar çıkartmış 
oluyorsunuz. 
Bir moda tasarımcısı, dünya üzerindeki her şeyden esinlenebilir 

aslında; hangi açıdan baktığınız ile alakalı bir şey. Kendi adıma konuşmam 
gerekirse, soyut olan şeylere anlam yükleyerek bunlardan esinlenmek benim 
daha çok çizgim. 

Yeni koleksiyonunuzun temasını paylaşır mısınız? Üzerine 
yoğunlaştığınız konu, renk nedir?
Yeni koleksiyona “gölge” ismini vermek istedim, çünkü gölge, insanın benliğinin 
yansımasıdır. Gölge temasından esinlenip yola çıkarken, siyah rengini 
kullanmadan olmazdı. Siyahın yanında, iki renk daha eklemek istedim: Beyaz ve 
kırmızı. Beyaz, insan ruhunun saf halini temsil ederken, kırmızı ise hayat veren 
kan rengine ithafen kullanılmıştır. 

Yeni koleksiyonunuzda hangi parçalar öne çıkıyor? Trendleriniz 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yeni koleksiyonda, zıtlıkların içindeki uyum barından parçalar ön planda 
aslında. Slim kalıbın oversize haline uyarlandı modeller, derinin hakim olduğu 
gömlek ve ceketler ile. Bu koleksiyonda, insanın içinde olanı marjinal yapıp, 
günlük giyilebilir hale yansıtmaktı hedef, ve bunun da başarılı bir şekilde ortaya 
çıkması yeterince etkili bir trend olacaktır.

K
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La Brand giyen erkekleri nasıl tanımlarsınız?
İki kelime ile tanımlamak gerekirse “göz kamaştırıcı”. Çünkü 
ben bir kıyafeti tasarlarken önce kendimi model alıyorum. 
Giymeyeceğim hiçbir kıyafeti tasarlamam, bu yüzden LA Brand 
giyen erkeklerin, girdikleri ortamda dikkat çekmemelerinin 
imkânı yoktur. 

Bu zamana dek birçok ünlü isimle çalıştınız. 
Başarınızın altında yatan nedir?
Sanat camiasındaki moda sektöründe tutunabilmeniz ve bu 
isimlerle çalışabilmeniz için tek bir kural vardır: “Siz değil, 
tasarımlarınız konuşmalıdır.”. Yani tasarımlarınız ne kadar iyi 
olursa, bu iş kendiliğinden gelişiyor.
 
Peki ünlü isimlerle çalışmak, markanızı nasıl 
etkiledi? Size kazandırdıkları neler?
Bu zamana kadar birçok ünlü isimle çalıştım. Ama Türkiye’de, 
moda sektöründe ekranlarda yıllarca jüri üyeliği yapmış bir isim 
olan Kemal Doğulu ile çalışmak daha özel bir durum. Markanın 
prestij olarak önemli bir kazanımı olması bir kenara, bu kadar 
değerli isimleri hayatıma dost olarak kazanmak benim için ekstra 
önemli bir durum. 

röportaj



Sizce sektörde başarılı ve kalıcı olmak için sahip 
olunması gereken özellikler neler?
Öncelikle, özgün bir çizginiz ve tarzınız olmalı. Tasarım, başka 
bir model veya tasarımdan esinlenmeye açıktır ama taklit etmeye 
asla. Eğer taklit edilirse, başarılı olma ihtimali yoktur. Çünkü moda 
sektöründe sürükleyici olup her koleksiyonda farklı bir tasarım 
çıkartmak asla kolay bir şey değildir.
 
Gelecek projelerinizden bahseder misiniz? Nasıl bir 
bakış açısıyla ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Planlarınız 
neler?
Gelecek planlar, öncelikle kontrollü bir şekilde büyüyüp daha geniş 
kitlelere hitap etmek. Olabildiğince, Türkiye’deki bütün erkeklere 
bir LA dokunuşu yapmak ve LA olarak Los Angeles’ta bir defile 
yapmak da bunlar arasında olan planlardan birkaçı. 
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tasarımlarınız konuşmalıdır.”. Yani tasarımlarınız ne kadar iyi 
olursa, bu iş kendiliğinden gelişiyor.
 
Peki ünlü isimlerle çalışmak, markanızı nasıl 
etkiledi? Size kazandırdıkları neler?
Bu zamana kadar birçok ünlü isimle çalıştım. Ama Türkiye’de, 
moda sektöründe ekranlarda yıllarca jüri üyeliği yapmış bir isim 
olan Kemal Doğulu ile çalışmak daha özel bir durum. Markanın 
prestij olarak önemli bir kazanımı olması bir kenara, bu kadar 
değerli isimleri hayatıma dost olarak kazanmak benim için ekstra 
önemli bir durum. 

röportaj



Sanat 
Tutkunları
Aura Art’ta
Sanatçı Alea Pınar Du Pre, 
kendi eserlerinin yanı sıra birçok 
sanatçıya da ev sahipliği yaptığı 
ve kurucusu olduğu Aura Art 
Hub’ta özel bir davet düzenledi. 

Sanattan konuşulan gecede, cemiyet hayatının sanat 
severleri bir araya geldi. Alea Pınar Du Pre’nin yaşam ve 
sanat ile ilgili yaptığı hoş geldiniz konuşması davetliler 
tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Misafirler, galeride 
eserleri yakından inceleyerek sanat dolu bir gece geçirdi. 

davet

SUZAN TOPLUSOY MELTEM KAZAZ DİLEK HANİF

SEMA DEMİRAL

ȘULE ZORLU HİLAL KOSİF, JAVIER PILES

PELİN KAYA
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Koleksiyonlarını doğanın büyüleyici yapısından ilham alarak tasarlayıp adlandıran 
Natum Studio kurucu ortakları genç girișimciler Yaprak Ișıklar ve Defne Çetinkaya, 

markalarının olușumundan ve gelecek hedefl erinden bahsediyor...

Modern, Özgün ve
El İşi Tasarımlar

Natum Studio

endinizden biraz bahseder misiniz? 
Tasarıma nasıl yöneldiniz?
Öncelikle Natum Studio’nun kurucu ortakları 
olarak ikimiz de 1998 Ankara doğumluyuz. İlkokul, 
ortaokul ve lise eğitimimizi TED Ankara Kolejinde 
tamamladıktan sonra, birbirimizden ayrılmayarak 
İstanbul Bilgi Üniversitesinde okumak için İstanbul’a 

yerleştik. Birimizin pazarlama ve ekonomi, birimizin de iç mimarlık 

öğrencisi olmasının yanı sıra on sekiz yıllık dostluğumuzun 
meyvesi olarak 2021 yılının Ocak ayında Natum Studio’yu 
kurmuş olduk. Daha önce farklı iş deneyimlerine sahip olmamızın 
yanı sıra en çok keyif aldığımız şeyin, kendi markamızda kendi 
tasarımımız olacak bir ürünü satışa sunmak olduğunu fark 
ettik. Gerçekten bir günde fikri oluşturduk ve ertesi gün gidip 
çalışmalarımıza başlayarak Natum’un kuruluşunun ilk adımını 
attık. Tasarım oluştururken aslında ilk dikkat ettiğimiz şey “Biz bu 

K

YAPRAK IȘIKLAR, DEFNE ÇETİNKAYA



“Natum”un kelime anlamından da 
anlayacağımız üzere “yükselen, 

doğa tarafından üretilen” bir 
tasarım yaratmalıydık ve bütün 

koleksiyonlarımızda doğanın büyüleyici 
yapısından ilham aldık. 

ürünü kendimiz kullanır mıyız?” oldu, çünkü her ne kadar popüler 
olan ürünlerin dönemlik satışı yüksek olsa da gelecek vadede 
kendinizin kullanmayacağı ürüne yön vermeye çalışmak gerçekten 
çok zorlayıcı oluyor. Bu nedenle modaya olan tutkumuz, trendleri 
takip etmemiz, bilgi birikimimiz ve son zamanlarda “Do It Yourself” 
akımına olan ilgimiz sonucu fikri gerçeğe dönüştürmüş olduk.

