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Bir Bahar 
Şarkısıdır Nisan

eğerli Okurlar;

Hem havalar hem de genel olarak sağlıklar çok daha iyi... Geçmiş dönemde çok sık bir araya gelinemediği için 
organizasyonlar biraz yavaşlamıştı. Şimdi yeniden özlediğimiz buluşmalar hızla gerçekleşmeye başladı. Moda, sanat, 
iş dünyası birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Biz de MAG PR Solutions olarak, İstanbul’dan sonra Ankara’da da 
kapılarını açarak özel koleksiyonlarını moda severlere sunan Miss Dalida markasıyla, sekizinci kez kapılarını açan ve 
binlerce sanatseveri ağırlayarak unutulmaz anlara sahne olan ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’yla, uluslararası 

turizm fuarı Travelexpo’yla, etkinliklerimize devam ettik.

Kapağımızda; Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram dizisi “Baba”nın Büşra karakterine hayat veren 
Özge Yağız konuğumuz. Dizideki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan 
başarılı oyuncu, hayatı ve kariyeriyle ilgili son dönemlerde oldukça merak edilen soruları MAG Okurlarına özel yanıtladı...

Ekranlardaki sempatik halleri, rol aldığı filmler ve yaptığı şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Murat Boz, uzun bir süredir röportaj 
vermiyordu. Yeni şarkısı “Harbi Güzel”i yayımlayan ve şu sıralar stüdyodan çıkmayan ünlü sanatçının, bir değişim sürecinde olduğunu  
belirttiği söyleşisi sizlerle... 

Sanatçı, televizyoncu, tarih anlatıcısı ve toplum gönüllüsü Pınar Ayhan, kurmuş olduğu Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve 
Sanat Vakfı ile, köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı hedefleyen projelerini anlattı...

Köşe Yazarımız Sinem Yıldırım, Türkiye’yi ve Türk sinemasını dünyaya tanıtan ünlü yönetmen Mustafa Karadeniz ile, filmleri ve film 
sektörünün geleceği üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi...

“Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” oyunu ile başkentlilerle buluşan ünlü oyuncu Mahir İpek’in; kendisi ve sahne aldığı Bilkent Sahne 
AST ile ilgili önemli açıklamalarına yer verdik... 

Türk halkının egemenliğini ilan ettiği ve Atamızın, çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
coşkusunu, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz bu ay... 23 Nisan’a özel olarak hazırladığımız renkli MAG Kids sayfalarında dekorasyondan 
eğitime, ünlü çocukların röportajlarından alışverişe bol bol yeni nesle yer verdik. 

Ayrıca yine MAG Dekorasyon, MAG Sağlık - Güzellik, MAG Business içeriklerimiz ile size rehber olacak, aydınlatacak birçok konu ve 
konuğu da sayfalarımıza taşıdık.

Herkese hayırlı, bereketli, güzel bir Ramazan Ayı diliyorum. Bu bahar; tüm dünyamıza barış ve huzur getirsin.

Çok Sevgiler 





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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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
OZ A N  E K Ş İ

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
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Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 
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Bikiniler 
Caddelerde

Havaların ısınmasıyla enerjinizi 
yansıtacak rengarenk havalı 

parçalar, bu dönemin
moda radarında...
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THE ATTICO
Gözlük $260

AGENT PROVOCATEUR
Büstiyer £70

AMINA MUADDI
Ayakkabı $1.130
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Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr

BOTTEGA VENETA
Ayakkabı $1.250

SE
LF

 P
O

R
T

R
A

IT
El

b
is

e 
£

2
76

SELF PORTRAIT
Bluz £172

G
A

N
N

I
Et

ek
 €

77
5

JA
C

Q
U

E
M

U
S

El
b

is
e 

€
39

0

MIANAS
Yüzük 22.000 
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İlkbaharın vazgeçilmez trendi 
püsküllerle olușturacağınız 
kombinler, șıklığın kapısını 

aralayarak stilinizi farklılaștıracak...
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
Ayakkabı £411

OSCAR DE LA RENTA
Elbise $3.690
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RUTH GRIECO
Bileklik $8.892

MIANAS
Bileklik 56.000 

SAINT LAURENT
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Yeni 
Sezonuyla 
Fashion Week 
Istanbul 
Türkiye’nin yılda iki kere 
düzenlenen uluslararası 
moda etkinliği Fashion Week 
Istanbul, yeni sezonunu 
İstanbul’da düzenlenen bir 
etkinlikle karşıladı. 

Türk moda endüstrisinin önemli oyuncularını 
bir araya getiren etkinlikte, sanat ve eğlence 
dünyasından önemli isimler de dikkat çekti. 
Misafirler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam 
eden etkinlikle moda haftasını kutlarken; modanın 
geleceğini belirleyen paneller de sektöre ışık tuttu. 

davet

SİMA-DİLA TARKAN, ECEM OLTULU

ZEYNEP TOSUN YAĞMUR TANRISEVSİN

ASLIHAN KAPANȘAHİN BERAT AȘICIOĞLU

50





52

Fashion Week 
İstanbul, 
birbirinden renkli 
koleksiyonları 
moda 
tutkunlarıyla 
bulușturdu.

SİBİL ÇETİNKAYA, MERT VİDİNLİ NİL NİNAT SELİN YAĞCIOĞLU

ELVAN TIĞLIOĞLU
BAȘAK GÜMÜLCİNELİOĞLUBARIȘ ERASLANSEDA DOMANİC

davet
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CİHAN NACAR BİLGE YENİGÜL PELİN BAYKAL AKGÜN GİZEM HATİPOĞLU

ECE PEKÇOLAKLAR YİĞİT DİKMENALİ KASUTO - EDA - FERHAT ZAMANPUR

davet
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Muhteșem 
defilelere ev 
sahipliği yapan 
Fashion Week 
Istanbul’da 
tasarımcıların 
koleksiyonları 
büyük beğeni 
topladı.

EMEL-NEJDET AYAYDIN

ȘEVVAL ȘAHİNELİZ FINDIKLİDER ȘAHİN, ECEM ÇIRPAN

BERK-İPEK KÖSE ÖZLEM KAYA-ÖZGÜR MASUR

davet
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Tuğba Koç Sarıçam

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Tuğba Koç 
Sarıçam, hediye alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Alışveriş 
için Vakkorama ve Desa mağazalarını tercih eden Sarıçam, daha 

sonra Foodland’e geçti.

Hediye Alışverişi

Effect’te Yaşam Ziya Güven

Luca Mimarlık kurucusu İç Mimar Ziya Güven, Kuzu Effect 
AVM’de yeni sezon alışverişindeydi. W Collection ve Vakko 
mağazalarından alışveriş yapan Güven, daha sonra Desa’ya 

uğrayarak AVM’den ayrıldı.

Yeni Sezon Ürünleri

Effect’te Yaşam

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

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





Effect’te Yaşam

Ece Aydeniz

Büşra Paşaoğlu

İş görüşmesi için Kuzu Effect AVM’ye gelen ay.art Porcelain & 
Ceramics kurucusu Ece Aydeniz, görüşme sonrasında Lemonde 

Cafe’ye uğrayarak yorgunluğunu attı.

Sağol&Paşaoğlu Hukuk Bürosunun kurucu ortağı Büşra 
Paşaoğlu, iş toplantısı ve akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’yi 

ziyaret etti. Toplantının ardından Foodland’e geçen Paşaoğlu, 
Quick China’ya uğrayarak yemek yedi.

İş Görüşmesi 

İş Toplantısı

Effect’te Yaşam

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

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





Effect’te Yaşam

Gülperi Özel

Billur Ünal

Başkent sosyal yaşamının sevilen isimlerinden Gülperi Özel, 
Kuzu Effect AVM’de uzun bir alışveriş turu yaptı. Önce Karaca ve 

Saat&Saat’e uğrayan Özel, daha sonra Beymen Club ve İpekyol 
mağazalarını gezdi.

Yeni evlenen, Ankara cemiyet hayatının sevilen siması Billur 
Ünal, düğün sonrası arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Lou Cafe Bistro’da kahve keyfi yapan Ünal, daha 

sonra AVM’yi turlayarak alışveriş yaptı.

Uzun AVM Turu

Düğün Sonrası Kahve Keyfi

Effect’te Yaşam

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

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



Yavuz Şahin

Helin Funda Karakılıç

Mobilya ihracat sektöründe faaliyet gösteren Yavuz Şahin, 
haftanın yorgunluğunu atmak için Kuzu Effect AVM’ye uğradı. 

Önce Timboo Cafe’ye uğrayan Şahin, daha sonra Starbucks’a 
geçerek kahve keyfi yaptı.

Haftanın Yorgunluğunu Attı

Psikoterapist Helin Funda Karakılıç, Kuzu Effect AVM 
Foodland’de arkadaşlarıyla buluştu. Quick China’da keyifli bir 

öğle yemeği yiyen Karakılıç, daha sonra Vakkorama ve ADL 
mağazalarına uğrayarak alışveriş yaptı.

Keyifli Öğle Yemeği



Nagehan Afşar

Yoğun iş temposuna kısa bir kahve molası vermek için Kuzu 
Effect AVM’ye uğrayan Diyetisyen Nagehan Afşar, Beymen Club 

ve İpekyol vitrinlerine göz attıktan sonra Lou Cafe Bistro’ya 
geçerek yorgunluğunu attı. 

İş Temposuna Kısa Bir Ara

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.

Emine Cansel Önal

Fika Coffe & Kitchen kurucusu E. Cansel Önal, hediye alışverişi 
için Kuzu Effect AVM’deydi. Önce dekorasyon alışverişi için 

Karaca mağazasına giren Önal, daha sonra 
Beymen Club’a uğradı.

Dekorasyon ve Giyim Alışverişi

Effect’te YaşamEffect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Cansu Kaman Taşcan

Taha Burak Özkan

Kaman Taşcan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sahibi Cansu 
Kaman Taşcan, Kuzu Effect AVM’de alışveriş turundaydı. AVM’yi 

gezen Taşcan, Network ve İpekyol mağazalarından alışveriş 
yaparak AVM’den ayrıldı.

İş yaşamının tanınan isimlerinden Avukat Taha Burak Özkan, 
inşaat ve akaryakıt sektöründeki işleri için Kuzu Effect 

AVM’deydi. Toplantılarının ardından alışveriş için Vakko’yu 
tercih eden Özkan, daha sonra vitrinlere göz atarak AVM’den 

ayrıldı.

Alışveriş Turu

Toplantı İçin Kuzu’da

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

Esra Sevgili

Aşkın Kıstı

Esse Organizasyon sahibi  Esra Sevgili, alışveriş için Kuzu Effect 
AVM’deydi. İpekyol mağazasından sezon alışverişi yapan Sevgili 
daha sonra arkadaşlarıyla Quick China’da yemek yedi. Yemeğin 
ardından kitap almak için D&R mağazasına geçen Sevgili, bir 
süre kitap inceleyip alışveriş yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

İş dünyasının genç isimlerinden Aşkın Kıstı’nın, yoğun 
şehirlerarası seyahatlerinin arasında Ankara’daki durağı Kuzu 

Effect AVM oldu. Kuzu’da iş toplantısı yapan Kıstı, bir süre 
alışveriş yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Kitap ve Kıyafet Alışverişi

Seyahatlere Kuzu 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.68 magdergi.com.tr



Canan Bektaş

Hatice Kasım

Canan Bektaş Güzellik Akademinin kurucu ortaklarından 
Canan Bektaş, Kuzu Effect AVM’ye gelerek W Collection 
mağazasını turladıktan sonra Desa ve Atasay’a uğrayıp 

Foodland’e geçti.

Alışveriş Vakti

Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Hatice Kasım, 
Kuzu Effect AVM’yi ziyaret ederek Foodland’e geçti. Lou Cafe 

Bistro’da yemek yiyen Kasım, daha sonra Atasay ve Karaca 
mağazalarına göz atarak AVM’den ayrıldı.  

Kuzu’da Yemek Arası



Effect’te Yaşam

Batuhan Dizdar

Olcay Akbaba

Siba Sigorta’nın sahibi Batuhan Dizdar, Kuzu Effect AVM’ye 
gelerek Seyfi Balık’ta yemek yedikten sonra dünyaca ünlü 

markaların koleksiyonlarını inceledi. 

TRT ekranlarından tanınan Olcay Akbaba, akşam yemeği için 
Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Timboo Cafe’deki yemeğinden 

sonra Cold Stone Creamery’ye uğrayan Akbaba daha sonra 
AVM’yi turladı.

İş Arası Kuzu Molası

Akşam 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.70 magdergi.com.tr



Yazgülü Madak

Ayşegül Aygün Coşkun

Yazgülü Güzellik Stüdyosu & VIP kurucusu Yazgülü Madak, 
Kuzu Effect AVM W Collection mağazasını gezerek yeni sezon 
koleksiyonlarını inceledi. Ardından Atasay’dan alışveriş yapan 

Madak, Timboo Cafe’ye geçerek yorgunluğunu attı.

Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

Ankara sosyal yaşamın sevilen siması, @ankaraetkinlik 
sayfasının kurucusu Ayşegül Aygün Coşkun, alışveriş için 

Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Önce AVM vitrinlerini inceleyen 
Coşkun, daha sonra Vakko ve Beymen Club mağazalarından 

alışveriş yaptı.

Tercihi Vakko



Oxana-Ali Özcan

Fazilet Dai

Kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezinin sahibi Oxana Özcan, 
eşi Ali Bey ile birlikte Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. 
Alışverişin ardından Foodland’e geçen Özcan çifti, Gümüş Satır 

Steak’te yemek yedi.

Alışveriş ve Yemek Keyfi

Firmasının İstanbul ve Ankara şubeleri arasında mekik dokuyan 
Dai Gelinlik sahibi Fazilet Dai, hareketli iş temposuna kısa bir 

ara vererek Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. The Hunger’da yemek 
yiyen Dai, daha sonra Vakko Bistrot’a uğrayarak 

kahve keyfi yaptı.

Hareketli Tempoya Kısa Bir Ara

Effect’te Yaşam

Levent Akbulut

Yağmur Akalın Aksoy

LA Brand markasının kurucusu Levent Akbulut, hafta sonu 
için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Vakko Bistrot’a uğrayarak kahve 
keyfi yapan Akbulut, daha sonra mağaza vitrinlerine bakarak 

AVM’den ayrıldı.

Aksoline Mimarlık kurucu ortaklarından İç Mimar Yağmur 
Akalın Aksoy, güne bir kahve molası vermek için Kuzu Effect 

AVM’ye uğradı. Starbucks’tan kahvesini alarak vitrinleri 
inceleyen Aksoy, Beymen Club’a uğrayarak alışveriş yaptı.

Kahve Keyfi

Kahve Molası

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.72 magdergi.com.tr



Oxana-Ali Özcan

Fazilet Dai

Kendi ismiyle kurduğu güzellik merkezinin sahibi Oxana Özcan, 
eşi Ali Bey ile birlikte Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. 
Alışverişin ardından Foodland’e geçen Özcan çifti, Gümüş Satır 

Steak’te yemek yedi.