Natum Studio’nun macerasını anlatır mısınız? Kendini 
nasıl tanımlar?
Natum Studio; uzun yıllardır beraber bir girişimde bulunmak 
istediğimiz ancak, birçok fikri veya projeyi -ne kadar çok beğensek 
de- elediğimiz ve sonunda gerçekten bizim bilgi ve ilgimize 
hitap eden bir fikirle kurulmuş kadın girişimci markasıdır. 
“Natum”un kelime anlamından da anlayacağımız üzere “yükselen, 
doğa tarafından üretilen” bir tasarım yaratmalıydık ve bütün 
tasarımlarımızı, savunduğu değerlerden sapmadan, doğanın 
büyüleyici yapısından ilham alarak tasarladık ve adlandırdık. 
Doğada her şey bir bütün, bir aile olduğundan, müşterilerimizi de 
özgün ve el işi tasarımlarımızla buluştururken aynı zamanda ailenin 
bir parçası yapmayı hedefledik; bugüne kadarki ve bundan sonraki 
tüm müşterilerimize bu ailenin bir parçası olduğunu hissettirmeye 
özen gösteriyoruz. Bu değerlerden yola çıkarak hızla büyüyen 
markamızın özgün ve yenilikçi moda anlayışını geliştirmeye devam 
ediyoruz.

Ürün yelpazenizden ve koleksiyonlarınızdan bahseder 
misiniz? Tasarım süreciniz nasıl gelişiyor?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi biz aslında kendi hayatımızda hep 
“Böyle bir ürün olsa nasıl olurdu? Tasarımı nasıl olsa beğenirdik?” 
sorularına cevap bulduğumuz ürünleri hayata geçirdik. Bu 
anlayıştan yola çıkarak ilk tasarımlarımız olan telefon askılarını 
hazırladık ve satışa sunduk. Gün geçtikçe ilginin ve beğeninin 
arttığını gördüğümüz ve de piyasada bu denli modern, yenilikçi, 
özgün ve el işi tasarımların olmadığını fark ettiğimizde, markamızın 
geleceği için oldukça heyecanlandık. Tasarım süreçlerimize 
yoğunlaşıp koleksiyonlarımızı genişletmemiz gerektiğinin farkına 
vardık. Bu sebeple ilk koleksiyonumuz olan Mesh Edition’ın 
ardından hemen ikinci koleksiyonumuz Braid Edition serisini 

hayata geçirdik. İki koleksiyonu da tasarlarken doğanın ışıltısı 
ve gösterişinden ilham alsak da Mesh Edition serisi İstanbul’un 
ışıltılı hayatını, Braid Edition serisi enerjik ve aktif bir yaşamı 
temsil ediyor. Braid Edition ve Mesh Edition koleksiyonları sadece 
askıdan oluşmuyor. Pazarda büyük bir boşluk olduğunu fark 
ettiğimiz anahtarlık ve saç aksesuarlarını da bünyesinde toplayan 
bu iki koleksiyon, birbirlerini tamamlayıcı bir özellik taşıyor. Braid 
serisinde askılarla uyumlu anahtarlık, Mesh Edition serisinde ise taç 
ve anahtarlık ile koleksiyonlar tamamlanıyor. 

Natum Studio şu an oldukça güzel ilerleyen işler 
yaratıyor, peki markanız için geleceğe dair planlarınız 
nelerdir?
Gün geçtikçe büyüme hedefine sahip olan markamızda bir 
yenilik daha yaparak sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da 
satışlarımıza başladık. Özellikle Avrupa ve Amerika’da dominant 
bir pazar payına sahip olmayı hedefliyoruz. Bu ay satışa yeni çıkan 
koleksiyonumuzun ardından yurt dışı çalışmalarımız ile beraber 
yürüttüğümüz yepyeni sürpriz bir ürün kategorisi ile yakın 
zamanda Natum Studio ailesini şaşırtacağımızı da ilk defa buradan 
duyurmuş olmanın  mutluluğunu yaşıyoruz. Bir gün her kadının, 
dolabında bir Natum Studio tasarımına sahip olması umuduyla 
büyümeye ve gelişmeye devam ediyor olacağız. 
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S&H Labware kurucusu Begüm Beyoğlu, kahve keyfine yeni bir boyut 
kazandıran, 2019 yılında “Kendine zaman yarat.” fikriyle yola çıktığı 
cam demleme ekipmanlarının üretimi girișiminin departman haline 

dönüșmesinin hikâyesini anlatıyor.

Keyif Alanında Yeni Boyut
S&H Labware 

BEGÜM BEYOĞLU



Gün içerisinde herkesin kendine ait bir 
molasının olması gerektiğini düșünüyorum. 

Yoğun iș temposunun içinde kahvesini, kitabını 
ya da gün içerisinde yapacaklarını organize 

edebileceği bir zaman yaratmalı insan.

aha Laboratuvar Ltd. Şti. ve İldam Cam A.Ş. olmak 
üzere Ankara’da iki tane üretim merkezimiz var. 1963 
yılından beri laboratuvar malzemeleri üretiyoruz ve 
aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında anahtar 
teslim laboratuvar kurulumları yapıyoruz. Aile 
şirketlerimizden İldam Cam A.Ş. olarak, 11.000 

metrekarelik kapalı alanı olan yeni üretim merkezimize bu yıl 
sonu itibarı ile geçeceğiz. Hedefimiz, üretim departmanımızı 
güçlendirmek ve var olan ihracatımızı daha da artırmaktır. 
Gelişen üretimimiz ile birlikte markamızı yurt dışına taşımak, 
her zaman önde gelen hedeflerimiz arasında yer almıştır.

Aile şirketlerimizin uluslararası ticaret departmanında, 
üniversiteden mezun olduğumdan beri çalışmaktayım. 
Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun 
olmam ile birlikte yabancı dile, yabancı kültüre olan ilgim beni 
Çin’e yöneltti ve Çin’e yerleştim. Ortaklığımız olan, Çin’deki 
laboratuvar malzemeleri üreten fabrikadan da birçok ülkeye 
ihracat yapmaya devam ettim. Dış ticaret eğitimimi Çin’de 
tamamladım. Orada yaşadığım süre boyunca ve defalarca 
gerçekleştirdiğim Çin ziyaretlerimde, konumuz ile ilgili ya da 
farklı alanlarda birçok fabrikayı gezme imkanı elde ettim ve 
tabii ki çocukluğumdaki hayalim olan tüm dilleri öğrenme 
hayalime bir tanesini daha katmış oldum. Şu anda da Paris PCIE 
Üniversitesi’nde eğitimime Uluslararası Pazarlama Bölümü’yle 
devam etmekteyim. Tabii ki İngilizce, Fransızca ve Çinceden 
sonra farklı bir dil daha öğrenmek için araştırmalarım devam 
ediyor.

Biliyorsunuz ki artık kafeler bir keyif alanına, kendine zaman 
ayırabilme ya da öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir alana 
dönüştü ve bu özellikleri sağlayan çok başarılı ve keyifli 
kafeler var. Gün içerisinde herkesin kendine ait bir molasının 
olması gerektiğini düşünüyorum. Yoğun iş temposunun içinde 
kahvesini, kitabını ya da gün içerisinde yapacaklarını organize 
edebileceği bir zaman yaratmalı insan. Kendime her zaman bu 
konuda özen gösteririm, kahveyi içerken sadece kahvenin tadını 
almak, o anda kalmak beni çok mutlu eder. Gün içerisindeki 
yoğun temponun içinde kendime verdiğim önemdir bu.

‘’Kendine zaman yarat’’ düşüncesiyle 2019 yılında çıktığım bu 
yol, benim için tamamen keyfi bir girişim haline dönüştü ve 
şu anda kendi şirketimiz bünyesinde bir departman haline 
gelebilme yolunda ilerliyor. Cam, kahve demleme ekipmanları 
üretimiyle alanımızın dışında bir üretim kolu da oluşmaya 
başladı. Ürünlerimizin, kendi e-ticaret sitemizde ve Trendyol’da 
satışını yapmaya başladık. Ankara’da Tea Co Arjantin Şubesi, 
Celcius Çayyolu Şubesi ve İstanbul Suadiye’de yer alan Paper 
Coffee & Chocolate’ta olmak üzere toplam üç stant kurduk. 
Laboratuvar sektöründe mevcut olan markamız S&H Labware, 
artık farklı bir sektörde de yer almaktadır. Hedefimiz, Türkiye’de 
ve yurt dışında farklı tasarımlar ile ürünlerimizi tanıtabilmektir. 
Bununla birlikte, ticari bir amaç gütmeden, keyfi olarak başlayan 
girişimlerin daha başarılı olduğu sonucunu görmüş oldum. 