Alışveriş ve Yemek Keyfi

Firmasının İstanbul ve Ankara şubeleri arasında mekik dokuyan 
Dai Gelinlik sahibi Fazilet Dai, hareketli iş temposuna kısa bir 
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Effect’te Yaşam

Temel Eken

Melike Başkan Kış

Başarılı avukat Temel Eken, işlerine kısa bir ara vererek, 
alışveriş için Kuzu Effect AVM’ye geldi. W Collection ve Vakko 

mağazalarına uğrayarak alışveriş yapan Eken, daha sonra 
Foodland’e geçti.

Lunedi 360 Digital, Creative Studio & Experience Design’ın 
Ankara partneri Melike Başkan Kış, yoğun temposuna alışveriş 

molası vererek Kuzu Effect AVM’yi ziyaret etti. Alışveriş için 
Vatan ve Roche Bobois’i tercih eden Kış, daha sonra AVM’den 

ayrıldı.

Alışveriş ve Yemek 

Yoğun Tempoya 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.74 magdergi.com.tr



İlker-Ela Oto

Siret Uyanık

İş dünyasının genç ismi İlker Oto, eşi Ela Oto ile birlikte Kuzu 
Effect AVM’deydi. Audi ve Volkswagen markalarını Ankara’da 

satmaya başlayacak Lena Otomotiv’in açılışı için hazırlıklar 
yapan çift, yoğun tempolarına Vakko Bistrot’ta 

yemek yiyerek mola verdi. 

Yoğun Tempoda Mola

Ünlü ressam ve küratör Siret Uyanık, yeni sanat projelerinin toplantısını 
Kuzu Effect AVM’de gerçekleştirdi. Foodland’de bulunan Vakko 

Bistrot’ta sanatçı arkadaşıyla bir araya gelen Uyanık, daha sonra dünyaca 
ünlü markaların lüks koleksiyonlarını inceleyerek adL ve Beymen Club 

mağazalarından alışveriş yaptı.

Proje Toplantısı



Effect’te Yaşam

Esra Duman

Birce Kaya-Furkan Karademir

İletişim ve reklam dünyasının tanınan ismi Esra Duman, 
toplantı için Kuzu Effect AVM’deydi. Uzun süren toplantının 
ardından mağazaları gezen Duman, W Collection ve Vakko 

mağazalarından alışveriş yaptı.

Ankara’da iş dünyasının önde gelen isimlerinden olan 
Furkan Karademir, nişanlısı Birce Kaya ile birlikte Kuzu Effect 
AVM’deydi. Düğün hazırlıkları için alışveriş yapan mutlu çift, 

alışverişin ardından Lou Cafe & Bistro’ya geçerek 
kahve keyfi yaptı.

Toplantı ve Alışveriş

Düğün Hazırlıkları

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



Elif Karaduman

Hayati Erdoğan

Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Elif Karaduman, 
alışveriş rutinini bozmadı. Sık sık ziyaret ettiği Kuzu Effect 

AVM’de mağazaları gezen Karaduman, adL ve Network 
mağazalarından alışveriş yaptı. Karaduman, yorgunluk 

kahvesini ise Lou Cafe & Bistro’da içti.

Alışveriş Rutini

Sky Line isimli projesiyle inşaat ve yapı sektöründe adından sıkça 
bahsettiren uluslararası müteahhit Hayati Erdoğan, Almanya seyahati 
öncesi Kuzu Effect AVM’de alışverişteydi. Vakko ve W Collection’dan 

alışveriş yapan Erdoğan, AVM turunun ardından Starbucks’ta kahve içti.

Seyahat Öncesi Alışveriş



Karșı konulamaz çikolataları, Ankara’nın en iyisi olan gelato’ları ve birbirinden 
enfes tatlı çeșitlerine sahip Lisette, tutkuyla hazırlanan menüleriyle 
Kuzu Effect AVM’de misafirlerini sihirli dünyasına davet ediyor...

Lisette Guilty Pleasures 
ve Sihirli Dünyası

Effect’in Tadı 

isette’in tatlı macerası nasıl başladı? Serüvenini 
anlatır mısınız?
Lisette’in hikâyesi, diğer markalarımızda da örneklerini 
farklılaştırarak sizlere sunduğumuz tatlı aşkımızı bir adım 
öteye taşımak ve bu sefer damaklarınızda, size tatlı bir şölen ve 
tutkulu bir macera yaşatma arzusuyla başladı. 

Hizmet politikanızdan bahseder misiniz? Vizyonunuz 
nedir?
Gıda güvenliğini en üst düzeyde ve müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak ilerleyebilmek. Ama en önemlisi, yaptığımız işte tutkulu 
olabilmek. Lisette lezzetleri; tutkuyla yapılan her işin keyifli sonuçlar 
doğurduğunu ispatlıyor. 

Üretimden sunuma nasıl bir yol izliyorsunuz?
Çok sevilen lezzetlerin, orijinal yerinde, geleneksel yöntemlerle ve 
doğal, taze malzemelerle sunulması kadar keyif veren bir şey olamaz. 
Gelato’larımız hiçbir toz karışım kullanılmadan, taze süt ve taze 
meyveler ile; tatlılarımız doğal ürünlerle günlük olarak, çikolatalarımız 
ise şeflerimiz tarafından el yapımı olarak üretiliyor.
Bemse Gıda olarak bizim en önem verdiğimiz şey ise detaylarla birlikte 
gelen kalitedir. Lisette için de her zaman bunu uygulamaya çalışıyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki müşterilerimiz için düşündüğümüz detaylar 
bizlerin heyecanla çalışmasını sağlarken, onların da hayatlarına özel bir 
dokunuş ve tebessüm katıyor.

Özel günler için farklı sunumlar hazırlıyor musunuz?
Lisette’in sihirli dünyasında geçirdiğiniz her günün özel bir gün 
olmasına önem veren Bemse Gıda, hislerinizin karşı tarafa geçmesine de 
yardımcı olabilecek özel kutular ve paketleme seçenekleri de sunuyor. 
Hem içeriğinde hem sunumunda günün anlam ve önemine uygun 
olarak farklı çeşitlerde renk ve tasarımlarıyla ön plana çıkıyor. 

Ürün çeşitliliğinizden söz eder misiniz? Ne tür tatlara yer 
veriyorsunuz?
Tamamı kendi atölyelerimizde, Lisette şefleri tarafından, her daim 
tazelik felsefesi ve aşkla üretilen el yapımı bar ve dolgu çikolataların yanı 
sıra; gelato’lar, günlük yapılan ve değişen tatlı çeşitleri, harikulade çaylar, 
baş döndürücü kahveler ve milkshake’leri dilerseniz sevdiklerinize 
hediye edebilir ya da yerinde tadabilirsiniz.

Müşterileriniz en çok hangi ürünleri tercih ediyor?
Çok geniş renk ve lezzet yelpazesine sahip bonbonlarımız en dikkat 
çekici ürünlerimizden. Tatlı sevenler için el yapımı çikolatalarımız, 
daha soğuk tatlar tercih edenler için her mevsim gelato’larımız, tatlıdan 
önce tuzlu da yemek isteyenler için farklı lezzetlerimizi müşterilerimize 
sunuyoruz. Durum böyle olunca da tüm ürünlerimiz farklı damak tadı 
olan müşterilerimiz tarafından ayrı ayrı seviliyor ve deneyimlenmiş 
oluyorlar. Kurumsal müşterilerimiz ise farklılaştırdığımız tasarım ve 
boyutlarda olan madlenlerimizi hediye etmeyi tercih ediyorlar.

Lisette olarak, gelecek hedeflerinizden ve ileriye yönelik 
planlarınızdan bahseder misiniz?
Bemse Gıda olarak tüm markalarımızda amacımız her zaman 
yapılmamış olanı yapmak. Bu sebeple atölyemizde düzenli olarak Ar-Ge 
çalışmaları yapıyoruz. En büyük önceliğimiz, yeni ve keşfedilmemiş 
tatları sizlere sunmaya devam edebilmek. 

Aynı zamanda hiçbir katkı maddesi kullanmadığımız, doğal ve 
tamamen el yapımı olan bu ürünlerimizle Türkiye’de olduğu kadar yurt 
dışında da tanınan bir marka haline gelmek için çalışmalarımız hızla 
devam ediyor; çok yakında projelerimiz hayata geçmiş olacak. 

L
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Baharın gelmesiyle renklenen 
doğaya uyum sağlayan cıvıl cıvıl 

parçaları sizin için derledik...
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Baharın en rahat ve șık 
konseptleri arasında yer alan 
keten parçalar klasik, spor, 
modern her tarza uyumlu 

olarak kullanılabilir...
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Yeni Koleksiyona 
Özel Defile 
Büyük İlgi 
Gördü
Raisa Vanessa’nın 2022 İlkbahar-Yaz 
adL X Raisa Vanessa koleksiyonu özel 
bir defile ile moda severlere tanıtıldı.

Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra 
Işık ve Raisa-Vanessa Sason ev sahipliğinde gerçekleşen defileye 
moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Raisa Vanessa 
ile adL’nin bir araya gelerek hazırladıkları özel koleksiyon, moda 
severlerin büyük beğenisini topladı. 

davet

RÜYA BÜYÜKTETİK

BERK TANRIVERDİ, CEYLAN ATINÇ İPEK KÖSE

SEDEF GALİ
82
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RÜYA BÜYÜKTETİK

BERK TANRIVERDİ, CEYLAN ATINÇ İPEK KÖSE

SEDEF GALİ

PINAR TEZCAN ÖZÇAPKIN MERGİM AGEL CEYLAN ÇAPA SİTARE KALYONCU

YASEMİN ÖĞÜN SİBİL ÇETİNKAYA ÇAĞLA ȘİKEL DEREN TALU

Moda ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimlerinin 
katıldığı, 
İstanbul’da 
gerçekleșen özel 
defile, görkemli 
anlara sahne 
oldu.







Sanatseverler 
ArtAnkara’da
MAG PR Solutions katkılarıyla ATO 
Congresium’da gerçekleştirilen ArtAnkara 
8. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 
beş günde elli dört bin ziyaretçiyi 
ağırlayarak görkemli anlara sahne oldu.

Fuar, çeşitli ülkelerden bini aşkın sanatçının eserleri ile sanatseverleri 
ağırladı. Canlı performanslar, paneller, dinleti ve söyleşiler ile unutulmaz 
anlara sahne olan ArtAnkara, Ankaralılara festival tadında bir 
organizasyon yaşattı. Ankara Kent Filarmoni Orkestrası Oda Müziği 
Grubu’nun dinletisi ile başlayan açılış töreninde; Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ATO Başkanı Gürsel Baran, Sanayi ve Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kent Konseyi 
Üyeleri, Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat 
Ceylan ve UNESCO’ya bağlı Uluslararası Sanat Dernekleri Dünya Başkanı 
ve sanatçı Bedri Baykam konuşmaları ile yer aldı.  

davet

BİLGİN AYGÜL 
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davet

Mira Koldaș 
Galeri, Galeri 
Soyut, İmoga 
Galeri gibi 
Türkiye’nin en 
büyük sanat  
galerilerinin yer 
aldığı etkinliği 
binlerce insan 
izledi.

ARZU AKGÜL MAHİR ÜNAL NURAY DEMİRER, GÖZDE DİKER AYȘEGÜL AKARZU KOLOĞLU

MİRA KOLDAȘ ONUR-SEVDE-MEHMET SUBAȘI GÖZDE EDA TEKCAN
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Galeri, Galeri 
Soyut, İmoga 
Galeri gibi 
Türkiye’nin en 
büyük sanat  
galerilerinin yer 
aldığı etkinliği 
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izledi.
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MİRA KOLDAȘ ONUR-SEVDE-MEHMET SUBAȘI GÖZDE EDA TEKCAN

ESRA KELOĞLU İȘLER IȘIL İLTER ÖZCAN, BÜNYAMİN BALAMİR TUĞBA KOÇ SARIÇAM MÜGE AYȘE VELİOĞLU

BURAK ÖRÜCÜ, RAHMİ ÇÖĞENDEZMERAL ÖZTÜRKBEDRİ BAYKAMMERVE BÜYÜKSARAÇ



davet

ArtAnkara, 
MAG PR 
Solutions 
katkılarıyla 
sanatseverlere 
sekizinci kez 
kapılarını açtı.

FEYZA KARAVELİOĞLU, SERPİL TÜFEKÇİ TÜRKER NASLI HANDAN BANU ÖZTÜRK AYLİN HAMAMCI, ESRA BOSTANCIOĞLU

BERİL ÇAVUȘOĞLUAYÇA-İBRAHİM AYDINKUTLU TAMAYBETÜL AKMAN
90



Sanatçı Pınar 
Ayhan’ın kurucusu 
olduğu Tohumluk 
Vakfı yararına 
düzenlenen stant, 
ayrıca Ressam 
Siret Uyanık’ın 
Metaverse isimli 
eseri yoğun ilgi 
görenler arasında 
yer aldı.

DAMLA PERÇİNER

PINAR AYHANSÜREYYA ÜZMEZ BİLUN KARADUMAN

GÜVEN KIRAÇ

SİRET UYANIK

AYȘEN AYDIN SAVAȘ GELGEL NURİYE UZUN, ASLIHAN KOÇ SEREN ERDOĞAN



Bee Goddess 
Beymen Özel 
Koleksiyonu
Bee Goddess’ın Beymen’e 
özel tasarladığı koleksiyon 
çok özel bir davetle 
kutlandı.
Mücevher markası Bee Goddess’ın kurucusu Ece 
Şirin’in; Mercedes-Benz’in kadınlara yönelik ilham 
platformu “She’s Mercedes” için yarattığı “Super 
She for Beymen Exclusive” koleksiyonu, Beymen 
Zorlu Center Morini Teras’ta gerçekleştirilen özel 
bir davetle tanıtıldı. Davetlilerin büyük beğenisini 
toplayan etkinlikte Ece Şirin’in başarı öyküsünü 
mercek altına alan bir video da ilk kez izleyicilerle 
buluştu.  

davet

GÜLDEN BÜYÜKUÇAK TOLGA SEZGİN

ÖZLEM GÜSAR PELİN KARTAL

CEMİL DİNÇMEN, ÇAĞLA TÖREN, ECE ȘİRİN
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BAHÇELER
via GARDENIA İLE
ŞENLENECEK!

Kanuni Sultan Süleyman 
Bulv. Allora Beytepe 
No:63/C, D:1, 06800 

Çankaya/Ankara

+90 312 557 77 22

Konum İçin Okutunuz!

homegardenmarket www.home-garden-market.com+90 552 544 60 36

Ev Bahçe Bitki Mobilya



Bee Goddess 
Beymen Özel 
Koleksiyonu

davet

Yoğun 
ilgi gören 
etkinlikte 
davetliler, 
tasarımları 
yakından 
görme fırsatı 
buldu.

NEȘE GÖNÜL SEDA KAȘIBEYAZ NAROT ÇETİNKAYA BURCU ȘENDİR

ARZU VATANSEVER EMEL AYAYDIN DUYGU İÇİL BESTE YURTTAȘ

Bee 
Goddess’ın 
Beymen’e 
özel 
tasarladığı 
koleksiyon, 
davetlilerin 
büyük 
beğenisini 
topladı.

ELİF BALKUV HANDE ȘENER PEKCAN SERVİL DEĞİRMENCİ VİLDAN KÜÇÜKMUSTAFA

ARZU KUNT GAMZE YÜKSEL İLKNUR CENGİZ İPEK KÖSE
94
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Șarkıları seviliyor, rol aldığı filmler çok iyi gișe yapıyor... 
Televizyondaki sempatik halleriyle insanların gönlünde taht kuruyor... 

Yakıșıklılığıysa zaten malumumuz ama o “Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam 
olmadım.” diyor... Yeni șarkısı “Harbi Güzel”i yayımlayan Murat Boz’la buluștuk... 
Gerçekten ne istediğini daha çok anlamaya çalıștığı farklı bir sürece girdiğinden 

bahsediyor, bir değișimin içinde olduğunu söylüyor... 

“Harbi Güzel” 

Murat Boz

röportaj

RÖPORTAJ: ÖZGÜR ARAS
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Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam 
olmadım, gerçekten. Bir de benim güzel 

bulduğumu bir bașkası bulmayabilir... 
Beni bir bakıș, bir tavır, enerji hali daha 

çok etkiler.

arkıların çok dinleniyor. Oynadığın filmler iyi 
gişe yapıyor. Televizyonda “O Ses Türkiye” 
harika gidiyor. Çok popülersin ama uzun 
zamandır söyleşi vermiyor, daha kapalı 
yaşıyorsun. Neden?
Özel bir nedeni yok aslında. Pandemiyle, biraz daha özüme 
döndüğüm bir döneme girdim.

Ve ne çıktı ortaya?
Özellikle müzik açısından daha aktif, daha yaratıcı bir dönem oldu bu; 
sürekli çalışıyorum, stüdyodan çıkmıyorum...

41 yaşındasın, 40’lardan ne bekliyorsun?
41 değilim, ne yaptın ya!

Çok pardon, kaç doğumlusun?
42 yaşındayım. 7 Mart 1980 doğum tarihim.

Hiç göstermiyorsun...
Bence de göstermiyorum. Kendime bakıyorum; sağlığıma, yediğime, 
içtiğime çok dikkat ediyorum. Sporum hiçbir zaman bitmez, haftanın 
beş günü yaparım.

Peki, tekrar sorayım, 40’lardan ne bekliyorsun?
Bunca senenin sonunda, bir noktaya geldiğimi hissediyorum. Kendimi, 
gerçekten ne istediğimi daha çok anlamaya çalıştığım farklı bir sürece 
girdiğimi hissediyorum. Ne olduğuyla ilgili kesin bir yargım ya da 
fikrim yok ama bir değişim süreci içinde olduğumu söyleyebilirim. Aynı 
zamanda müzik kısmına da daha yüklenen bir taraftayım.

Ş
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Yıl 2006. “Aşkı Bulamam Ben” şarkınla ilk kez 
karşımızdasın. Şimdi o zamanki halini gördüğünde ne 
hissediyorsun?
O klipte kemer çıkaran, beyaz atletli bir çocuk var. 26 yaşımdaydım. 
Klibi izlediğim ilk günü hatırlıyorum da tekrar aynı duyguları, 
heyecanı ve enerjiyi yakalama peşindeyim. O zamanlar benim için 
çok kıymetli. Bu arada şu anki halimden çok mutluyum. Tüm o 
geçen süreçte birçok şey yaşadım ve birçok şey gördüm.

26 yaşındaki Murat’ı görsen ona ne öğütlersin?
Hayatta her şeyin olması gerektiği şekliyle yaşanacağına ve hepsinin 
bize bir şeyler öğrettiğine inanıyorum. Ama şu an ona, özellikle bir-
iki konuda çok ciddi uyarım olabilirdi.

İnsanlara dair mi olurdu bu uyarılar?
Her insana hemen güvenmemek, kendi iç sesini dinlemek, kendi 
arkamda durmam gerektiği gibi şeyler söyleyebilirdim. Şu an 
memnun değil miyim, memnunum; çünkü onların hepsini 
yaşamam gerekiyormuş. Hepimiz hayatımızda günahıyla sevabıyla 
bir şeyler yapıyoruz. Ama o hatalar ya da o artılar sizi bugünkü 
halinize getiriyor. Dolayısıyla bir pişmanlığım yok.
 
İnsanlara güvenmekten bahsettin. Müzikte geçirdiğin 
on altı yıl içinde bir geçmiş muhasebesi yapsak, 
mesela sırtından çok bıçaklandın mı?
Bunları sırttan bıçaklanmak gibi negatif sıfatlarla 

bütünleştirmiyorum ama hepimizin başına geldiği gibi benim de 
başıma geldi. Evet, oldu ama hepsinden de bir şey öğrendim.
 
Şu anki Türk pop müziğini nasıl yorumluyorsun?
Kötü görmüyorum. Tarzlar ve türler döneme göre bir tık değişiyor. 
Çok güzel düzenlemeleri olan, güçlü şarkılar dinliyorum. Güzel de 
bir rekabet var...

Hit yapamama endişen var mı?
Hiç öyle endişelerim yok. Zaten aman bu şarkı çıksın, şu kadar 
milyon dinlensin falan diye de hayatımın hiçbir döneminde şarkı 
yapmadım. Bir şarkıyı seversem okuyorum.

Neden artık senin gibi pop starlar çıkmıyor?
Pop star öyle her gün sakızdan çıkar gibi çıkacak bir şey değil. Aura, 
kişinin gösterdiği emek, çalışma azmi... Bunlar önemli.

On altı yılı, bir ülkenin pop starlarından biri olarak 
yaşamak zor muydu?
Hiç böyle şeyler düşünmedim. Sevdiğim işi yapmak çok büyük 
bir lüks benim için. Ama şunu söyleyeyim; pop star olarak değil, 
tanınmış bir insan olarak yaşamanın normal hayatta tabii ki eksileri, 
artıları var. Ama çok çektim dersem ayıp etmiş olurum, çünkü 
günün sonunda karşılığını aldığım bir iş yapıyorum. Her şeyin bir 
bedeli oluyor. Olay, o bedeli ne kadar göğüsleyebildiğinizle alakalı ve 
ben göğüsleyebildiğime inanıyorum.

röportaj

Baban işçi, annen öğretmen. Zonguldak Ereğli’de 
doğdun. Çocukluğuna dair ilk hatıran nedir?
Mahalle maçlarını hatırlıyorum, top peşinde koştururduk. Ereğli’deki 
mahallemiz, komşularımız, akrabalarım... Babaannem, Zonguldak 
Dilaver Köyü’ndeydi, bebekliğim orada geçti. Annem, babam çalışıyordu. 
Perihan halam ve babaannemle geçirdiğimiz zamanlar çok özeldi.

Karadeniz’in fırtınalı hali orada büyüyenlere de yansır 
denir...
Babamın Karadenizli damarı var. Biraz daha “aklında ne varsa ağzında 
o olan” bir adamdır. Deli Dumrul tarafımı biraz babadan aldım 
zannediyorum.

Müzik aşkı hep içinde var mıydı?
Annem keşfetti beni. Evde Kayahan şarkıları falan söylerdim. Levent 
Yüksel’in Med Cezir albümü, harçlıklarımla aldığım ilk kasetimdi.

Anne-babayla ilişkin nasıl şimdi?
Abim de ben de onların sayesinde bugün buradayız. Biz onların gözünün 
içine bakıyoruz, onlar bizim gözümüzün içine bakıyor.

Bunca yıldır aşk şarkıları söylüyorsun, çözdün mü aşk 
denen şeyi?
Aşkı çözebilmek öyle çok kolay olmasa gerek. Ama âşık olmak güzel.

Aşkı nasıl tanımlarsın?
Bence insanın kendinden bağımsız bir şey. Biraz daha kimyasal, biyolojik 
bir süreç... Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, birlikte olduğun 
insanla onu koruyabilmek daha kıymetli olan.

Evlenme ve çocuk yapma hayalin var mı?
Çocukları çok severim. Geçenlerde bir arkadaşımın bebeği oldu. 
Kucağıma aldım, ağlıyordu. Yemekte kucağımda sallaya sallaya 
uyuttum. Ama bu iş nasip ve kısmet. Gerçekten inandığım ve “Bu o!” 
dediğim kişi çıkarsa çok da bekleyeceğimi düşünmüyorum.

Çapkın mısın?
Yok, çapkın biri değilim.

Flörtöz müsün?
Bence herkes flörtözdür. Flörtözüm ama çapkın değilim. O nasıl 
oluyorsa? Çözebilecek miyiz?

Seni hep romantik komedilerde izledik. Romantik misin?
Normalde burcum gereği romantik olmam lazım, Balık burcuyum. Ama 
çok romantik biri değilim. Romantiklik yaptığım olmuştur tabii ama 
sürekli orada yaşamam.

Nasıl biri ilgini çeker? Sarışın, esmer, kızıl...
Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam olmadım, gerçekten. Bir de 
benim güzel bulduğumu bir başkası bulmayabilir... Beni bir bakış, bir 
tavır, enerji hali daha çok etkiler.

Nasıl tavlarsın?
Çekingenimdir ben, sen bakma yani.

Oysa fırlama ve çok rahat duruyorsun, özellikle de 
televizyonda...
Televizyonda öyle olabilir ama kendi iç dünyamda çekincelerim 
oluyor. Sonuçta birini çok istiyor olabilirsiniz ama onun sizi isteyip 
istemeyeceğini bilemiyorsunuz. O soru işareti herkeste olduğu kadar 
bende de oluyor.

Kendimi, gerçekten ne istediğimi 
daha çok anlamaya çalıștığım farklı 
bir sürece girdiğimi hissediyorum.
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Bunca yıldır aşk şarkıları söylüyorsun, çözdün mü aşk 
denen şeyi?
Aşkı çözebilmek öyle çok kolay olmasa gerek. Ama âşık olmak güzel.

Aşkı nasıl tanımlarsın?
Bence insanın kendinden bağımsız bir şey. Biraz daha kimyasal, biyolojik 
bir süreç... Bir süre sonra onu başka bir şeye çevirmek, birlikte olduğun 
insanla onu koruyabilmek daha kıymetli olan.

Evlenme ve çocuk yapma hayalin var mı?
Çocukları çok severim. Geçenlerde bir arkadaşımın bebeği oldu. 
Kucağıma aldım, ağlıyordu. Yemekte kucağımda sallaya sallaya 
uyuttum. Ama bu iş nasip ve kısmet. Gerçekten inandığım ve “Bu o!” 
dediğim kişi çıkarsa çok da bekleyeceğimi düşünmüyorum.

Çapkın mısın?
Yok, çapkın biri değilim.

Flörtöz müsün?
Bence herkes flörtözdür. Flörtözüm ama çapkın değilim. O nasıl 
oluyorsa? Çözebilecek miyiz?

Seni hep romantik komedilerde izledik. Romantik misin?
Normalde burcum gereği romantik olmam lazım, Balık burcuyum. Ama 
çok romantik biri değilim. Romantiklik yaptığım olmuştur tabii ama 
sürekli orada yaşamam.

Nasıl biri ilgini çeker? Sarışın, esmer, kızıl...
Hiç fiziksel güzelliğe konsantre bir adam olmadım, gerçekten. Bir de 
benim güzel bulduğumu bir başkası bulmayabilir... Beni bir bakış, bir 
tavır, enerji hali daha çok etkiler.

Nasıl tavlarsın?
Çekingenimdir ben, sen bakma yani.

Oysa fırlama ve çok rahat duruyorsun, özellikle de 
televizyonda...
Televizyonda öyle olabilir ama kendi iç dünyamda çekincelerim 
oluyor. Sonuçta birini çok istiyor olabilirsiniz ama onun sizi isteyip 
istemeyeceğini bilemiyorsunuz. O soru işareti herkeste olduğu kadar 
bende de oluyor.

Kendimi, gerçekten ne istediğimi 
daha çok anlamaya çalıștığım farklı 
bir sürece girdiğimi hissediyorum.
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Hayatında hiç reddedildin mi?
Tabii ki reddedildim.

İnsan “Koca Murat Boz da reddedilir mi?” diye 
düşünüyor...
Ben öyle bir adam değilim; enerjiden besleniyorum, kibirden 
değil. “Ben vazgeçilmez adamım, benim adım bilmem kim!” gibi 
şeylerim hiç olmadı, olduğum gibiyim.

Dijitale yeni bir dizin gelecek. Tuba Büyüküstün 
rol arkadaşın. Aşk dedikoduları da yazıldı, çizildi. 
Nedir işin aslı?
Yok öyle bir şey. Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz 
orada bütün oyuncularla çok iyi bir ekip olduk. Klişe laflar 
etmeyeceğim “çekerken çok eğlendik” gibi ama bayağı iyi bir 
arkadaş grubu olduk ve hâlâ haftada bir-iki görüşürüz. Onları 
tanıdığım için çok mutluyum.

Yeni şarkın “Harbi Güzel” çıktı. Şarkıyı henüz 
dinlememiş olanlara nasıl anlatırsın?
Biraz nefes almaya ve pozitifliğe ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Bu şarkının aslında harbiden güzel olmasının 
sebebi de hem aranjesi, hem sözleri, hem melodisiyle o 
pozitifliği yansıtması. Alper Narman, Ozan Bayraşa, Ömer 
Akkaya, Mert Çodur, Reşit Özkaplan ve Ali Barışata şarkımızın 
bestecileri ve söz yazarları. Şarkıyı ilk dinlediğimde hemen 
beni aldı, havada yakaladım. Daha ilk kıtası bitmemişti, “Bu 
şarkıyı istiyorum,” dedim. Dinlemeyenler en azından bir kere 
dinlesinler, sonra vazgeçemeyecekler.

Sen son dönemde nelere “harbi güzel” 
diyorsun?
Hayvanlara merhamet duyan, onları seven ve koruyan 
tüm insanlar harbi güzel. Ön yargıdan ve kibirden uzak, 
dinleyen, anlayan, anlamaya çalışan, empati kurabilen, 
ötekileştirmeyen, zorda olana elini uzatan, savaşmayan, 
konuşan, konuşarak uzlaşan, fikir ayrılıklarına saygı duyan, 
hoş gören insanlar da harbi güzel.

Kişi olarak şu an “harbi güzel” dediğin biri var 
mı?
Oooo, sıkıştırmalar başladı mı iyice? “Harbi güzel” dediğim 
biri olur umarım, umudumuz o yönde ama bulmak için 
de koşturmuyorum. İşimdeyim, gücümdeyim. Klişe bir 
lafmış gibi gelebilir ama insanın önce kendisinin mutlu 
olması lazım ki çevresindekileri de mutlu etsin. Benim 
mutluluğumun yolunun kendime dönmekten geçtiğini 
hissettim. Şu anki konsantrasyonum da en büyük aşkım olan 
müzikle haşır neşir olmak.