S
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ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tasarıma 
nasıl yöneldiniz?
1994 yılında İstanbul’da doğdum ve büyüdüm. 
Aslında, Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
mezunuyum ancak, tasarım, hayatımın her zaman 
bir parçasıydı. Bu doğrultuda, İMA’da moda ve marka 

yönetimi programını, ardından Vakko Esmod’da çanta ve aksesuar 
tasarımı eğitimimi tamamladım ve 2020 yılında Sou-Ba’nın 
yolculuğu başladı. 

SOU-BA’nın öyküsü nedir? Başarı adımlarınızı anlatır 
mısınız?
Sürdürülebilir ve lüks moda markası olmayı amaç edinen SOU-
BA, adını soul bag’den alıyor. “Follow your Soul, it will find your 
Bag.” mottosundan yola çıkarak sadece somut olanı değil, ruhu 

Ö
Yașantısının ve doğanın her yanından ilham alarak tasarımlarını olușturduğunu 
belirten SOU-BA kurucusu Lori Polat, markasının yurt içi ve yurt dıșı bașarısını 

MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Farklı Fikirler, Özgün Tasarım
SOU-BA

röportaj

da kapsayan bir bakış açısına dayanarak; eşsiz, bir parça asi, 
olabildiğince farklı ve tamamen özgür ruhlu bir kadın profili 
çiziyor. SOU-BA’yı başarılı kılan şeyin, farklılığı ve kalitesi 
olduğunu düşünüyorum. Tasarımlarımda her zaman önceliğim 
özgünlük olmuştur, her şeyin giderek birbirine benzemeye 
başladığı bu dönemde farklı olabilmek en önemli noktalardan 
biri. Bunun yanı sıra SOU-BA markasına ait tüm ürünler 
yüzde yüz dana derisi ile İstanbul’da, işinin ehli yerli ustalar 
tarafından üretilmektedir. Özenle ürettiğimiz her parça, yerli 
üretimin değerini taşımaktadır. Gereksiz üretim yapmaktan 
her zaman kaçındık, ürünler uzun ömürlü olduğu için de az ve 
öz alışveriş anlayışıyla ilerlemeye çalıştık hep. Bir diğer önemli 
nokta ise değer vermek ve paylaşmak. Tüm tasarımlarım 
aslında sadece benim değil, sevdiğim birçok kadının fikrini ve 
yorumunu içeriyor; bazı fikirler bambaşka yerlere gidebiliyor, 



hiç düşünülmeyen renkler bir araya gelebiliyor ve ortaya çok güzel 
işler çıkıyor. 

Ne tür tasarımlar yapıyorsunuz? Ürün yelpazenizden 
bahseder misiniz?
SOU-BA şimdilik sadece bir kadın çantası markası. Tüm tasarımlar 
%100 dana derisi ile üretiliyor ancak, zaman zaman deri ile farklı 
materyallerin bir araya geldiği yeni modeller tasarlamak da bana 
çok keyif veriyor. Deri, yaşayan bir materyal; yanına geldiği her türlü 
kumaşı güzelleştirip, onu yükseltmek gibi bir özelliği var bence; 
kullandığımız her bir deri ürünü çok kıymetli. Fikrimce, gündüzden 
geceye tüm günü tek çantayla geçirebilmeli ve çok ufak değişikliklerle 
her yere, her duruma adapte olabilmeliyiz. Tasarımlarım da derinin 
bu güzelliğini taşıyor ve her parça gün boyu kullanılabilir hale geliyor. 

Yurt içi ve yurt dışından siparişleriniz oluyor. Üretim ve 
dağıtım süreciniz nasıl ilerliyor? 
Tüm yurt içi ve yurt dışı siparişlerinde önceliğimiz siparişin en hızlı 
ve düzgün şekilde adresine ulaşması. Her sipariş ekspres kargo ile 
yola çıkıyor. SOU-BA’nın hedefi, kargo size ulaştığı andan itibaren sizi 
mutlu etmesi. Bu yüzden üretimden paketlemeye kadar her adımda 
çok özenli davranıyoruz. Eminim ki, hiçbir SOU-BA kutusunun sizi 
mutlu etmeme ihtimali olamaz.

SOU-BA’nın imzası olarak belirtilen çanta 
tasarımlarınızdan bahseder misiniz? Bu fikir nasıl 
ortaya çıktı?
Ben tasarımlarımda hep doğadan, günlük yaşantımdan ilham aldım. 
Aslında etrafta gördüklerimi tasarıma çevirdim diyebiliriz. Bu yüzden 
SOU-BA imzasını belli bir kalıba sığdırmak doğru olmaz, her bakış 
açısıyla farklı yorumlanabilir. Kimisi bir buluta benzetirken kimisi 
bambaşka bir şeye benzetebilir ama her bakan o imzayı görebilir. 
Benim de amacım buydu, farklı bakış açılarıyla da olsa o imzanın fark 
edilebilmesi.  



Kutupplex 
Teknolojiye 
Yön Veriyor
Kutup Şirketler Grubu, 
başkentlilerin teknoloji 
alışverişlerinin merkezi 
haline gelecek bir yerleşkeyi 
hayata geçirerek Mahall 
Ankara’da Kutupplex’i açtı.

Başkentte iş dünyasının köklü firmalarından olan 
Kutup Şirketler Grubu, Mahall İş ve Yaşam Merkezi’nde 
Kutupplex Yerleşkesi’ni açtı. Açılış törenine Kutup 
Pazarlama’nın sahibi Erhan Kızılmeşe ve üçüncü kuşak 
temsilcisi Serhan Kızılmeşe’nin yanı sıra iş dünyasının 
yakından tanıdığı isimler katıldı. Dünyaca ünlü prestijli 
markalardan oluşan Kutupplex Yerleşkesi’nin açılışına özel 
nostalji otomobil hediyesi ise oldukça ilgi gördü. 

davet

ERHAN KIZILMEȘE SERHAN KIZILMEȘE
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Kutupplex 
Teknolojiye 
Yön Veriyor
Kutup Şirketler Grubu, 
başkentlilerin teknoloji 
alışverişlerinin merkezi 
haline gelecek bir yerleşkeyi 
hayata geçirerek Mahall 
Ankara’da Kutupplex’i açtı.

Başkentte iş dünyasının köklü firmalarından olan 
Kutup Şirketler Grubu, Mahall İş ve Yaşam Merkezi’nde 
Kutupplex Yerleşkesi’ni açtı. Açılış törenine Kutup 
Pazarlama’nın sahibi Erhan Kızılmeşe ve üçüncü kuşak 
temsilcisi Serhan Kızılmeşe’nin yanı sıra iş dünyasının 
yakından tanıdığı isimler katıldı. Dünyaca ünlü prestijli 
markalardan oluşan Kutupplex Yerleşkesi’nin açılışına özel 
nostalji otomobil hediyesi ise oldukça ilgi gördü. 

davet

ERHAN KIZILMEȘE SERHAN KIZILMEȘE

Dünyaca ünlü markalardan olușan 
Kutupplex Yerleșkesi’nin, açılıșına 
özel çekilișle hediye edilecek nostalji 
otomobil oldukça ilgi gördü.

İLAYDA GÜVENÇ

NESLİHAN YALÇIN

AHMET YAVUZ DOĞAN
MERİH TURGUT

ÜMMÜHANİ MOROĞLU
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mekan

Bașkentin en stilize fine dining restoranlarından olan Flora, retro 
lüksün büyüsüne kapılacağınız farklı mimari tasarımıyla, kente farklı 

ve elegant bir hava kazandırarak Șubat ayında açıldı. 

Başkentte
Dünya Mutfağı

Flora

klektik ve renkli, bir o kadar da rahat ve samimi bir 
ortam olarak tasarlanan Flora, sakura ağaçlarının altında 
eşsiz lezzetlerini ve şeflerin özel olarak hazırladığı tabak 
sanatlarını sunmaya başladı. Dünya mutfağının en seçkin 
tatları ile keyifli zamanlar geçirip, özel kokteylleri ile günün 

yorgunluğunu atarak, muhteşem kahveleri ile kendinizi şımartın. 