Murat’ı, hiç tanımayan birine nasıl anlatırsın?
Hemen anlatmam. “Önce bi’ tanışalım,” derim.

Seni hayatta neler kızdırır?
Aptal yerine koyulmak. En kızdığım şeylerden bir tanesi bu. 
Birçok kez başıma gelmiştir. Eskiden görmeme rağmen bunu 
çok dile getiren biri değildim ama 40’larda farkındalığımın 
yükselmesiyle birlikte içimde tutmuyorum. Ben üzüleceğime, 
hatayı bile isteye yapan, kendisiyle yüzleşsin.

röportaj



Sence bugüne kadar en yanlış anlaşıldığın konu ne 
oldu?
Şu an ayrıntı veremeyeceğim için çok da anlaşılmayacak belki 
ama yanlış anlaşıldığım bir konu var aslında. Düzelteyim; yanlış 
anlaşılma da değil, doğru anlaşıldı ancak işin içyüzünün hiç 
de görüldüğü gibi olmadığını bilmiyordu insanlar. Dolayısıyla 
haklıydılar ve hâlâ haklılar. Ama geçmişte kaldı ve o durumdan 
oldukça büyük dersler çıkardığımı söyleyebilirim. Sormadan, 
sorgulamadan, nedenini tam olarak anlamadan kimse için bir şey 
yapmamak lazım. Hele ki benim pozisyonumdaki insanlar için bu 
çok elzem bir konu.

Çok temiz bir duruşun var. Falson yok. Magazinden ve 
polemiklerden uzaksın. Hiç mi kirli bir yanın yok?
Hayata hep pozitif bakmaya çalışan biriyim. İnsanları yargılamayı 
sevmem, ön yargılarım yoktur. Bunu “ben iyiyim”in altını çizmek 
için söylemiyorum; ama özellikle aklım ermeye başladığı zamandan 
itibaren kendime çok kızdığım çok büyük hatalarım da oldu. Ve hâlâ 
o hataların sonuçlarını hayatımda yaşıyorum.

Ne gibi hatalar?
Derin ve çetrefilli mevzular...
 
Oyunculuk yönün nasıl keşfedildi?
İyi bir sinema izleyicisiyim. Çok severim film izlemeyi, özellikle 
de sinemada izlemeyi. Hep kendimi beyazperdede görme gibi bir 
hayalim vardı, o da “Hadi İnşallah” ile taçlandı, çok güzel bir başlangıç 
oldu ve devam etti.

Oynadığın filmler iyi gişeler yaptı. Oyunculuk kariyerin 
müziğin önüne geçer mi diye tereddüt yaşadın mı?
Yo, o dengeyi çok iyi koruduğumu düşünüyorum. Ayrıca müzik de o 
işlerin içinde oluyor. Mesela oynadığım filmin soundtrack şarkısını da 
ben okuyorum. “O Ses Türkiye” varken turnelerim de devam ediyor.

Yeni bir şarkı mı yeni bir film mi seni daha çok 
heyecanlandırır?
Sahne... Seyirciyle buluştuğum andan daha kıymetli bir şey şu 
ana kadar ne yaşadım ne gördüm. Her şeyi unuttuğum, geride 
bırakabildiğim anlar ve öncesinde elim ayağım titremesine rağmen.

Hayatı yakışıklı bir adam olarak yaşamak nasıl bir şey?
Sabah kalktığımda beni görmek istemezsin, “Öyle bir yakışıklılık 
falan!”. Ben konuya gerçekten öyle bakmıyorum. Yakışıklılık ve 
güzelliğin karşılığı tabii var. Ama içsel dünyamızda bunun ne kadar 
karşılığı var diye kendime sorduğumda, bende yok. Çok yakışıklıyım 
diye bağıran bir adam değilim, sadece kendine bakan biriyim. 
Sektörde de genel olarak güzellik ve yakışıklılığın para edeceğini 
düşünmüyorum. Yetenek varsa vardır.

Haftada beş gün spora devam ediyorum, dedin. 
Baklavaları bu yaz da görecek miyiz?
İki senedir personel trainer (kişiye özel antrenör) Volkan Uğur’la 
çalışıyorum. Çok memnunum. Kış mevsiminde karbonhidrata biraz 
yüklendiğimiz bir dönem oluyor ama antrenmanlarımıza aynen 
devam ediyoruz. İlkbaharla birlikte kardiyolar daha da artacak, 
baklavalar da böylece hazır olacak.

Kendini seksi bulur musun?
Ekibim bilir, arada “Lanet olsun, bugün gene çok seksiyim!” derim 
ama espri amaçlı. Bir de yakışıklılık, güzellik ucu açık mevzular. 
Senden yakışıklıları da var, bu işin sonu yok.  

Hepimiz hayatımızda günahıyla 
sevabıyla bir șeyler yapıyoruz. Ama 

o hatalar ya da o artılar sizi bugünkü 
halinize getiriyor.



Yeni Koleksiyona 
Özel Davet
İpekyol’un Monogram Koleksiyonu, 
markanın tanıtım yüzü Yasemin 
Özilhan’ın katılımıyla gerçekleşen özel 
bir davetle tanıtıldı.

Yasemin Özilhan’ın tanıtım yüzü olduğu İpekyol Monogram 
Koleksiyonu, cemiyet hayatının ünlü simalarının da katıldığı özel 
bir davetle tanıtıldı. Cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri 
tarafından incelenen çeşitli tasarımların bulunduğu koleksiyonun 
lansman daveti ziyaretçilerden tam not aldı. 

davet

YASEMİN ÖZİLHAN

TUNAY-YALÇIN AYAYDIN

İPEK AYAYDIN ABDİK, MERT AYAYDIN SEDEF AVCI KASABALI
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tarafından incelenen çeşitli tasarımların bulunduğu koleksiyonun 
lansman daveti ziyaretçilerden tam not aldı. 

davet

YASEMİN ÖZİLHAN

TUNAY-YALÇIN AYAYDIN

İPEK AYAYDIN ABDİK, MERT AYAYDIN SEDEF AVCI KASABALI

Özel lansman 
daveti, cemiyet 
hayatının birçok 
ünlü ismini bir 
araya getirerek 
unutulmaz 
anlara sahne 
oldu.

ALPİN ALBAYRAK FUNDA FİLİBELİ BURCU ȘENDİR, DURU KARABACAK

BURCU ESMERSOYDEREN TALURÜYA BÜYÜKTETİK YELDA TİFTİK



Miss Dalida 
Ankara’da
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli 
noktalarında altmış beşe yakın 
satış noktası bulunan, fonksiyonel 
ve zamansız tasarımlarla fark 
yaratan Miss Dalida, Türkiye’deki 
ikinci mağazasının kapılarını 
Ankara Armada AVM’de, MAG PR 
Solutions katkılarıyla düzenlenen 
şık bir davet ile açtı.
Renklerin dünyasından aldığı ilhamla tasarlanan ve moda 
sektörüne getirdiği yenilikler ile adından söz ettiren Miss 
Dalida, İstanbul Nişantaşı’ndan sonra ikinci mağazasını MAG 
PR Solutions ev sahipliğinde gerçekleşen şık bir davetle açtı. 
Modern, şehirli kadının sosyal ve günlük yaşantısına konfor 
ve şıklığı bir arada sunan Miss Dalida’nın açılış davetine 
başkentin cemiyet, sanat, moda ve iş hayatının önde gelen 
isimleri katıldı. Kadınlara ferah bir ortamda keyifli bir 
alışveriş imkânı sunan Miss Dalida, davetlilerden tam not 
aldı. Davette canlı müzik eşliğinde sohbet eden konuklar, 
şıklıklarıyla da göz doldurdu. 

davet

DENİZHAN KARAAL LEVENT BEYENDİ

SERPİL TÜFEKÇİ IȘIN KURȘAKLIOĞLU

ESER MENEKȘEZANA ASLAN104
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noktalarında altmış beşe yakın 
satış noktası bulunan, fonksiyonel 
ve zamansız tasarımlarla fark 
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davet

DENİZHAN KARAAL LEVENT BEYENDİ

SERPİL TÜFEKÇİ IȘIN KURȘAKLIOĞLU

ESER MENEKȘEZANA ASLAN

TUĞBA SARIÇAM EDA AKGÜN EBRU AKGÜN TUĞBA LÜLECİ ALAÇAM ASLIHAN KOÇ

DAMLA PERÇİNERAFİTAP AKINCI EBRU DEMİRYÜREK

BERNA YİĞİT

Miss Dalida, 
İstanbul’dan 
sonra 
Ankara’daki ilk 
șubesini MAG 
PR Solutions ile 
açtı.

BERİL ÇAVUȘOĞLU



davet

SİRET UYANIK ENDER CANDAR BİRSEN KÜÇÜKYILMAZ GÖKÇE IȘIKLAR ELA KERİMZADE

AYDAN GÜL BENGİ AYGÜN

Miss Dalida, 
MAG PR 
Solutions 
misafirlerine özel 
çok șık bir yatak 
örtüsü takımı 
hediye etti.

MELDA YETERGÜL MURATOĞLU AYȘEGÜL AYGÜN

MERVE AKSUNGURBERAT-HAZEL KUZU SİBEL GÜCÜN, ECE SÜMER

ESRA DÖNERTAȘ NİLSU ALİZADEİZEL AÇICIECEM GÖKIRMAKDOLUNAY ARİFE KAYA
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MERVE AKSUNGURBERAT-HAZEL KUZU SİBEL GÜCÜN, ECE SÜMER

ESRA DÖNERTAȘ NİLSU ALİZADEİZEL AÇICIECEM GÖKIRMAKDOLUNAY ARİFE KAYA



davet

NAZ KARİMİÖMER FARUK-AYȘEGÜL ERBİLMELİS ÖZDOĞAN, SELİN BAHADIR

GÜLİN TURGUTCANSU UYGURMELİS YILMAZDUYGU ACAR

GİZEM KARAGÖZOĞLU

Armada AVM’de 
kapılarını 
açan Miss 
Dalida, pastel 
renklerdeki 
sezon 
koleksiyonuyla 
büyük ilgi gördü.
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NAZ KARİMİÖMER FARUK-AYȘEGÜL ERBİLMELİS ÖZDOĞAN, SELİN BAHADIR

GÜLİN TURGUTCANSU UYGURMELİS YILMAZDUYGU ACAR

GİZEM KARAGÖZOĞLU

Armada AVM’de 
kapılarını 
açan Miss 
Dalida, pastel 
renklerdeki 
sezon 
koleksiyonuyla 
büyük ilgi gördü.



Işıltılı Lansman 
Daveti
Türk mücevher markası Lizay, yeni 
koleksiyonunu görkemli bir davette 
Burcu Esmersoy ile tanıttı. 

Micevher markası Lizay; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen 
isimlerinin katıldığı şık bir lansman davetinde yeni koleksiyonunu 
Burcu Esmersoy ile tanıttı. Yönetim kurulu üyeleri Yeliz-Çağatay 
Serbes ev sahipliğinde gerçekleşen davette katılımcılar, markanın 
tasarımlarını yakından inceleme fırsatı buldu.  

davet

FERYAL GÜLMAN

ÇAĞATAY SERBES, BURCU ESMERSOY, MAHMUT-HATİCE-YELİZ SERBES
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İș, sanat ve 
cemiyet hayatının 
ünlü isimlerinin 
katıldığı etkinlikte 
ikram ve müzik 
eșliğinde keyifl i 
anlar geçiren 
davetliler, 
tasarımları 
yakından inceleme 
fırsatı buldu.

ASLI ȘEN ÜMİT KARALAR

NUR BİLEN YAVUZER MERT VİDİNLİ, PELİN KAYA TUVANA BÜYÜKÇINAR

BURCU ȘENDİR, DURU KARABACAK



Show TV’de yayımlanan aksiyon ve dram dizisi “Baba”daki oyunculuğuyla 
dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyanın en çok konușulanları arasında yer 

alan Özge Yağız ile çok keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. Bașarılı oyuncu, hayatı 
ve kariyeriyle ilgili son dönemlerde oldukça merak edilen soruları 

MAG Okurlarına özel yanıtladı... 

Özge Yağız
Duygusal, Çalıșkan, Doğal

özel
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ELBİSE: AGYA
FULAR: GCGA 

YÜZEKLER: MELİS GÖRAL



özel

ELBİSE: AGYA
FULAR: GCGA 
YÜZEKLER: MELİS GÖRAL
ÇORAP: PENTİ



Şu anda “Baba” dizisiyle ekranlardasınız. 
Dizideki karakterinizle ilgili neler söylemek 
istersiniz? 
Büşra’nın hikâyesini ilk okuduğumda o kadar üzülmüştüm 
ki, onunla bütünleşebilmek için çok dibe inmem gerekti. 
Çünkü yalnızdı, ürkekti, vazgeçmişti. İnsanın yaşarken o 
kadar dibe indiği duygular ki bunlar, psikolojiniz başka bir 
boyuta atlıyor. Her şeyiyle seviyorum Büşra’yı. Zeki kızım 
benim, umarım hep kıymetinin bilineceği yerlerde olur.

Bugüne kadar önemli yapımlarda yer aldınız. 
Canlandırdığınız karakterler arasında 
kendinizi en yakın hissettiğiniz karakter 
hangisi oldu? 
Ayrım yapamıyorum. Kendimi her birine ayrı ayrı yakın 
hissetmeseydim, çıktığım yollarda yürümek benim için çok 
zor olurdu.

izi daha yakından tanımak isteriz, 
okurlarımıza Özge Yağız’ı anlatır mısınız? 
Bu tarz sorulara yakın çevrenizin ağzından cevap 
vermeye çalışmak daha doğruymuş gibi geliyor. 
İnsanın kendini anlatması hem zor hem tuhaf. 
Eğitim hayatımda da işimde de disiplinli oluşumun 

göze çarptığını söylerler, ben de kendimdeki özverinin farkında 
olmuşumdur hep. İçselleştiren biriyim, çeşmelerim çoğu zaman 
açıktır, hemen etkilenirim. Yerine göre sakinlik, yerine göre cümbür 
cemaatlik biriyim. İyileşmek istediğim an denize kaçarım.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı ve kendinizi bu 
süreçte nasıl geliştirdiniz?
İlk kez girdiğim seçmelerde ilk işimi almıştım ve ertesi gün hemen 
sete çıktım. Hızlı, heyecanlı ve tutkulu bir başlangıçtı. Böyle de 
devam ediyor. Öğrenme açlığı ,kendinizi geliştirmenize en büyük 
etken. Gözlemlemek, dinlemek, anlamak…

İlk kez girdiğim seçmelerde ilk 
işimi almıştım ve ertesi gün 

hemen sete çıktım.

S



özel

ELBİSE: SUDİETUZ
KÜPE: SWAROVSKI
YÜZÜK: MELİS GÖRAL



Ders, sen 
öğrenene kadar 

devam eder.



basıyor ki desteklerini bir saniye esirgemiyorlar, iyi ki 
varlar. Gezinmek, güncel kalmak güzel oluyor ama ara 
ara sosyal medya detoksu yapıyorum. Çok iyi geliyor, 
her ne kadar bana kızsalar da. Telefona bağımlı kalmayı 
sevmiyorum, kişisel verimliliğimi etkiliyor.

Her oyuncunun kariyeri boyunca 
canlandırmak istediği bir karakter oluyor. 
Sizin, kendiniz için gelecekte mutlaka 
canlandırmalıyım dediğiniz bir rol var mı? 
Önceden düşünürdüm bunu ama artık günbegün öyle 
hızlı değişimler yaşıyoruz ki her alanda, aklımda beliren 
tek şey; içinde bulunduğum ve bulunmak isteyeceğim 
her işe heyecan duyabilmek ve tutkuyla bağlı 
kalabilmek oluyor.

Set dolayısıyla oldukça yoğun bir temponuz var. 
Bu süreçte kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz? 
Ne yalan söyleyeyim, dakika hesabı yaptığım bile oluyor bazen. 
Ama tadı da bir başka oluyor tempolu hayatta kendine vakit 
yaratmanın. Çok erken kalkmayı, gün içerisinde birçok kez 
konum değiştirmeyi keyifli hale getiriyorsun.

Geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumdasınız. 
Özellikle sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi 
kitleniz var. Hayranlarınızdan aldığınız geri 
dönüşler sizi nasıl etkiliyor, sosyal medya ile 
aranız nasıl?
Onlar, böyle bir meslekte sağlam durabilmemize en önemli 
sebep. Çünkü iyi veya kötü hissettiğiniz her an yanınızdalar, 
inanılmaz bir duygu. Sahiplenme içgüdüleri o kadar ağır 

özel

Büşra’nın hikâyesini ilk 
okuduğumda o kadar üzülmüştüm 
ki, onunla bütünleşebilmek için çok 

dibe inmem gerekti.
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ELBİSE: LOVE ON FRIDAY
KÜPE: STUDIONOID

ÇORAP: PENTİ



özel

ELBİSE: GAON BRIDAL
KOLYELER: STUDIONOID



özel

ELBİSE: GAON BRIDAL
KOLYELER: STUDIONOID

Doğru 
şeylerin 
eninde 

sonunda bizi 
bulduğuna 

inanıyorum.



Pozitif ve güler yüzlü haliniz ile dikkat 
çekiyorsunuz. Enerjinizin kaynağı nedir?
İnanç sanırım. Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan 
her düşünceye çok inanırım. Doğru şeylerin eninde sonunda 
bizi bulduğuna inanıyorum. Bu yüzden enerjimi en iyisini 
yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi 
akışına bırakıyorum.

Özge Yağız’ı tanımlamanızı istesek, üç kelime ile 
kendinizi nasıl anlatırdınız?
Duygusal, çalışkan, doğal.

Gezinmek, güncel kalmak güzel oluyor 
ama ara ara sosyal medya detoksu 

yapıyorum; çok iyi geliyor.

özel

Duru güzelliğiniz ve tarzınız oldukça beğeni topluyor. 
Bu konuda uyguladığınız özel bir çizgi var mı?
Sağlıklı görünmek eşittir sağlıklı beslenmek benim için. Çok makyaj 
yapan biri değilim. Bol su içerim ve cildime iyi geldiğini bildiğim 
nemlendiricileri aksatmadan sabah akşam uygularım. Özel bir çizgi 
mi bilmiyorum ama benim çizgim diyebilirim.

Gelecekteki Özge’ye bir mesaj iletmenizi istesek neler 
söylerdiniz?
Kendime hep hatırlattığım ve hatırlatacağım şey: “Ders, sen öğrenene 
kadar devam eder.” 

özel

TAKIM: PERSPECTIVE
KOLYE: JUJU

YÜZÜK: MELİS GÖRAL122 magdergi.com.tr
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Yenilenen 
Menüye Özel 
Davet
Ulus 29, ünlü şeflerin öncü ve leziz 
yorumları eşliğinde yenilenen 
menüsünü özel bir gecede 
davetlilerine tanıttı.

İstanbul Boğazı’nın görkemli manzarasıyla Ulus 29, global ve lokal 
tatları öncü yorumlarla sunduğu yenilenen menüsünü özel bir 
davetle tanıttı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerin de katıldığı 
gecede davetliler, müzik eşliğinde eğlenerek eşsiz bir gastronomik 
deneyim yaşadı. 

davet

TOLGA SEZGİN TUBA ÜNSAL

SEYLA OVADIYA, HAKAN KARADENİZ

HACI-NAZLI SABANCI
124
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davet

TOLGA SEZGİN TUBA ÜNSAL

SEYLA OVADIYA, HAKAN KARADENİZ

HACI-NAZLI SABANCI

MERİÇ KÜÇÜK SELİM CAN ÇELİK

ELISABETH VELA, EMİR UYAR HAZAR ERGÜÇLÜ DİLA TARKAN-DAĞHAN DOĞRUER

BÜȘRA AKTÜRE ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY

Ulus 29 
yenilenen 
menüsünü, 
birçok ünlü ismin 
katıldığı özel bir 
davetle tanıttı. 



Sanat Dolu 
Etkinlik
Tunca Avukatlık Ortaklığı, 
Uçan Süpürge Vakfı işbirliğinde 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
organizasyonu düzenledi.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen 
organizasyon; Tunca Avukatlık Ortaklığı kurucu ortağı 
Sidar Tunca’nın açılış konuşması ile başlayıp hukuk ve sanat 
konulu panel ile devam etti. Piyanist Burçe Karaca’nın resitali ile 
devam eden etkinlik, Uçan Süpürge Vakfı Film Festivali afiş sergisi 
ile sona erdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok isim 
katıldı. 

davet

SİDAR TUNCA

BURÇE KARACA
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davet

SİDAR TUNCA

BURÇE KARACA

Erimtan
Müzesi’nde
gerçekleșen
etkinlikte
davetliler sanat
ve müzik dolu bir
akșam geçirdi.

ELİF TOPKAYA SEVİNÇ BEKİR ÖDEMİȘ LALE BEKTAȘ, HALİME GÜNER ȘEYDA, ZAFER YILDIRIM

NAZAN GEZERHARUN SAKINAN, ÖYKÜ DEMİRBAYCEREN UZUNCEREN KURT



Haydar 
Ekinek’ten 
“Düğüm” Sergisi
Sanatçı Haydar Ekinek’in, kadınların 
güçlü yapılarını betimleyen halat ve 
kadın temalı resim sergisi, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel 
olarak İstanbul’da düzenlendi.

Çivilerle renklere hayat veren ressam Haydar Ekinek’in, Projehane 
organizasyonuyla gerçekleşen halat ve kadın temalı resim sergisi 
“Düğüm”, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. 
Yirmi tablonun yer aldığı sergiye, sanatseverlerin ilgisi oldukça 
büyüktü. 

davet

PERVİN ERSOY, HAYDAR EKİNEK, BİLGE KURU

SUZAN TOPLUSOY BANU ÇARMIKLI

SİREN KAYALAR
128
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Türkiye’nin en büyük emlak șirketlerinden biri olan RE/MAX Borsa’nın kurucuları 
Özer Alkan ve Halil Egemen, seksen beș kișilik dev gayrimenkul danıșmanı 

kadrosuyla sektöre yeni bir bakıș açısı getiriyor.

En Güvenilir Emlak Şirketi
RE/MAX Borsa 

röportaj

ÖZER ALKAN
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Türkiye’nin en büyük emlak șirketlerinden biri olan RE/MAX Borsa’nın kurucuları 
Özer Alkan ve Halil Egemen, seksen beș kișilik dev gayrimenkul danıșmanı 

kadrosuyla sektöre yeni bir bakıș açısı getiriyor.

En Güvenilir Emlak Şirketi
RE/MAX Borsa 

röportaj

ÖZER ALKAN

Bașarımızın altında yatan en büyük 
unsur, kendi içimizde ve müșterilerimiz 

ile kurduğumuz güven, empati ve 
profesyonel iș anlayıșıdır.

emax Borsa’nın kuruluşundan biraz bahseder 
misiniz? Başarısının altında yatanlar neler?
Halil Egemen ve Özer Alkan olarak sektöre 2006 yılında 
giriş yaptık. 2014 yılına kadar bölgemizde faaliyet 
gösterdikten sonra sektörün kurumsallığa kesin geçişini 
öngörerek dünya devi olan RE/MAX ile yollarımızı 

birleştirdik. On kişinin altında bir sayı ile başladığımız bu 
yolculukta, bugün seksen beş kişilik büyük bir aile olarak ülkenin 
sayılı emlak şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Başarımızın altında yatan en büyük unsur, kendi içimizde ve 
müşterilerimiz ile kurduğumuz güven, empati ve profesyonel iş 
anlayışıdır.

Müşteriler ve gayrimenkul danışanlarının ilk 
tercihlerinden biri olmanızın sebepleri sizce neler?
Emlak sektörüne girdiğimiz günde ve bugünde bakış açımız hep 
farklı oldu. Sektöre yeni ve dinamik bir soluk getirmenin, ülke 
genelindeki negatif bakış açısını acilen düzeltmenin, nitelikli ve 
eğitimli kişilerin de bu işi yapabileceğini göstermenin gerekliliğini 
biliyorduk. Bu ışıkta, devamlı işimize yatırım yaparak ve hatırı 
sayılır mimarlar ile dizayn ettiğimiz 1800 m2 alanımızda, avukat, 
grafik tasarımcı, sosyal medya uzmanı, profesyonel fotoğrafçı, 
kurumsal iletişim uzmanı, gayrimenkul PR danışmanı ve seksenin 
üzerinde gayrimenkul danışmanının yer aldığı dev bir kadro ile 
yolumuza devam ediyoruz. Bu bakış açısı ile ilk tercih edilenler 
arasında olmaktan gurur duyuyoruz.

Son dönemlerde yaşanan krizlerin sektöre etkileri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Sektörümüz her dönemin en sakin limanı olmakla beraber, 
bulunduğumuz bölgenin de şehrin en çok talep toplayan noktası 
olması sebebiyle şekil değiştirerek sürekli dinamik ve canlı kalmaya, 
aynı zamanda profesyonel danışmanlarla, akıllı yatırımcıların 
kazançlarını korumaya ve onlara kazandırmaya devam ediyor.

Gelecek dönem hedeflerinizden bahseder misiniz? 
Remax Borsa, yukarıda bahsettiğimiz bakış açısı ile sektörde 
oluşturduğu kalın ve parlak çizgisini istikrarla daha da büyüyerek 
devam ettirecek ve ülkenin en güvenilir emlak şirketi olmaya devam 
edecektir. 

R

HALİL EGEMEN



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
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azı projeler kendisi anlatır... Deniz Hanımların 
bizden istedikleri şık bir evdi. Tabii fonksiyonlar 
da olmazsa olmazlarıydı. 

Büyük hacimli bir villa yapıyorsanız eğer, sizi 
en çok yoracak yer bazen kurtaran yer de olabilir. Görkemli 
bir merdiven fikri, bizi sonuca götürür diye düşündük ve 
yanılmadık.Abartı dekor hakkımızı merdivende kullandıktan 
sonra, bir çalışma ortamı tasarlamamız gerekliydi ve bu 

B
Türkiye’nin en ü nlü  iç  mimarlık firmalarından Move Mimarlık, tasarladığ ı ç eș itli 
alanlarla ö n plana ç ıkıyor. Firmanın kurucusu, Tü rkiye ç apındaki ö nemli isim 

Barıș  Kü pç ü , yeni tasarladıkları villayı anlatıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Lüks ve Şık

öyle olmalıydı ki evde olduğunuzu unutmadan, ofiste 
olduğunuz kadar konsantre olabilmeniz gerekliydi. Bir 
ofisin tüm kullanılabilirliğini çalışma odasına yerleştirdik. 
Kim bilir, belki de orada görüşme yapmak isterler. 
Bilindiği üzere, mutfaklar artık yaşam alanlarının en çok 
kullanılan yeri. Haliyle, bir kütüphane kötü olmaz diyerek 
konuyu biraz özelleştirdik. Gerek aydınlatma seçimleri 
gerekse kullanılan renkler ile oturma odası konforunu 
burada sağladık.
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Benim de en çok sevdiğimdir. Aydınlık salonları, az eşyalı salonların oldukça moda 
olacağını bilerek tasarladık. Merdivene, görüntüsünü kapıdan girene olduğu kadar 
içerde oturana da sunabilmek adına güzel bir yerleşim uyguladık. Işık girişlerini 
engellememek adına tüm eşya yerleşimlerini orantıladık.  Modern bir çizgiye 
dokunmak istediğimiz bu projede, duvardaki serbest dekor alanımızla birlikte belirli 
bölgelere detaylar gizledik. Gözü yormadan bunu yapmak, ustalık işi olsa gerek. 



ncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 
mezunuyum. Proje yönetimi, fotoğrafçılık gibi 
mesleki gelişimi destekleyici eğitimler aldıktan 
sonra, ilk olarak Türkiye’nin önde gelen yatırım 
firmalarından Er Yatırım’ın otel projelerinde, 
sonrasında zincir restoran, kafe firmalarının proje 

yönetimlerinde bulundum. 2018 yılında da kendi markam, Zeynep 
Çepni Design’ı kurdum. Üç yılı aşkın bir süredir residence, villa gibi 
lüks konut projelerine imza atıyoruz. 

Zeynep Çepni Design’ın ürün çeşitliliği ve faaliyet 
alanları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bahsetmiş olduğum tüm konut ve restoran tiplerinde iç mekân 

tasarımı hizmeti vermekteyiz. Hareketli/hareketsiz mobilyalardan, 
tekstil ürünlerine kadar müşterinin talepleri doğrultusunda 
anahtar teslim olarak çalışmaktayız. 

Tamamlanmış ve gelecek projelerinizden bahseder 
misiniz? 
Şahsa ait, anahtar teslim konut tasarımlarının yanı sıra, yirmiyi 
aşkın örnek daire projesinde bulunduk. Şu anda tasarım süreci 
devam eden, Ataşehir’de bir konut, Anadolu yakasının en gözde 
semtlerinden Kadıköy Göztepe’de bulunan Park Residences’ta dört 
adet daire, Çamlıca’da bir villa ve Bodrum’da iki yüz bin metrekare 
inşaat alanı bulunan bir projenin örnek konut tasarımını yürütme 
süreci içerisindeyiz. Ayrıca bu yıl Zeynep Çepni Design markası 
kendi mum ve oda kokularının üretimine başlıyor. 