E Flora, İtalyan rüzgârına kapılmak isteyenlere İtalyan klasiği 
pizzalarını, makarnalarını ve et tabaklarını sunuyor. Fransız 
mutfağından creme brulee, Amerikan mutfağından smoke 
brisket gibi özel ve eşsiz lezzetler için sizleri bekliyor. Flora, 
seçkin deneyimler ve tatlar yaşamak isteyenler için çok fazla 
seçenek sunmakta. 

?
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haber

FATOȘ, AHMET, EMİR, ECEM ÖZELCAN, MUSA GÖÇMEN

AHMET HAKAN ESER, BÜLENT İȘERİ, AHMET ÖZELCAN, 
FADİME ÖZ, ÜMİT KIRMIZIOĞLU

nline kanalda yatırımlarına ağırlık veren BabyMall, 
özellikle mobil uygulamasında kaliteli ve hızlı bir 
hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini önceliği 
olarak konumlandırıyor. Perakende ve online satış 
kanallarında her geçen gün büyümeye devam eden 
BabyMall, kalitesinden ve çizgisinden ödün vermeden 

ilerlemeye devam ediyor.

Özelcan Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özelcan; lansman 
öncesi özellikle dijital yatırımlara ağırlık vererek, “mükemmel 
müşteri deneyimi” vizyonu ile yola çıktıklarını ve tüm planlamalarını 
bu doğrultuda oluşturduklarını ifade etti. Yirmi yılı aşkın süredir 
devam eden mağazacılık tecrübelerini online platformlara taşıyarak, 
ebeveynler için “çözüm merkezi” olmayı odaklarına koyduklarını 
belirten Özelcan, “Dijital dönüşümün sonuçları; tüketicilerin, hızlı ve 
pratik çözümler üreten markaları daha değerli gördüklerini gösteriyor. 
Biz de bunu önemsiyor ve bu bilinçle ilerliyoruz.” dedi. 

O

2014 yılında Ankara’da, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde anne ve 
bebeğin tüm ihtiyaçlarını tek bir yerde karșılamaya yönelik “bebek süpermarketi” 

anlayıșıyla mağazacılık hayatına bașlayan, Özelcan Group’un 
lokomotif markası BabyMall, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskișehir ve 

son olarak Antalya’yla birlikte toplam yedi mağazaya ulaștı. 

BabyMall, 
Yeni Yüzü Bebektif’i Tanıttı

Ayrıca BabyMall’un Bebektif karakteri için yoğun bir mesai 
harcandığını ve bu çalışmaya destek olan tüm ekiplere emekleri 
için teşekkür ettiğini sözlerine ekleyen Ahmet Özelcan, “Heyecanla 
beklediğimiz yeni bir bebeğimiz oldu, değerli ebeveynlerimize, 
BabyMall ailesine ve sektöre değer katmasını diliyorum.” diyerek 
sözlerini bitirdi. 

BabyMall lansman filmi; İstanbul ve Bursa mağazalarında, otuza 
yakın oyuncu, çekim öncesinde iki hafta hazırlık, iki gece çekim 
ve sonrasında da yirmi beş günlük animasyon süreci ile yoğun bir 
emekle üretildi. 

Reklamın ön lansmanı, şirket personellerinin de katılımıyla Musa 
Göçmen Konferans Salonu’nda yapıldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan 
BabyMall’un Bebektif karakteri, katılanlardan da büyük beğeni 
topladı. Musa Göçmen’in muhteşem dinletisiyle devam eden 
lansmanın ardından BabyMall’un 2022 vizyonu paylaşıldı. 





elih Aydın kimdir, iş hayatına nasıl 
atıldı? 
Otuz beş yaşındayım; Eskişehir’de doğdum, 
büyüdüm. Üniversite dahil tüm okul hayatımı 
Eskişehir’de tamamladım. On altı yaşımdan bu 
yana aktif olarak ticari hayatın içindeyim. Altı 
buçuk yaşında, Aslan adında bir oğlum var. On 

iki yıldır işlerim dolayısıyla daha çok Ankara’da ikamet ediyorum. 
Aynı şekilde firmam Funnivarium da ticari faaliyetlerinde on ikinci 
yılının içinde. 

Şirketinizin öyküsü nedir?
Biz yaklaşık altmış yıldır lunapark sektöründe faaliyet gösteren 
bir aileyiz. Ben de 2010 yılında radikal bir kararla aile şirketinden 
ayrılıp, kurduğum Funnivarium markasının altında iş hayatımı 
şekillendirmeye başladım. Aslında alt yapısını hep kafamda 

oluşturduğum, doğru şartların olgunlaşmasını beklediğim bir 
durumdu. Nasip oldu, kendi yolumu çizdim. Ve o gün bugündür 
markamız çatısı altında; AVM içi eğlence merkezleri işletmeciliği, 
açık alan lunapark faaliyetleri ve lunapark makineleri üretimi 
yapmaktayız. Kendimize has ürünlerimiz ve bu konuda bir 
tarzımız var. Ürünlerimiz hem ülkemizde hem de çeşitli ülkelerde 
farklı işletmeciler tarafından da fazlasıyla tercih edilir bir halde.

Genç bir iş insanı olmanın avantajları ve 
dezavantajları nelerdir?
Aslında artık yaşım, ortalama insan ömrünün yarısına geldiği 
için ticari faaliyetlerde genç olmanın dezavantaj yarattığı yaşları 
sanırım geçtim. Ama şirketimi kurduğumda birçok sorunla 
karşılaştım tabii. Geriye dönüp baktığımda, çok genç yaşta kendi 
şirketimi kurdum ama ailemin yanında da bu işlerin içindeydim 
ve hep aktif bir ticari hayatım vardı, yaşıtlarımdan bu konuda 

M
Türkiye’de lunapark sektörünü bașlatan ailelerden birinin üçüncü kușak temsilcisi olan 

Melih Aydın, sektördeki bașarısını ve firmasını öne çıkaran özelliklerini 
Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...

röportaj
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için okutunuz.
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ayrılıyordum. Bu yüzden o yaşlarda altı yedi senelik aktif ticari hayat 
geçmişim olmasına rağmen piyasada sadece yaşıma odaklandıkları 
için yaptığım işleri kanıtlayarak kendimi tanıtmam, adımı ve 
markamı ezberletmem biraz uğraştırdı. Bunu başardıktan sonra 
o dezavantajların hepsi avantaja döndü. Genç yaşta bazı şeyleri 
başarmanın takdirini topladım, insanların bakış açısı değişti ve 
yaptığımız işlerin hacmini artırdık. Şu anda da otuz beş yaşında 
olup, nerdeyse hayatımın yarısından fazlasını ticari faaliyette 
geçirmiş olmam sebebiyle, piyasayı daha iyi okuyabiliyor, yaşımın ve 
vücut direncimin bana sağladığı güçle daha aktif çalışabiliyorum. 
En verimli zamanlarımı çok tecrübeli halimle yönetebiliyorum. Ve 
bu gerçekten bu dönemde bence büyük avantaj.

Covid-19 salgınından ilk etkilenen sektörlerden biri 
de eğlence sektörü. Sizde durum nasıldı? Ve şimdi 
nasıl?
Sektör, 2020 yılının 17 Mart’ından itibaren pandemi dolayısıyla 
hükumetin açıkladığı kararlarla kapalı kaldı. Bu süreçte, on beş 
ayda toplamda  dört ila beş ayı kapsayan ama sektör için çok iç 
açıcı olmayan aylarda kademeli normalleşme denildi ve açma izni 
verildi. Bu aylarda eğer açarsa daha da zarar edeceğini bildiğinden, 
işletmesini hiç faaliyete geçirmeyen çok firma oldu. Tabii bu 
durumların sonucunda bırakın sektördeki kan kaybını, tabiri caizse 
maalesef direkt can kaybeden çok firma ve işletme oldu.
Bizim için de tabii çok uzun süren, belirsizliği hiç bitmeyen ve 
maddi olarak da büyük kayıplar verdiğimiz bir dönem oldu. Hatta 
Türkiye’de bu duruma en kötü yakalananlardan biri biz olduk, 
çünkü Mart 2020’de açmayı planladığımız iki şube yatırımımız 
vardı ve tam o zamanlarda pandemi patladı. Bir şubemiz sadece on 
gün çalıştı, kapattık; diğeri hiç çalışamadan kapalı sürece girdi.
Fakat bu süreçte fabrikamızı hiç kapatmadık, üretimimizi hiç 
durdurmadık; aksine, boşluk yarattığımız için alanımızı büyüttük, 
eğlence merkezlerimizi tamamladık ve mevcut olanları tamamen 
yeniledik, iki yeni ürünü üretimimize ekledik. Biz bu süreçlerin 
sonunda faaliyete geçeceksek daha yeni, daha büyük, daha enerjik 
başlamamamız gerektiğini düşündük.