Ö
Estetik kaygıdan çok samimi, kullanıcıya yönelik ve ișlevsel tasarımlarla projelerini 
gerçekleștiren İç Mimar Zeynep Çepni, kendi adıyla kurduğu firmasında mutlaka 

Feng Shui öğretilerini benimsediğini belirterek projelerinden bahsediyor.

Zamanı Yakalayan Tasarımlar
Zeynep Çepni Design

dekorasyon

ZEYNEP ÇEPNİ

zeynepcepnidesignwww.zeynepcepni.com

Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz? 
Tasarımını yaptığım her alanda, mutlaka Feng Shui öğretilerine 
uyarak ilerliyoruz. Günlük hayattan birçok şeyin ilham kaynağı 
olabildiği gibi, proje mekânının manzarası, çağrıştırdığı bir renk, 
yansıttığı enerji dahi konsepte yön verebiliyor. 

Projelerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? En önemli 
noktalar neler? 
İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda öncelikler değişebiliyor 
fakat projelerimde en önem verdiğim nokta, zamanın ruhunu 
yakalıyor olmasıdır. İkonik ve prestijli parçaları bir araya getirirken, 
estetik kaygıdan çok samimi, kullanıcıya yönelik ve işlevsel 
olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca daha önce yapmış olduğumuz 
elli beş metrekarelik 1+1 residence dairelerinde ve özellikle de 
günümüzde kentsel dönüşüm sonrası küçülen ev metrekareleri 
göz önünde bulundurulduğunda kompakt yaşam tasarımına 
yönelmemek mümkün değil. 

Tasarım süreciniz nasıl ilerliyor? 
Tasarım süreci planlama ile başlıyor. Kusursuz sona ulaşabilmek 
için, başlangıçtan bitiş tarihine kadar tüm adımlara dair takvim 
oluşturmaktayız. Zaten bir projenin ana elemanları zaman, 
maliyet ve kapsamdır. Bu süreci de müşteri talebi, stratejik 
avantajlar ve dezavantajlar, ya da kamusal bir alan yapıyorsak yasal 
zorunluluklar gibi birçok faktör etkilemektedir.  
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zorunluluklar gibi birçok faktör etkilemektedir.  
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Kendi ismiyle kurduğu mimarlık firmasıyla ișlevsel, modern ve maksimum konfor 
alanları tasarlayan İç Mimar Öznur Dönmez Yelekçi, tasarım çizgisini ve

projelerini MAG Okurlarına aktarıyor.

Maksimum Konfor
Öznur Dönmez Mimarlık

ncelikle kendinizden ve firmanızdan 
bahseder misiniz? 
1988 yılında Adana’da doğdum. 2013 yılında, Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
bölümünden mezun olduktan hemen sonra kurumsal 
bir firmada çalışmaya başladım. Daha çok restorasyon 
projelerinde yer alan bir firmaydı. Cumhurbaşkanlığı 

yazlık köşkü olan Huber Köşkü gibi önemli restorasyon projelerinde 
İtalyanlarla çalışma fırsatı buldum. Aile mesleği olan mimarlığı 
seçmemdeki sebep tesadüf değildi. Babam Ecvet Dönmez‘in mesleki 

Ö

ÖZNUR DÖNMEZ YELEKÇİ

tutkuma rol model olmasıyla başlayan çocukluk hayalimi, 
2016 yılında Adana’ya döndükten sonra kendi markam Öznur 
Dönmez Mimarlık’ı kurarak gerçekleştirmiş oldum.  

Geçmiş projelerinizden hareketle tarzınızı ve 
çizginizi nasıl tanımlarsınız? 
Modern, fonksiyonel ve maksimum konfor alanları yaratmak 
benim için çok önemli. Her projeyi ayrı bir eser olarak görüp o 
projeye belli sanatsal bakış açısı vermeye çalışırım. Bu da çizgimi 
oluşturan unsurlardır diyebilirim.  

Adana’da, bakır ve ahșabın beyaz ile uyumundan 
yararlanarak küçük mekânda büyük algısı 

yarattığım, her alanını değerlendirdiğim, ișlevsel, 
kreatif bir projeye imza attım.

İç mimarlar da diğer sanatkârlar gibi islerine karışılmasını 
pek tercih etmiyor. Kişiye özel tasarımlar yaparken müşteri 
memnuniyetini korumak amacı ile onlardan gelen talepleri 
kendi bakış açınızla nasıl birleştiriyorsunuz ? 
Aslında, “işinize karışılmaması” dememek lazım ama toplum içerisinde öyle 
bir algı, mesleğimizin doğasından kaynaklı var, çünkü zevk, kişiden kişiye 
değişiklik göstermekte. Bu yüzden tasarım aşamasından önce; müşterilerimin 
nelerden zevk aldığını ve yaşam tarzlarını öğrendikten sonra, işlevsellikten 
ödün vermeden onların istekleri ile benim bakış açımı birleştirip, ortak paydada 
buluşuyoruz. Bu da karşılıklı memnuniyeti korumamızdaki temeli sağlam 
kılıyor.  

Hayata geçirdiğiniz projelerinizden biraz bahseder misiniz?  
Konut, kafe, fabrika, idari bina, restoran gibi çeşitli projeleri hayata geçirdim. 
Yakın zamanda, tamamen bitkisel menülerden oluşan, Adana’nın ilk vegan 
kafesi “Differently”i tasarladım. Differently’nin kurucusu ve sahibi, sevgili Elçin 
Yenice ile birlikte bu projeyi hayata geçirerek, butik bir mekân yaratmış olduk. 
Bakır ve ahşabın beyaz ile uyumundan yararlanarak küçük mekânda büyük 
algısı yarattığım, her alanını değerlendirdiğim, işlevsel, kreatif bir projeye imza 
atmış oldum.  

Gelecek planlarınız ve hedefleriniz neler?  
Türkiye çapında daha büyük projelerde, sürdürülebilir mekânlar tasarlamak ve 
yakın zamanda tasarladığım projeleri hayata geçirmek isterim. 

138 magdergi.com.tr



Adana’da, bakır ve ahșabın beyaz ile uyumundan 
yararlanarak küçük mekânda büyük algısı 

yarattığım, her alanını değerlendirdiğim, ișlevsel, 
kreatif bir projeye imza attım.

İç mimarlar da diğer sanatkârlar gibi islerine karışılmasını 
pek tercih etmiyor. Kişiye özel tasarımlar yaparken müşteri 
memnuniyetini korumak amacı ile onlardan gelen talepleri 
kendi bakış açınızla nasıl birleştiriyorsunuz ? 
Aslında, “işinize karışılmaması” dememek lazım ama toplum içerisinde öyle 
bir algı, mesleğimizin doğasından kaynaklı var, çünkü zevk, kişiden kişiye 
değişiklik göstermekte. Bu yüzden tasarım aşamasından önce; müşterilerimin 
nelerden zevk aldığını ve yaşam tarzlarını öğrendikten sonra, işlevsellikten 
ödün vermeden onların istekleri ile benim bakış açımı birleştirip, ortak paydada 
buluşuyoruz. Bu da karşılıklı memnuniyeti korumamızdaki temeli sağlam 
kılıyor.  

Hayata geçirdiğiniz projelerinizden biraz bahseder misiniz?  
Konut, kafe, fabrika, idari bina, restoran gibi çeşitli projeleri hayata geçirdim. 
Yakın zamanda, tamamen bitkisel menülerden oluşan, Adana’nın ilk vegan 
kafesi “Differently”i tasarladım. Differently’nin kurucusu ve sahibi, sevgili Elçin 
Yenice ile birlikte bu projeyi hayata geçirerek, butik bir mekân yaratmış olduk. 
Bakır ve ahşabın beyaz ile uyumundan yararlanarak küçük mekânda büyük 
algısı yarattığım, her alanını değerlendirdiğim, işlevsel, kreatif bir projeye imza 
atmış oldum.  

Gelecek planlarınız ve hedefleriniz neler?  
Türkiye çapında daha büyük projelerde, sürdürülebilir mekânlar tasarlamak ve 
yakın zamanda tasarladığım projeleri hayata geçirmek isterim. 



Ven Proje Genel Koordinatörü Efe Özdemir, bu yılın ilk çeyreğinde 
Celsus paylașımlı ofis alanını da Ankara’ya kazandıracak olan Ven Proje’yle, 
merkezi konutları șehre tekrar kazandırarak milli sermayenin beton ve demire 
giden miktarını azaltmayı ve genç mimarları sektöre kazandırmayı hedefl iyor.

Güven ve Tecrübeyle 
Ven Proje

EFE ÖZDEMİR

dekorasyon
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Geçtiğimiz senelerde tamamladığımız 
binlerce konut, otel, ofis, toplu konut, 

restoran projelerinin yanı sıra; Ekonomi 
Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı, Pembe Köșk, Cumhurbașkanlığı 
Millet Kütüphanesi, Sayıștay gibi değerli 

kurumlarımıza hizmet etme șansı bulduk.

ncelikle kendinizden ve firmanızın 
kuruluşundan bahsedebilir misiniz?
Meslek lisesi ve Gazi Üniversitesi Mobilya Dekorasyon 
İç Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra, 
meslek lisesinde öğretmenlik  yapmış olan babam Engin 
Özdemir tarafından 1994 senesinde Ankara’da Ven 
markasıyla kurulduk. Kendimden bahsedecek olursam; 

1998’de Ankara’da doğdum, genç yaşta ailem beni işimiz ile tanıştırdı. 
Ben daha çocukken “inşaatın tozunu yutma” fırsatını ailem sayesinde 
elde ettim. Yılmaz dedem ile inşaatlara giderdik, bundan büyük 
bir heyecan duyar geceleri uyuyamazdım. İlerleyen yıllarda ilkokul 
dönemimde, kendi isteğim üzerine hafta sonu ve yaz tatillerinde 
mobilya üretimindeki montaj ekibimize çırak olarak çalışmaya 
başladım. Birkaç sene böyle gittikten sonra usta olmanın uzun zaman 
aldığını, çırak olmanın da çok zor olduğunu anlamamla Milli Eğitim 
Bakanlığının açtığı AutoCAD çizim kursuna başladım. Ortaokul 
yıllarında çizim eğitimimi tamamladıktan sonra okuldan geri kalan 
zamanlarımda ofisimizdeki mimarlarla birlikte projeleri inceliyor, 
babamın bana verdiği görev ve ödevleri yerine getiriyordum. Meslek 
hayatım ile tanışmak o kadar keyifli ve heyecan vericiydi ki küçük 
yaşlarımdan itibaren okuldan kaçar doğruca ofise giderdim… Babamın 
benim üzerimdeki emeğini anlatmama kelimeler yetmez...

Ven Proje olarak, uzun yıllardır sektörde faaliyet 
gösteriyorsunuz ve birçok referansa sahipsiniz. Bu 
başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Ben doğmadan önce, 1994 yılında, firmamızın yapmış olduğu 
bir projeye geçtiğimiz hafta servis verme mutluluğunu yaşadık. 
Müşterimizin ürünlerimize ve hizmetimize karşı olan memnuniyetini 
ifade etmesi ve misafirperverliği ile ekiplerimize gösterdiği saygı bizim 
için paha biçilemezdi. Başarımızın temelini, otuz senedir güVEN 
kazanarak geldiğimiz bu noktada ikinci kuşak olarak, büyüklerimizin 
bizlere devrettiği kalite ve prensipleri sayesinde sürdürdüğümüz 
referanslarımız olarak ifade edebilirim.

Ven Proje’nin hizmet verdiği alanlar neler?
Tasarım ofisimizde mekân yapı ve mobilya tasarımları yapmakta, 
inşaat alanında üst yapı projelerini ele almaktayız. Mobilya imalatı 
noktasında ise sektörde sabit mobilyalar olarak adlandırılan mutfak, 
dolap, kapı, lambri vb. imalatları gerçekleştirmekte ve bunların 
yanı sıra da yeni girişimimiz olan CoWorking hizmeti ile Celsus 
markasının kurulum sürecindeyiz.

“CoWorking” alanınızdan biraz bahseder misiniz? 
Misyonunuz nedir? 
Yapı sektöründeki Ven adı altında otuzuncu senemize yaklaştığımız 
bugünlerde, yıllardır ulusal çapta sektörün önemli aktörlerinden biri 
olarak; ismini memleketimiz İzmir’de yer alan Efes antik kentinin 
kütüphanesinden alan Celsus ile Ankara Çayyolu bölgesinde yaklaşık 
1.500 m2 büyüklüğünde bir paylaşımlı ofis ve yaşam alanından söz 
ediyoruz. Materyal kütüphanesi, rahat çalışma alanları, konferans ve 
workshop stüdyoları, hazır ofisleri, toplantı odaları ve çok daha fazlası 
ile hizmete sunacağımız, yalnızca yapı sektöründeki paydaşlarımız ve 
ilgili bölümlerde okumakta olan öğrencilerin üye olabileceği Celsus 
paylaşımlı ofis alanını 2022 senesinin ilk çeyreğinde sektörümüze 
ve Ankara’mıza kazandırmayı planlıyoruz. Biz aramızda bu alanı 
Habitat olarak tanımlıyoruz. Celsus’taki en büyük hedefimiz, 
sektördeki lider malzeme ve ürün markalarının yeni ürünlerinin 
tanıtımlarını ve uygulama workshoplarını gerçekleştirerek, bunların 
paydaşlarımıza yeni vizyonlar ve deneyimler kazandırması. Bunların 
yanı sıra, sektörün duayenlerinin burada kişisel gelişim seminerleri 
çerçevesinde kariyerlerinde sahip oldukları özgün tecrübelerini 

Ö
ve bakış açılarını özellikle genç mimarlarımız ile paylaşarak 
gelecekte şehirlerimizi inşa edecek biz genç nesillerin kılavuzu 
olmalarını hedefliyoruz. Mesleği ile ilgili gençlerin bir araya 
geldiği Habitat bünyesinde; onların, projelerde karşılaşılan 
zorluklara karşı birlik olup çalışmanın kıymetini öğrenmelerini, 
yeni oluşacak ekiplere vesile olmayı ve sektöre, katma değerli işler 
üreten meslektaşlarımızı kazandırmayı hedefliyoruz.

Projelerinizden biraz bahseder misiniz?
Geçtiğimiz senelerde tamamladığımız binlerce konut, otel, 
ofis, toplu konut, restoran projelerinin yanı sıra; Ekonomi 
Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Pembe Köşk, 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Sayıştay gibi değerli 
kurumlarımıza hizmet etme şansı bulduk. Devam eden 
projelerimizden bahsedecek olursak; Irak, Erbil’de tasarımı dahil 
olmak üzere topraktan anahtar teslim üstlenmiş olduğumuz beş 
yüz yataklı otel vb. birçok projemiz var. Bunlarla birlikte bize en 
çok heyecan veren ve gururla paylaşmak istediğim projelerimiz 
Ankara, Çankaya bölgesinde başlatmış olduğumuz renovasyon 
işlerimiz. Bu vizyonumuzda; Ankara’nın, geçtiğimiz yıllar 
boyu dışarıya doğru lüks konut imalatlarına artık dur demeyi 
ve şehrin merkezindeki güzelliklere yakın, merkezi konumlu 
konutları, geçmişten gelen mimari dokularını bozmadan, 
mikro ölçekli projeler olarak müşterilerimize ve şehrimize 
tekrardan kazandırarak millî sermayemizin beton ve demire 
giden miktarını azaltmayı ve elimizdeki değerleri kaybolmadan 
geri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu mikro ölçekli renovasyon 
projelerimiz sayesinde birçok genç mimara firmamızın 
gözetiminde projeler sunarak tecrübelenmelerini sağlayıp sektöre 
kazandırmayı, aynı zamanda da niteliklerini kaybetmiş eski 
yaşam alanlarını geri dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Hedefiniz ve gelecekteki önemli projeleriniz 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Hedeflerimizi üç ana başlıkta toplayabilirim: İlk olarak; Celsus 
markasının yapı sektörü ve diğer sektörleri birer birer ele alıp 
uluslararası bir yer sağlayıcı olarak yeni nesil ofis çözümleri 
noktasında bizleri ve ülkemizi gururlandıracak bir markaya 
dönüşmesi. Diğer bir yandan; renovasyon işlerimizde genç 
mimarlarımız ile omuz omuza vererek global ölçekte, farklı 
dünya kentlerindeki özel projelerde Türk mimarlar ile yer almayı 
hedeflemekteyiz. Son olarak da; ablam Ege Hanım’ın fikri ve 
ailemin emeklilik hayali olan sanat köyünü, İzmir bölgesinde 
2023 yılı içerisinde hayata geçirerek, farklı disiplinlerdeki 
sanatçıların huzur içinde sanatlarını icra edebilecekleri bir ortam 
ve alan yaratmayı hedefliyoruz.  
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Geçen ayki yazımızda “Genel hatlarıyla ev tadilatlarında nelere dikkat etmeliyiz? 
Evimizi mi değiștirelim yoksa tadilata mı girelim?” gibi konulara değinmiștik. 

Bu ay ise yine genel hatlarıyla biraz daha evlerin içine girip en çok sorulan sorulara 
yanıt vermeye çalıșalım.

Evlerin Doğayla Birleşimi

ahçeli bir evim var; ama tam anlamıyla 
bahçeden yararlanamadık? Neler 
yapabiliriz?
Bahçeli evler, oldukça eğlenceli olmalarının yanı sıra 
çok da yorucu evler olabilir. Doğru çözümler düşünmez 
ve günü kurtaracak çözümlerle bir şeyler yapmaya 
çalışırsanız, o zaman hem evinizdeki kaos giderek büyür 

hem de ev, gün geçtikçe sizin için daha yorucu bir hal alır.

Yapabileceğiniz ilk dokunuş, evinizle bahçenizin kullanımını 
birleştirmek olmalıdır. Yani bahçenizle evinizi bir bütün halinde 
düşünmelisiniz. Buna, bahçenizin açıldığı odayla bahçenizi 
birleştirerek başlamalısınız. Şayet bodrum katlı bir eviniz var ve 
bodrum katınız bu bahçeye açılıyorsa, önce küçük camlar ve küçük 
kapılardan kurtulun. Bu sayede azami ışık alımını sağlayın. Bunu 

yaptığınızda hem içerisi aydınlanacağı için daha ferah bir salona 
sahip olacaksınız hem de bahçe görselini tamamen evin içine almış 
olacaksınız. 

Şayet önünde üstü kapalı olan bir terasınız varsa, bunun 
büyüklüğüne göre, bir kısmını veya tamamını kapatarak bahçenizle 
evinizin bütünleşmesini sağlayın. Bu sayede kışın da bahçede 
oturuyor hissi yaşayabileceksiniz.

Tabii bunları yaptıktan sonra bahçe peyzajınız ve bahçenin 
fonksiyonel alanları daha da önem kazanacak. Bahçenizin 
büyüklüğüne göre havuz veya o kadar alanınız yoksa en azından 
ateş çukuru ve etrafına oturum alanları yaptırabilirsiniz. Bu sayede 
hem bahçenizin görselini zenginleştirmiş olursunuz hem de ailenizle 
keyifli vakit geçireceğiniz değişik alanlara kavuşmuş olursunuz.

B

Uğur Batur
ugurbatur@arteramimarlik.com

Apartmanda oturuyorum, terasım veya balkonum var; 
ama çok kullanışsız duruyor. Neler yapabilirim?
Şunu söylemeliyim; balkon veya teras hiç fark etmez, önce orayı 
gerçekten bir yaşam alanı olarak görmeye başlamalısınız. Burayı 
yaşam alanı yapacaksanız, o halde oranın ısınma sorununu 
halletmeniz gerekir. Büyüklüğüne göre bazı alanları kapatıp 
kendinize kışın da oturabileceğiniz keyifli bir alan yaratabilirsiniz.

Teras için de tüm bu dediklerimiz geçerli. Tabii onda boyut biraz 
daha büyük olduğundan, seçeceğiniz mobilyalar daha fazla 
önem kazanıyor. Teraslarda yalıtım problemi ciddi sıkıntılara 
yol açabilir. Yani üstü açık bir terasta uzun süre kalan kar, zemin 
malzemesinin bozulmasına neden olacaktır. Bu da beraberinde ciddi 
yalıtım sorunlarını getirecektir. Zemine hem çok doğru bir yalıtım 
yaptırmalısınız hem de yaşadığınız doğal şartlara uygun bir malzeme 
seçmelisiniz.

Dekorasyon olarak doğal malzemeler tercih edilmeli; ama ister teras 
olsun ister balkon olsun, en önemli dekorasyon aracınız çiçekler ve 
ağaçlar olmalıdır. Gökyüzünü zaten hissedebildiğiniz bir ortamda, 
bunlar sayesinde toprakla da buluşmuş olacak ve kendinizi doğanın 
içinde daha çok hissedeceksiniz.

Özetleyecek olursak; özellikle pandemi şartları bize, içinde 
yaşadığımız doğanın önemini bir kez daha anlattı. Dışarı 
çıkamadığımız bu dönemlerde evlerimizde doğayla nasıl iç içe oluruz, 
daha ferah bir evde nasıl yaşarız diye arayışlara girdik. Bu yazımızda 
da biraz, evlerimizin doğayla birleştirilmesi konusunu işledik. 

Bir sonraki yazımızda evlerin içine daha çok girip en çok zaman 
geçirdiğimiz mekânları nasıl daha keyifli alanlara dönüştürebiliriz, 
ona bakacağız. 
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Bir sonraki yazımızda evlerin içine daha çok girip en çok zaman 
geçirdiğimiz mekânları nasıl daha keyifli alanlara dönüştürebiliriz, 
ona bakacağız. 
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ncelikle kendinizden ve firmanızdan biraz 
bahseder misiniz?
İlgilerim ve isteklerim doğrultusunda çalışmaya devam 
eden birisiyim. Kendi perspektifimi daima geliştirerek 
deneyim kazanmaya ve bunu hayatıma yansıtmaya 
çalışıyorum. Aynı zamanda görsel iletişim ve yat iç 
mekan tasarımında kendimi geliştirdim ve daha da 

geliştirmeye yönelik adımlar atıyorum. Tasarımcı kimliğinden öte, 
özel hayatımda aynı zamanda profesyonel olarak binicilik sporu ile 
uğraşıyorum. Babam Kadir Çiğdem vasıtası ile aslında bu işin içine 
doğdum diyebilirim, malzemeleri tanıdım ve en önemlisi de yapım 
tekniğini en temelden öğrendim. Bizler yirmi yılı aşkın süredir 
İstanbul Dekorasyon’da danışanlarımıza hizmet vermekteyiz. 
Firmamızda, kendi bünyemizdeki üretim atölyesinde, dışarıdan 
bağımsız bir şekilde kişiye özel üretim yapıyoruz.

Projelerinizin hayata geçiş süreci nasıl ilerliyor?
Bir projeye başlamadan önce danışanımızın ne istediğini 
anlamaktan öte, onu anlamayı her zaman daha ön planda 
tutmaya özen gösteririm. Hayat tarzını, yapmaktan ve görmekten 
hoşlandığı ne varsa en detaylı bir şekilde, adeta dedektif 
misali bulmaya, öğrenmeye çalışırım. Çünkü bazen beğenilen, 
istenilen ürünler veya tasarımlar kişilerin hayat şartlarına 
uymayabiliyor. Böylece, mekâna karşı memnuniyet düşüyor. Yüz 
yüze görüşmenin ardından mekânı keşfe gidip, ölçüler alınırken 
danışanımızı yeniden ele alıp bu sefer içerisine mekânı da katarak 
değerlendirme yapıyorum. Mekânlar bazen istediğimiz her 
şeyi karşılayamayabiliyor, bunu da isteğimize en yakın şekilde 
projelendirip, sunuyoruz. Ardından üretim başlıyor. Üretim 
yapılırken danışanımıza üretim halindeki mobilyalarını, bir 
aksilik yaşanmaması adına aşama aşama sunarak ilerliyorum. 

Ö

Projelerine bașlamadan önce, danıșanın ne istediğini anlamaktan ziyade danıșanı 
anlamanın önemini vurgulayan NR Design Studio by İstanbul Dekorasyon 

kurucusu İç Mimar Nilgül Rabia Çiğdem, danıșanlarına en iyi hizmeti sunmak 
adına projelerde önem verdiği noktaları açıklıyor...
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Ardından da montaj aşamasına geçiliyor, mekâna yapılan her türlü 
mobilyalar yerleştiriliyor ve müşteri memnuniyeti alınarak teslim 
ediliyor. 

Tasarımlarınızda özellikle tercih ettiğiniz neler var? 
Çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Bir kişiye tasarım yaparken önceliğim; danışanımızın isteği ve tarzı 
doğrultusunda tasarımın erişilebilirliği, yani kullanımı. Tasarım 
sorun yaratmamalı ve kullanıcısına daima doğru hizmet vermeli 
diye düşünüyorum. Diğer bir önceliğim ise kullanılan malzemelerin 
doğa ile uyumu, yani sürdürülebilirliği. Doğayı çok seven biri olarak, 
kullandığım her malzemede doğaya minimum zarar vermesi 
önceliğimdir. Organik formlarla çalışmaktan büyük zevk duyarım 
ancak, zarafet ve sadelik her zaman ön planda olmalıdır. Bu alanda 
mimar Antoni Gaudi’nin eserlerine bir hayli ilgi duyarım. Gereksiz 
malzemelere sahip ve bir amaca hizmet etmeyen her türlü tasarıma 
oldukça karşıyım. 

Müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını kendi tarzınızla 
nasıl birleştiriyorsunuz? Geçmiş projelerinizden 
örnekler verebilir misiniz?
Anlamak. Aslında olay bundan ibaret. Biz tasarımcılar kendi 
imzamızı her türlü mekâna aktarmakla yükümlüyüz. Ancak bize 
gelen mekânsal talep, tarzımızı yansıtmıyor ise biz buna rağmen 
o mekânda kendimizi belli etmeliyiz. İşin de belki de zor tarafı bu. 
Ama keyifle yapılan her işte ben de kendimi tekrar keşfediyorum, 
öğreniyorum. Büyük çaplı mekânlarda sorun; gelen müşterilere, 
geldikleri yerle ilgili bir izlenim bırakmaktır ki tekrar gelebilsin. Bu 
konuda halletmemiz gereken en öncelikli durum marka kimliğini 
oluşturmak ve ardından markanın müşteriye ne iletmek istediğini 
anlamaktır. Restoran, kafe, mağaza gibi yerlerde biz bu durumları en 
başta ele alıp planımızı ona göre oturturuz. Aslında bunu yaparken 
de kendi kimliğimizi mekâna yansıtmış oluruz. Biraz karmaşık ama 
bitimi çok haz verici.

Gelecek planlarınız ve hedefleriniz neler?
Şöyle ki, daha çok marka odaklı çalışmayı ve tasarımda 
özgünleşmeyi hedefliyorum. Bu konuda iç mimar Karim Rashid’in 
çalışma tarzını beğeniyorum.  
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Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi; 
yașantımızı, alıșkanlıklarımızı her yönüyle 
değiștirerek hepimiz için yeni bir dönemi 

bașlattı. Bu süreçteki deneyimler ve 
insanların evlere kapanması ile birlikte, 
yașadığımız alanları inceler olduk. Bu 

yașadığımız pandemi sürecini biraz da 
mimari açıdan değerlendirelim.

Baharın 
Gelişiyle 
Yenilenin

aşam alanlarının kapalı ve açık mahalleri, bahçeler, 
teraslar, balkonlar pandemide en çok keyif veren, 
nefes alınan alanlar oldu. Açık havanın, temiz 
havanın, oksijenin ne kadar önemli olduğu bu 
mekânlarda hissedildi. Ev ve iş yaşam alanları, kapalı 
ve açık dediğimiz alanlardan oluşmaktadır. Kapalı 
mahallerdeki yapay havalandırmalarda, daha iyi hava 

filtreleme sistemlerine sahip olmanın önemi algılandı. Sosyal 
mesafe unsuruyla iş ve ev yaşamındaki alan yeterliliği, genişliği veya 
darlığı sorgulandı. Yaşam alanlarında temiz havayla, doğayla temas 
kurulabilecek, özgür olunabilecek açık alanlara sahip olmanın 
önemi bir kez daha hatırlandı. Birçok danışanım pandemi sonrası 
ev ve iş alanlarını yeniden tasarlamaya yöneldi, bir kısmı da yaşam 
alanı tercihlerini değiştirdi. Hümanist ve doğayla iç içe bir yaşam 
şeklinin insan doğasına uygun olduğunu savunan bir mimar olarak, 
biyofilik mimari tasarıma ve ekolojik sürdürülebilir mimariye 
önem vermemiz gerektiğini her zaman dile getiriyorum. Tabiatın 
güzelliklerini yaşam alanlarında var etmezsek, doğanın ve yeşilin 
olmadığı yerler insanları mutsuz eder ve bu, insanın doğasına da 
aykırıdır. Toplum; düzensiz yapılan şehir planlarında yer alan, yeşili 
ve bahçesi olmayan konutlarda, nefes alacak açık alanı olmayan 
rezidans yapılarda yaşam sürdürmekten mutsuzlaşıyor. Nefes 
almakta zorluk çekilen, ev ve iş alanlarının iyice küçültüldüğü 
sıkışık yapıların yerine bahçeli, geniş, ferah, doğayla iç içe, ekolojik 
ve sürdürülebilir şehir planları ve -imar mevzuatlarının bu yönde 
düzenlenmesi ile- nefes alan şehirler, nefes alan konut ve iş alanları 

düzenlenebilir. Sağlıklı mekânlar da, fiziki ve psikolojik açıdan 
sağlıklı insanların varlığına olanak sağlayacaktır. 