Tabii bu durumlara maddi olarak dayanmak, tüm gelirlerimiz 
kesilmişken durmadan harcama yapmak biraz deli işiydi, ama 
benim de bu konuda çok normal olduğum söylenemez.

Ve şimdi pandemi sürecinde aldığımız aksiyonun tam karşılığını 
alıyoruz. Mevcut başka işletmeler hem eskidi hem de şu anki 
maliyetleriyle yatırım yapamıyorken, biz tüm şubelerimizle çok 
yeni, çok çeşitli hizmet sunuyoruz. Müşteriler de tabii doğal olarak 
bizi tercih ediyorlar. Ülkedeki ekonomik sıkıntılar vatandaşın 
alım gücünü düşürse de, çok fazla eve kapandığımız için insanlar 
çocuklarıyla birlikte eğlenmeyi özledi. Umarım en yakın zamanda 
daha ferah günlerde insanları eğlendirmeye durmadan devam 
ederiz.

Başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?
Eğer kendi kendinize kaldığınızda, açık yüreklilikle kendinizi, 
yaptıklarınızı eleştirip tartıp “Evet, ben bunu başardım.” 
diyebiliyorsanız, orada gerçekten başarı vardır. İnsanların ne 
söylediği, etrafınızdakilerin sizi nasıl alkışladığı bence çok önemli 
değil, önemli olan kendi iç sesinizin ne dediği. Şayet kendinizi 
kandırıyor ve buna da inanıyorsanız, orada zaten başarı yoktur, bir 
vaka vardır. Başarıyı yakalamak için, yaptığınız işin her alanına 
hakim olmak zorundasınız, en ufak detayları bile kaçırma lüksünüz 
yok. İşine her konuda çok hakim olanların başarısız olduğuna pek 
rastlamadım.

Funnivarium markasının gelecekteki hedefleri 
nelerdir?
Şu an için, ürettiğimiz çeşitli lunapark makineleri Türkiye’de 
yaklaşık otuz şehirde farklı markaların işletmelerinde, eğlence 
merkezlerinde ve lunaparklarda aktif olarak çalışmakta. Aynı 
şekilde yurt dışında çeşitli ülkelerde yine ürünlerimiz mevcut. 

%100 yerlidir belgesi olan ve bu konuda Türkiye’de tek olarak 
üretim yaptığımız fabrikamız Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ve eğlence merkezlerimiz de Ankara’da üç ayrı 
noktada hizmet vermekte. Bunlar metrekare olarak, Ankara 
içindeki en büyük kapalı alan eğlence merkezlerinin başında 
geliyor. Yaptığımız her iş konusunda muadillerimizden ayrılmak 
için elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 
Tam bu doğrultuda işlerimizi büyütmeye, istihdam sağlamaya 
devam etmek isteyen bir zihniyete sahibiz. En ilgi çeken sloganım 
da “Arkanızdan dönen dolapları biz üretiyoruz.”. Üretmeye de 
devam edeceğiz.

Son olarak, Lexus ile yolculuk nasıldı?
Lexus ile tanışmam yakında zamanda olmuştu. Yakın arkadaşım 
arabalara düşkün ve konforu seven biri. O da bir arkadaşının 
önerisiyle şu an binmiş olduğumuz aracı aldı. Ama ben ilk defa 
bindim ve şunu söylemeliyim size, konforu ve aynı zamanda 
güvenliği net bir şekilde sağlıyor. 
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Sektörde uzun yıllardır bulunan bașarılı iș insanı ve Ankara’nın köklü okullarından 
Aydın Smart Kids Academy’nin müdürü Füsun Göksel,
kurum olarak eğitimdeki önceliklerini detaylandırırken,

velilere olan tavsiyelerini paylașıyor.

Yaratıcılıkla Büyüyen
Başarılı Çocuklar

Aydın Smart Kids Academy

FÜSUN GÖKSEL



iraz kendinizden bahseder misiniz?
Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun 
oldum. Mezun olur olmaz da, o zamanki adıyla Aydın 
Çocukevi’nde, altı yaş öğretmeni olarak işe başladım. 
Yaklaşık altı ay sonra yönetici kadrosuna geçtim ve 
bu kadroda otuz bir yıldır devam etmekteyim. Bu 
süreçte değişik alanlarla ilgilenerek, farklı eğitimler 

alarak kendimi geliştirdim ve yeniledim. Sonucunda da aldığım 
eğitimler ve mesleki tecrübelerimi birleştirerek, gerek dergi yazıları 
gerek televizyon programları gerek bireysel danışmanlık yoluyla 
birikimlerimi  ebeveynlerle paylaşarak onlara yardımcı olmaktayım.

Okulunuzdan bahseder misiniz? 
Aydın Smart Kids Academy, otuz dört yıldır sevgiyle ve minnetle 
anılan bir yuva olmanın yanı sıra dürüstlüğü ve verdiği  hizmet 
kalitesiyle alanında saygın bir kurumdur. Okulumuz Yukarı 
Ayrancı’da triplex villa konumlu butik bir yerdir. Küçük guruplarla 
çalışarak daha nitelikli öğrenciler yetiştiririz. Çocukların gerek 
gelişimsel gerek ruhsal tüm sorunlarıyla ilgilenip velilerimize 
yön gösteririz. Kurduğumuz sistemde kalite vazgeçilmezimizdir. 
Ticari kaygıdan uzak olan okulumuzda kalite, yemekten, çalışan 
elemanlara varıncaya kadar yansır. Velilerimizle olan ilişkimiz 
güven ve sevgiye dayalıdır. Çocukları büyüse de bizim dostluğumuz 
her zaman devam eder.

Önceliğimiz; sağlıklı, kibar, çözüm üretebilen, sınırlarını bilen, 
üretken,  Atatürkçü, hayal güçleri körelmemiş yaratıcı çocuklar 
yetiştirmektir. Ayrıca bu yıl kurumumuzda çalışmaya başlayan; 
oyun, aile ve masal terapisti, Çocuk Gelişim Uzmanı Fulya Turan 
çocukların gelişimlerini takip edecek ve testler uygulayarak 
sonuçlarını ailelerimizle paylaşacaktır. Velilerimizin yaşadığı 
sorunlarda da onlara yön gösterip, çözümleri hakkında bilgi 
verecektir. Veli eğitim toplantıları yaparak sıkıntılı süreçlerin nasıl 
atlatılacağı konusunda anne ve babalarımızı aydınlatacaktır.

Otuz dört yıldır bu sektörde olmak gerçekten çok 
emek isteyen, bir o kadar da zor bir süreç. Bunca 
süredir ayakta kalabilen bir kurum olarak başarınızın 
sırrı nedir?
Koskoca otuz dört yıl… İnişler, çıkışlar ve zirvelerin yaşandığı… 
Türkiye koşullarında ekonominin sürekli dalgalanmasından 
doğan belli zorluklar tabii ki bize de yansıdı. Ankara’da bu kadar 
uzun süre, özellikle de bu sektörde ayakta kalabilen yuva sayısı bir 
elin parmaklarını geçmez. Bu süreçlerde önemli olan yılmadan 
çalışmak, yeni fikirler üretmek, fark yaratacak projeler getirmek 
ve vazgeçmemek. Biz reklamı olmayan bir kuruluşuz. Ara sokakta, 
göz önünde olmadan, reklamsız ayakta kalabildiysek bu, ayrılan 
velilerimizin her birinin bizden mutlu ayrılması ve sonucunda da 
yeni gelen velilerin hemen hepsinin tavsiye ile gelmesindendir. İyi 
iş yapıyorsanız mutlaka insanlar sizi bulurlar. Verdiğiniz hizmetle 
memnuniyet yaratıyorsanız, bu bir şekilde yayılır ve kazanç da 
beraberinde gelir. Farklıysanız tercih edilen olursunuz. Tabii bunun 
için düşünmek, araştırmak ve üretmek gerekiyor. Bu da çalışmakla 
olan bir şey. Kısacası, zirvedeyken “oldum” demeden, inişteyken de 
“bittim” demeden sürekli çalışmak bu işin sırrı diyelim.

Ailelere çocuk yetiştirme konusunda neler 
önerirsiniz?
Günümüzde çocuklarımıza, çaba sarf etmeden hemen her şeyi 
sınırsız miktarda sunuyoruz. Bu kadar sunum sonunda da hem 
tatminsiz hem de en ufak bir zorlukta yıkılan çocuklar oluyorlar. 
Çaba ve emek olmadan elde ettikleri şeyler  değersiz oluyor onlar 

B

için. Hayatta karşılaştıkları bir olumsuzlukta hemen demoralize 
oluyorlar. Ve sorunla baş etme, çözüm bulabilme yetileri olmuyor. 
Yeni jenerasyonda karşılaştığımız en büyük sıkıntı bu. Onlara 
yol gösterip, nasıl sorun çözülebileceğini, hayatta zorlukların 
olabileceğini ve bunlarla baş etme yollarını onlara anlatsınlar. 

Saygı, sevgi ve kuralla büyüyen çocuğun ileride çok daha başarılı 
olacağını unutmasınlar. Yurt dışında çocuk yetiştirme mantığına 
baktığımızda kural ve disiplini görürüz. Bunlar başarının altın 
anahtarıdır. Ayrıca, çocukları sürekli koruma duygusundan 
vazgeçip, bireysel olarak başarı sağlama imkanını onlara versinler. 
Bir de lütfen çocukları ekranlı cihazlara maruz bırakmasınlar. 
Çocukları üç yaşına kadar mümkün olduğunca ekranlı cihazlarla 
tanıştırmasınlar. Bu onların hemen her alandaki gelişimlerine 
zarar vermekte. Bırakın doyasıya koşsunlar, oynasınlar, üretsinler 
ve mutlu çocuklar olsunlar.

Çalışma hayatındaki kadınların hakları ve 
karşılaştıkları zorluklar hakkında kendinizden de 
örnekler vererek neler söyleyebilirsiniz?
İş dünyasında kadın olmak… Bazen avantaj bazen da dezavantaj. 
Eğer bir duruşunuz, bir karizmanız varsa, kibar ve saygılı bir 
kadınsanız; bu size bir avantaj olarak geri dönüyor. Gittiğiniz 
yerlerde saygı ve hürmetle karşılanıyorsunuz. Ben kadın olmanın 
zorluğunu iş hayatımda yaşamadım. Hep güçlü bir duruşum 
olduğu ve kibar bir karakter olduğum için belki de. Tek başınıza, 
kadın olarak, zorlukların üstesinden gelmek zor mu? Evet zor, 
evet ağır. Ama insanın kendine olan güvenini arttırıyor zoru 
başarmak. Hayatta hep güçlü kadınlara ihtiyaç var. İşte bu güçlü 
duruş sayesinde açamadığınız kapı, yapamadığınız iş kalmıyor. 
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Çocukluk yıllarından itibaren bilimsel mevzulara ilgisi olan ve akademi yolunda 
ilerlemeye karar veren fizyoloji uzmanı Sinan Canan, “insanın fabrika ayarları” 

teorisi üzerine kurulu ve günümüz dünyasının yașam sorunlarına çözüm 
getirmeyi amaçlayan Açık Beyin Eğitim ve Danıșmanlık’ın hedefl erini anlatıyor. 

Fabrika Ayarları 
Teorisinde Eğitim

Sinan Canan

röportaj

Her çocuğun bir șeylerde diğerlerinden 
daha iyi olduğunu biliyoruz ve 

onların hangi konularda öne çıktığını 
keșfetmeye ve bunu ailelerine rapor 

etmeye çalıșıyoruz.

izi tanıyabilir miyiz? Kariyerinizden ve 
eğitim hayatınızdan bahseder misiniz?
1972 yılında, Ankara’da doğdum. Esnaf bir babanın 
ve ev hanımı bir annenin çocuğuyum. İki kardeşiz. 
Bütün ailem halen kuyumculukla uğraşıyor. Ben 
ortaokul yıllarından itibaren bilimsel mevzulara kafayı 
taktığım için, liseden itibaren de bu konuda karalılık 

oluştuğu için bilim ve akademi yolunda ilerlemeye yöneldim. 1995 
yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdikten sonra, 
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinde yüksek lisans ve doktora 
eğitimi aldım ve fizyoloji uzmanı olarak doktoramı tamamladım. 
2004 yılında Başkent Üniversitesinden başlayarak, on iki sene 
kadar  tıp fakültelerinde fizyoloji dersleri verdim. Daha sonra da 
2016 senesinde Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümüne geçiş 
yaparak İstanbul’a taşındım. Hep beyin, davranış ve insan bilimleri 
üzerinde, biraz da multidisipliner alanlarda faaliyet göstermeye 
gayret ettim. Temel amacım her zaman, insanı anlamak, insanın 
neden böyle davrandığını, evrimsel olarak nasıl bu hale geldiğini 
anlamaya çalışmak oldu. Yıllardır bu konuyu kafasına takan birisi 
olunca, neticede hayata da böyle bakmaya başlıyorsunuz. Eğitimi, 
konuşmayı, anlatmayı çok sevdiğim için de 2017 yılında Açık 
Beyin Eğitim ve Danışmanlık şirketimi kurdum. Beyin ve davranış 
bilimleri temelli eğitimlerle insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. 
Aynı zamanda bilimsel yayıncılık faaliyetlerimi de 1996 yılında ilk 
defa yazmaya başladığım blog yazılarımdan beri kesintisiz olarak 
sürdürüyorum. Dokuz tane kitabım var. Birkaç kitap hazırlığım 
da devam ediyor. Yani yazmak ve anlatmak, esas işim oldu. Üç 
çocuk babasıyım; en küçüğü lisede olmak üzere hayatlarına devam 
ediyorlar. Kısaca ne iş yaptığımı soranlara genellikle, “akademisyen”, 
“fizyolog” ya da “psikoloji öğretim üyesi” demiyorum; onun yerine 
“profesyonel bir meraklı” demeyi tercih ediyorum. 

Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Eğitim süreçleri nasıl ilerliyor?
Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık’ı 2017 yılında eşim Müge 
Hanım ile birlikte kurduk. Kendisi o zamanlar nörobilim 
programımda öğrencimdi. Bu anlatım işlerini daha programlı ve 
daha yapılandırılmış bir halde çalışalım ve bir araya getirelim diye 
aslında bir araştırma ekibi olarak kurmayı tasarladık. Amacımız 
ve hedefimiz atipik, eşine rastlanmayan bir okul kurmaktı aslında. 
Hâlâ da o yönde çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılından beri, 
başta kurumsal eğitimler olmak üzere birçok  kurumda, okullarda, 
halka açık konferanslarda, belediyelerin organizasyonlarında 
çok fazla aktivite yaptık. Şimdiye kadar binlerce kişiye ulaşmış 
olduğumuzu sanıyorum. Pandemi döneminde, online eğitim 
sistemimizi kurarak, eğitimin, biraz da pandemi koşullarını 
dayatmasıyla farklı bir tarafını keşfettik. Şu anda, sıra dışı 
programlar oluşturup insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Online 
olarak, tamamen içeriği ve formatları bize ait olan bir eğitim 
sistemimiz oluşuyor. Biz aslında özellikle erişkin eğitimini merkeze 
alarak insanların daha iyi ve çağın gerekliliğine uygun şekilde, 
öğrenmeleri gereken şeyleri bir araya toplayıp bir eğitim modeli 
oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu eğitim modelimizi de genel olarak, 
kişilik eğitimi başlığı altında topluyoruz. İngilizcede “hard skill” 
ve “soft skill” diye ifade edilen teknik beceri ve kişisel gelişim 
eğitimlerinin dışında, öz beceri ya da “core skill” dediğimiz bir 
eğitim modelini ortaya koyduk ve onunla ilgili eğitim içeriklerimizi 
oluşturmaya çalışıyoruz. Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık’ta 
anlatılan her şey “insanın fabrika ayarları” teorisi üzerine kurulu 
ve başlıca biyolojik bir canlı olan insanın günümüz dünyasındaki 
yaşam sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor. Bunları 
eğitimler halinde hazırlarken aynı zamanda bilimsel yayıncılık 
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faaliyetlerimizi de eş ağırlıkta sürdürüyoruz. İnternet sitesinde otuzu 
aşkın yazar kadromuzla orijinal içerikler üreterek herkese doğru 
bilgiyi, faydalı bilgiyi ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu eğitimlerimiz 
genellikle ilk karşılaşanlar için başlıklar itibarı ile biraz değişik 
gelse de eğitimlerimize katılan herkesle aynı zamanda bir aile gibi 
irtibatta kalmaya devam ediyoruz. Aslında Açık Beyin ve Açık 
Beyin’den eğitim alanlar bir kulüp olma yolunda ilerliyorlar. 
Özellikle katılımcılarımız, kendi aralarında değişik gruplar kurarak 
faaliyetlerine devam ediyorlar. Böylece büyük bir okul olma yolunda 
gayet keyifli adımlarla ilerliyoruz.

Açık Beyin Eğitim ve Danışmanlık kapsamında 
danışanlarınıza verdiğiniz eğitimler ve seminerler 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Bahsettiğim gibi, insanın fabrika ayarları temelinde hayatımızı 
daha iyi yapmak için eğitim içerikleri tasarlıyoruz. “Beynimiz 
nasıl çalışır?”, “Beynimizin çalışma sisteminin günlük hayatımıza 
yansımalarını nelerdir”, “Evrimsel geçmişimizin günlük hayatımız 
üzerinde ne gibi bir etkisi var?” gibi konular üzerine çok farklı 
anlatılar dizayn etmekle uğraşıyoruz. Zaten bunların bir kısmını 
kitaplarımda da zikrediyorum ama genellikle kendi oluşturduğum 
eğitim içeriklerine çok başka bir dünya için yapılmış, yani avcı-
toplayıcı bir ortamda hayatta kalmak için tasarlanmış insanın son 
birkaç yüzyıldır yarattığı medeniyet içerisinde nasıl bocaladığına 
dair ikna edici örnekler vererek hayatımızı değiştirmek için 
neler yapabileceğimizi anlatıyorum. Aslında çok basit bazı 
farkındalıklarla hayatı nasıl inşa edebileceğimizden bahsediyoruz. 
Bunun dışında Açık Beyin’de eğitimci olan arkadaşlarım 
sevgili Mustafa Acungil, Mustafa Can, Ela Ünler ve diğer tüm 
arkadaşlarımız; insanın fabrika ayarları zemininde bir araya 
geldiğimiz ve kendi uzmanlık alanları açısından bu bakış açısını 
yorumlayarak orijinal eğitim içerikleri üreten kişiler. Aynı zamanda 
yoldaşlık ya da yarenlik diye anmayı sevdiğimiz, Nörokoçluk Okulu 
adı altında uluslararası onaylı bir koçluk okulu. Programımız da 
farklı bir bakış açısıyla özellikle nörobilimsel verileri merkeze alarak 
koçluk mesleğinin iyi uygulayıcılarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Özetle 
böyle bir eğitim modelimiz, gelişerek ve dönüşerek varlığını devam 
ettiriyor.



Her çocuğun bir șeylerde diğerlerinden 
daha iyi olduğunu biliyoruz ve 

onların hangi konularda öne çıktığını 
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Çocuklara verdiğiniz eğitimlerde dikkat ettiğiniz 
temel noktalar neler?
Çocuklar yeni yeni benim özel ilgi alanım olduğu için, gündemimize 
giren bir konu. Yıllardır, Açık Beyin’i kurmadan önce de çocuk 
kampları yapıyordum ve orada aslında çocuklara bir şey öğretmek 
ya da onları eğitmekle ilgili bir gündemin çok ötesinde, çocuklarını 
şekillendiren anne babaların hem çocuklarıyla hem kendileriyle 
ilgili farkındalıklara ulaşmasını amaçlıyordum. Büyük, iki tane 
çocuk kampı yaptık daha önceden. Tabii pandemi süreci bu 
kamp süreçlerimi de etkilediği için onları uzunca bir süredir 
yapamıyoruz ama çocuklarla ilgili eğitici, eğlendirici, öğretici 
atölyeler yaparken, öte yandan temel motto olarak her çocuğun bir 
şeylerde diğerlerinden daha iyi olduğunu biliyoruz ve çocuklarla 
ilgili tüm organizasyonlarımızda onların hangi konularda öne 
çıktığını, hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda verimli 
olduğunu keşfetmeye ve bunu ailelerine rapor etmeye çalışıyoruz. Bu 
da tabii ki çocuklarla olan ilişkimize, eğitimimize, bütün etkileşim 
süreçlerimize çok farklı etkiler yapan bir bakış açısı. Önümüzdeki 
dönemde çocuklarımıza verebileceğimiz hizmetleri çeşitlendirerek 
arttıracağız. Youtube kanalımızda da benzer içerikler vardı zaten 
ama yakında çocuklar için bir Youtube kanalı açma planımız da var.

Pilot bölge olarak seçtiğiniz anaokulunda Açık 
Beyin temelli eğitim uygulamasına başladınız. 
Eğitimlerinizin verimliliği ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz?
Bu anaokulumuzda aslında eğitim tasarlamaktan öte, bir eğitim 
ortamı ya da iklimi tasarlamak bizi birinci planda ilgilendiriyor. 
İnsan beyninin öğrenmesiyle ilgili temel bilgilerimizi; müfredattan 
uygulamaya, ölçme değerlendirmeden fiziksel ortamın inşasına 
kadar her alanda uygulamaya çalıştığımız bir çok boyutlu model 
üzerine çalışıyoruz. Bu sadece bizim Açık Beyin ekibi olarak 
yaptığımız bir şey değil. Aynı zamanda diğer eğitim kurumları 
ve işletmelerdeki uzman arkadaşlarımızla da oturup istişare 
ettiğimiz, geliştirmeye çalıştığımız bir model. Eğitimin içeriğine 
ya da sunuluşuna ilişkin Açık Beyin’in aslında oldukça sade ve 
anlaşılabilir bir felsefesi var. Eğitim önce, insanın ihtiyaç duymasıyla 

başlıyor. Önce öğrenicide doğru ihtiyacı oluşturmak, onun en 
verimli şekilde öğrenmesini sağlayacak ortamları kurmak en 
önemli başlangıç. Biz bunun üzerine, bir model oluşturduk ve 
bu modeli uygulanabilir bir hale geçirmek üzere adım adım inşa 
ediyoruz. Verimliliğin özellikle ölçme değerlendirme yöntemlerinin 
bizim uygulama mantığımızla çok örtüşmemesinden ötürü 
kendi metotlarımızla, kendi çıktı anlayışımızla bu konunun 
sonuçlarına bakacağız. Şimdiye kadar yaptığımız ufak denemeler, 
hem katılımcılarımızın hem de eğitimci arkadaşlarımızın teslim 
ettiği kadarıyla çok farklı sonuçlar veriyor. Dönüştürücü, davranış 
değişimine yansıyan bir eğitim modeli kendiliğinden ortaya çıkıyor. 
Bunları da bu modelimizde detaylı olarak uygulayacağız.

Açık Beyin temelli eğitimin ülke genelindeki okullarda 
uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çalışma olması 
sizce mümkün mü?
Gayet mümkün. Hatta bunun olması en önemli hedefimiz. Bunu 
yapabilmek için de en önemli kriter ya da en önemli güçlü noktası; 
modelin anlaşılabilir, az sayıda kuraldan oluşan ve farklı ortam, 
kişi, hedef kitle vs. şartlarında uygulanabilir olması. Dolayısıyla 
her okulun, her ortamın, her öğrenci kitlesinin, her sosyoekonomik 
profilin ihtiyaçları, öğrenme biçimleri, öncelikleri farklı. Fakat 
temel prensipleri doğru koyduğunuz zaman bu prensipler eşliğinde 
insan beyninin milyonlarca yıllık evrimsel süreçlerinin hazırladığı 
altyapıyı gayet verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bunun 
çok kısa bir sürede sadece Türkiye’de değil, dünyadaki okullarda 
da çok ciddiye alınıp uygulanması gereken ve uygulanacak olan 
bir model olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sabit bir modelden 
değil, ilkeler çerçevesinde kendini dinamik olarak organize eden 
ve her uygulamada, her farklı okulda ya da kurumda varyantlarını 
uygulayabileceğimiz bir modelden bahsediyoruz. Bu da tabii ki 
özellikle uygulayıcıların ve eğitimcilerin konuyla ilgili temel 
ve sağlam bir eğitimden geçirilmelerini zorunlu kılıyor. Zaten 
eğitimle ilgili yaşadığımız temel sorunlar bize eğitim mantığımızda 
çok köklü bir dönüşüm yapmamızın zorunlu olduğunu açıkça 
gösteriyor. Biz de bu süreçler içerisinde, bu dönüşüme uygulanabilir, 
faydalı ve verimli bir katkı yapmaya gayret ediyoruz. 

röportaj

İnsanın fabrika 
ayarları temelinde, 

hayatımızı daha 
iyi yapmak için 
eğitim içerikleri 

tasarlıyoruz. 
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Palandöken’de
Big Love
Big Chefs iş birliğiyle, Palandöken 
Dağı’nın eteklerinde doğayla iç içe 
bir ambiyansta gerçekleşen “Big 
Chefs Big Love Pop-Up” etkinliğinde, 
gastronomiden müziğe tüm 
detaylarda mutluluk teması öne çıktı. 

Polat Yönetim Kurulu’ndan Ceylan Sel Sohtorik ve Big Chefs 
Kurucu Başkanı Gamze Cizreli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
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Bahara adım atarken, haftalardır aldığım mesajlarda öne çıkan ve aynı zamanda 
izlenme rekorları kıran “Tinder Avcısı” belgeseline değinmek istiyorum. 

Kadın - erkek ilișkilerinde kimsenin aklına gelmeyecek konular, ișim gereği karșıma 
çıkar ve gerek seanslarda gerekse “Adil’e Sor” uygulaması üzerinden bana ulașan 
konu bașlıklarına Youtube kanalımda sıklıkla değinirim. Öte yandan Tinder Avcısı 

belgeselinde de ortaya konan ve kadınların parasını yemek amacıyla ilișki yașayan 
adamlardan yıllardır bahsediyorum. İlk defa dünya genelinde yașanan bu tip 

olaylara değinen bir belgesel gösterildi ve doğal olarak çok fazla tepki aldı. Bazı 
kesimler bu olayların gerçek hayatta bir karșılığı olmadığını ısrarla söylerken bazıları 
da benzer olaylar yașadıklarını ifade ettiler. Bu yazımda sizlere belgeseli izlerken 

aldığım notları maddeler halinde aktarmak istiyorum.

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

Tinder Avcısı
Nasıl Başarılı Oldu?

aşroldeki kötü adam Simon, tanıştığı kadınların 
kişilik analizi konusunda kendini yetiştirmiş. 
Tinder uygulaması üzerinden çok dikkat çekici 
bir profil oluşturuyor ve lüks hayatını sergiliyor. 
Uygulama üzerinden bir süre yazıştıktan sonra 

aniden görüşmeyi teklif ediyor ve burada sürpriz faktörünü 
kullanıyor, çünkü kadınlar flört ederken sürprizleri severler. 
Bunu bilen Simon ilk görüşmeye çok şık ve caka satar halde 
gidiyor. Kadına yaklaşım tarzı hem ilgili hem de neşeli; kadının 
rahat hissetmesi için her şeyi yapıyor. İlk görüşme için çok lüks 
mekanlar seçiyor, çünkü bu şekilde ne kadar zengin olduğunu 
göstermek sonraki planları için son derece önemli. Kadını 
analiz etmek için ailesiyle ilişkisini soruyor ve eğer baba sevgisi 
almamış bir kadınsa ona çok sahiplenici yaklaşıyor. 

• Kadınlar lüksü seviyorlar ve Simon bu kozunu abartı 
derecesinde ortaya koyuyor. İlk görüşmenin ardından mutlaka 
özel uçak kozunu oynuyor, tanıştığı kadını özel uçağıyla birlikte 
seyahat etmeye ikna ediyor; aslında ikna denemez, çünkü hiçbir 
kadın buna hayır demek istemiyor, öyle ya belki de hayatının 
aşkıyla karşılaşmış olabilir! Yine de çok istekli görünmeyen 
bir kadını ikna etmek için onu günde yüzlerce kez arıyor, ilgi 
gösteriyor ve sanki ona ilk görüşte aşık olmuş gibi davranıyor. 
Her sabah günaydın, her gece iyi geceler mesajı eksiksiz 
gönderiliyor.

• Youtube kanalımda üç sene önce paylaştığım “Otuz Gün 
Kuralı” çok ses getirdi, çünkü “İlişkilerde ilk otuz gün boyunca 
bir adamın gösterdiği ilgi anlamsızdır.” demiştim. Simon ilk otuz 
gün boyunca aşırı ilgi gösterip hemen sonrasında ilgiyi azaltıyor 
ve bir sonraki adıma geçiyor, mağduru oynamak! Bu taktik her 
zaman iş yapar, çünkü kadınlar özellikle de ilgi gördükleri ve 
aşık oldukları bir adamın hayatını düzenlemek için her şeyi 
yaparlar. Simon bunu biliyor ve aniden “Düşmanlarım var” 

söylemiyle mağdur edebiyatına başlıyor; onu yok etmek isteyen 
insanlardan kaçmak için ve yerini bulmasınlar diye kendi 
kredi kartını kullanamayacağını ve dolayısıyla yardıma ihtiyacı 
olduğunu söylüyor. Belgeselde konuşan kadınlar yardım etmek 
için ona para gönderdiklerini ve asla şüphelenmediklerini ifade 
ediyorlar. Bir kadın, sevdiği zaman bir adam için neler yapabilir 
hepsini görüyoruz.

• Simon şeytani planında son adıma geçiyor ve sürekli aile 
olmaktan, çocuk sahibi olmaktan bahsedip birlikte olduğu 
kadınlara pembe vaatlerde bulunuyor. Önemli bir hamlesi 
daha var; tek bir an bile kadına ilgi göstermeyi kesmiyor, sürekli 
sabahları ve gün içinde arıyor. Diyelim ki aynı anda başka 
kadınlarla olduğu için arayamadı, hemen inandırıcı bir bahane 
üretiyor ve düşmanlarından kaçmak için telefonu kapatmak 
zorunda kaldığını söylüyor. Mağdur edebiyatı sürekli işine 
yarıyor ve bu yoldan devam ediyor. Bir erkeği koruyup kollamak 
özellikle de anaç sevgiyle yaklaşan kadınların çok hoşuna 
gidiyor. Dominant kadınlar yardıma muhtaç adamları severler, 
işte bu kuralı bilen Simon özellikle bu tip kadınları seçiyor.

• Belgeselin finalinde, bu karakterin dünya genelinde yüzlerce 
kadına bu tip oyunlarla yaklaşıp on milyon dolar civarında 
parayı kendi hesabına geçirdiğini öğreniyoruz. Rakam daha 
yüksek olabilir, çünkü bu uygulamalardan tam olarak kaç 
kadına ulaştığını kimse bilmiyor. Bazı kadınlar bu yaşadıklarını 
paylaşmak istemiyor, çünkü “Nasıl böyle bir insana inandım?” 
çıkmazında kalmış durumdalar. En büyük sebeplerine gelecek 
olursak; ilgi açlığı, çocukluktan gelen duygusal boşluk, aile 
sevgisi almamış olmak, baba kız ilişkisinin yeterince güçlü 
olmaması gibi nedenleri sayabiliriz. Bunların yanı sıra daha 
büyük sebep; aşık olduğu zaman bazı kadınların mantık ve akıl 
gibi etkenleri bir kenara bırakıp tamamen duygularıyla hareket 
ediyor olmalarıdır. Aşk insana her şeyi yaptırabilir. 

B

Bir erkeği koruyup kollamak özellikle de 
anaç sevgiyle yaklașan kadınların çok hoșuna gidiyor. 
Dominant kadınlar yardıma muhtaç adamları severler. 

Mağdur edebiyatı ise Tinder Avcısı Simon’un sürekli 
ișine yarıyor ve bu yoldan devam ediyor...
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