Gelelim bir başka konuya. Mesleki izlenimlerimden yola çıkarak; 
ülkemizde, konutlarda yaşayan birçok sakin, evin metrekaresi 
artsın diye balkonlarını, teraslarını iç mekâna dahil ederek 
kapalı alanlarını büyütürler. Oysaki biz balkon ve terasları, evin 
ve yaşayanların özgürlük alanı olarak tasarlıyoruz. Bu alanlar 
rahatlayabileceğiniz, gevşeyebileceğiniz ve huzurun keyfini 
sürebileceğiniz özgür alanlarınızdır. Pandemi ile birlikte balkon 
ve teraslar, ait oldukları özgürlüğe kavuştu; işlevine özgü kullanım 
sağlanmaya başlandı. Baharın gelişini karşılayacağımız bugünlerde, 
belki de birçok okurumuz tam da bu alanları yenilemeyi 
düşünürken, bahçe, balkon ve teras düzenlemeleri hakkında biraz 
bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. 

Keyifli zaman dilimleri geçirdiğiniz, kendinizi 
yeniden şarj edebildiğiniz bahçe, balkon ve 
teraslarınız nasıl olmalı? Yaşam alanınızdaki açık 
hava mekânlarının gerçekten konforlu olması için; doğru bir 
projelendirme ve tasarımla malzeme seçiminden bitkilere, 
zemin kaplamadan aydınlatma elemanlarına kadar her ayrıntıyı 
düşünmek gerekiyor. Bu konular, dış mekân alanlarından en 
iyi şekilde yararlanmak, şık ve hoş bir mekân oluşturmak için 
önemlidir. Her şeyden önce, tasarım kriterlerinde etkili üç unsur 
vardır: Sahip olduğumuz alan, işlev, tarz.

Y
LEYLA YÜCEL

 Sahip olduğumuz alan, tasarım kriterlerimizi de belirliyor. 
Alanımız dar ise, her şeyi istediğimiz gibi yapmaya olanağımız 
yok; ama geniş ise, tasarım olarak daha özgür seçimler 
yapabiliyoruz. Dar balkon veya küçük teraslarda, alanı aşırı 
kalabalıklaştırmamak ve karışık tarzları bir arada kullanmamak 
önemlidir. Yaşam şeklinize uygun tek bir tarz seçimi ile işe 
başlayabilirsiniz. Dar ve küçük mekânlarda minimalist, çok yer 
kaplamayan mobilya seçimleri yerinde olur. Mobilya seçiminde 
doğal ve rahat bir his yakalanmalıdır. Zemin ve duvarlarda açık 
ve soft renkler tercih etmek, mekânı olduğundan daha geniş, 
ferah ve huzurlu tutacaktır. Hem dar hem de tavan yüksekliği iyi 
değilse, mekân algısını yükseltmek için, kullandığınız objelerde 
dikey hareketleri tercih etmelisiniz. Dikey aydınlatma elemanları 
ve mumlarla da ortamı aydınlatarak derinlik katabilirsiniz. 
Sevdiğiniz bitkilere ve çiçeklere yer vererek, tabiatın küçük bir 
kesitiyle balkon veya terasınıza huzuru ve canlılığı getirebilirsiniz. 
Dik, uzun saksılar, dikey duvar peyzajları açık hava mekânlarınızı 
keyifli yapacaktır. 

Teras ve balkon düzenlerken zemin kaplamada 
malzeme seçimi önemlidir. Dış mekânda suya karşı 
dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Aynı şekilde bahçe mobilya 
seçimlerinde, suya karşı dayanıklı teak, iroko gibi ahşaplardan 
üretilmiş mobilyalar daha uzun yıllar kullanılabilir.

Gelelim bahçe düzenlemelerine. Bahçe, evin fragmanı gibidir. Eve 
girmeden, ilk izlenimi bahçe tasarımıyla oluşturursunuz. Güzel 
tasarlanmış bahçeyle, evinizi daha estetik ve hoş göstermenin yanı 
sıra; ailenizle, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek, dinlenmek 
ve eğlenmek gibi sosyal aktiviteler için de şık ve konforlu bir alana 
sahip olursunuz. Bahçede; akıllıca konumlandırılmış yeme-içme, 
oturma ve dinlenme alanları, hobi köşeleri gibi birçok alan bir 
arada düzenlenebilir.  

Bahçelerde, yürüme yolu ışıkları yön aksını belirlerken, loş odak 
ışıklar da tasarım etkisini vurgulamaya yardımcı olur. Odak 
noktaları belirleyip, buralarda hamak ve salıncak gibi bahçe 
mobilyalarıyla oluşturacağınız özel alanlar size huzur verecektir. 
Bir tarafta oluşturacağınız hobi bahçesi ile, dilediğiniz tadımlık 
sebzeleri bile yetiştirebilirsiniz. 

Bahçede kullanacağınız mobilyada, yağmura ve 
güneş ışığına dayanıklı dış mekân kumaşlarını seçin. 
Teak ve iroko mobilyaların yanı sıra hasır mobilyalar, rahat ve 
zamansız bir görünüm sunar. Minder ve kırlent döşemelerini, 
değişiklik istediğiniz dönemlerde, mevsimsel bir renk konseptinde 
yenileyerek bahçenizin havasını bir anda değiştirebilirsiniz. 

Ayrıca, bahçelerde oluşturduğumuz verandalar, pergola 
sistemleri, açılır-kapanır sistemler, yazın olduğu kadar kışın da 
buralarda zaman geçirmemize olanak sağlar.  Bitişik nizam bir 
ev konumunuz varsa, evinizin sınırlarına dikeceğiniz bitkilerle 
mahremiyeti sağlayarak bir duvar görünümü de elde edebilirsiniz. 
Ayrıca yeşil duvar bitkilerinin akustik özelliği de vardır. Bahçeyi 
bahçe yapan ve yaşanabilir kılan, bitki ve ağaçlardır. 

Biyofilik mimari ve tasarım, ekolojik ve sürdürülebilir mimari, 
ev ve iş yelerinde yeşil cennetler yaratarak nefes alan mekânlar 
tasarlamak 2022 trendleri arasında. İnsanın kendi doğasıyla 
yeniden bağlantı kurması, iş ve ev yaşam alanlarında bahçeli, 
teraslı, balkonlu mimari tasarımlara olan ilgi ve tercih, mimaride 
yeni bir dönemi başlatıyor.  
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tasarlamak 2022 trendleri arasında. İnsanın kendi doğasıyla 
yeniden bağlantı kurması, iş ve ev yaşam alanlarında bahçeli, 
teraslı, balkonlu mimari tasarımlara olan ilgi ve tercih, mimaride 
yeni bir dönemi başlatıyor.  



röportaj

Büyük ya da küçük her projelerinde, hayattan bir șeyler katarak ilerlemeyi hedef 
edinen Altürkproje Mimarlık kurucusu Mimar Erdal Altürk, projelerini ve sektörde 

öne çıkmalarını sağlayan bașarı adımlarını aktarıyor.

Tecrübeyle Nitelikli Projeler
Altürkproje Mimarlık

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
2006 yılında Kayseri’de, kurucu ortağı olduğum 
Art & Design Mimarlık ile başladığımız mimarlık 
serüvenimize, 2010 yılında İstanbul Kalamış’ta 
Altürkproje Mimarlık adıyla devam ettik. On beş yılı 
aşkın süredir; mimar, iç mimar, inşaat mühendisi 

ve restoratörlerden oluşan tecrübeli ekibimizle sektörde birçok 
turizm, konut ve ticari yapının tasarım ve uygulamalarını 
başarıyla tamamlayarak, yaşama bir katkıda bulunabilmenin 

ve üretebilmenin mutluluğunu her yeni projemizde hissetmeye 
devam ediyoruz. 

Altürkproje Mimarlık’ın amacı ve yoğunlaştığı 
alanlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ne tür 
hizmetler vermektesiniz?
Mimar olarak yaşama dair her türlü çözüm hakkında bir 
fikrimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakış açısıyla 
aslında biz Altürkproje olarak büyük ya da küçük ölçekte olsun, 
içerisinde bulunduğumuz her projeye kendimizden, dolasıyla 

Ö
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da hayattan bir şeyler katarak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu 
süreçte bizler, ağırlıklı olarak turizm, otel ve spa alanları üzerinde 
yoğunlaşmış bir mimarlık firmasıyız. Ancak bunun yanında 
kompleks büyük ölçekli projelerden, yaşama ve ofis alanlarına, 
hatta obje tasarımlarına kadar geniş bir yelpazede tasarım ve 
uygulama hizmeti veriyoruz.

Birçok ilde, otellerden, spalara, spor salonlarından 
ofislere, beach’ler ve konut projelerine kadar çeşitli 
projelere imza attınız. Başarınızın altında yatan 
nedir?
Aslında buradaki esas konu, tecrübe ve bu tecrübeyi her proje 
özelinde nasıl kullandığınız. Her yeni projemize bu tecrübemizi, ilk 
günkü özveri ve heyecan ile aktarmaya çalışıyoruz.

Biz, nitelikli bir projenin, işverenle etkileşimli bir diyalog sayesinde 
oluşmasının mümkün olduğu düşünüyoruz. Bu noktada da 
bahsettiğim özveri ve heyecan devreye giriyor. Böylelikle yaptığımız 
tasarımlarda ve üretimlerde de doğru bütçe, süre ve işlevsel 
analizler yaparak en doğru çözüme ulaşıyoruz.

Gelecek dönem planlarınızdan bahseder misiniz?
Öncelikle genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Bu bize inanılmaz 
bir enerji ve özgüven veriyor. Benim hayalim, bu dinamik yapıyı 
Altürkproje’nin her daim koruyabilmesi. Zaten geriye, değişen 
dünya şartlarına uyum sağlayarak, artan tecrübemizi projelerimize 
yansıtmak kalıyor. İleride ekip olarak çok daha başarılı ve dünya 
çapında ses getirecek projelere imza atmayı hedefliyoruz. 



ptimal Winter Garden’ın faaliyet alanları 
ve projeleri hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
2000 yılından beri birçok iç ve dış mekâna özel 
açılır-kapanır tavan, cam perde sistemi üretimi ve 
uygulaması yapıyoruz. Başta ABD’de bulunan 8000 

m2 büyüklüğündeki fabrikamızın getirdiği yüksek teknolojili 
üretim olanakları ve yirmi iki ülkeye ihracatımız olmak üzere,  
Rolling Roof Plus gibi tamamen kendi patentli tasarımımız olan 
katlanabilir tavan mekanizmaları, wind screen (rüzgâr perdesi), 
pergola tente ve açılır cam tavan sistemleriyle kullanıcıları 
yüksek katma değerli çözümlerimizle buluşturmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz.

Birçok mekânın ve özel yaşam alanının olmazsa olmazları 
arasında yer alan wind screen, alüminyum ve camın mükemmel 
uyumunun, yüksek teknoloji ile buluştuğu en son noktadır. 

Wind screen’in kullanım alanları; restoran, kafe, kış bahçesi, 
teras, balkonlar, havuz çevresi, kısacası rüzgâr perdesine ihtiyaç 
duyulan tüm alanlardır. İstenilen yüksekliğe ayarlanabilme 
özelliği sayesinde dış ortamlarda, iç mekân rahatlığına maksimum 
düzeyde sahip olabilirsiniz. Yarı saydam yapısı ve yalıtımlı temperli 
cam özelliğiyle yüksek verimlilikte bir ısı yalıtımı ve oldukça 
etkileyici bir panoramik görüntü sağlar.

Açılır cam tavan ve Rolling Roof Plus ise, oldukça sık tercih 
edilen, aynı temel işleve sahip, birbirine ikame özellikteki iki 
benzer açılır tavan sistemidir. Açılır cam tavanda çatının uzaktan 
kumanda yardımı ile istenildiği oranda açılabilme özelliği 
bulunur. Kullanılan özel tasarım alüminyum ve yardımcı profiller, 
sistemin su yalıtımı ve tahliyesi konusunda büyük başarı sağlar. 
Sistemde bulunan çatı örtüsü şeffaf olarak tasarlanmıştır. Rolling 
Roof Plus uygulamasının ise açılır cam tavandan en önemli farkı, 
özel tasarım panellerin katlanma hareketiyle, havalandırma ile 

O
Birçok ülkeye yaptıkları ihracatla, kendi patentli tasarımları ve bașarılı yapılarıyla 
sektörde isimlerinden söz ettiren Optimal Winter Garden CEO’su Ege Akbulut, 

bașarılarına değinirken 2022’nin bahçe ve teras trendlerini 
MAG Okurlarına aktarıyor.

Modern Açılır Tavan Sistemleri
Optimal Winter Garden

dekorasyon
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gölgelendirmenin aynı anda gerçekleştirilebilmesini sağlamasıdır. 
Böylece sistem açıkken bile, paneller aracılığıyla yağmur ve kardan 
etkilenmeden havalandırma yapma olanağı sağlar. 

Bir diğer rağbet gören uygulama ise pergola tente sistemidir. 
Bioklimatik teknoloji alanında öncü olma özelliğiyle, mekânda 
bulunan ziyaretçi konforunu maksimum düzeye çıkarır. Normal 
şartlarda ortamın sıcaklığı, oksijen oranı, ilgili alana yansıyan 
ışık miktarı gibi alan konforunu etkileyen faktörler, geleneksel 
yaklaşımlar kullanıldığı taktirde ancak klima ve havalandırma 
sistemi gibi elektronik cihazlar kullanılarak iyileştirilebilir. Pergola 
tente sistemindeyse, dış mekânlardaki her türlü hava koşulundan 
en verimli ölçüde faydalanmak için kullanılan açılır-kapanır 
mekanizmalar, ısı ve ışık sirkülasyonunun tamamen doğal yollarla 
kontrol edilebilmesini sağlar. Üstelik, sonsuz renk seçeneği, özel 
kaplamalı kumaşı ve mimari tasarımıyla, şık bir görünüme sahiptir.

Optimal Yapı’nın başarısındaki en büyük faktör nedir?
Yirmi yılı aşkın süredir günden güne artan marka başarımızın 
temelinde, aile firması olmanın getirdiği güçlü bağlar ve kullanıcı 
odaklı, yenilikçi tasarım ve uygulama stratejileri yatıyor. Günümüzün 
zorlayıcı koşulları nedeniyle kurum içi sadakatin hızla azaldığı birçok 
firma, üretim ve hizmet kalitesindeki düşüşler nedeniyle ne yazık ki 
çok sayıdaki müşterisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Optimal yapı olarak üç ortaklı; baba, oğul ve amcadan oluşan 
köklü bir aile firması olmamız  ve aynı zamanda çalışanlarımızın 
yüksek liyakat ve sadakate sahip olması neticesinde alanında öncü 
markaların başında geliyoruz.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler oluyor?
Gelen kullanıcı taleplerinde her zaman için konfor ve estetiğin bir 
arada olduğu tasarımlar yaratmaya büyük önem veriyoruz. Ticari 
mekânların yüksek ziyaretçi sirkülasyonunun getirdiği çeşitli 
meydan okumalarla ilgili öngörülerde bulunuyor, markamıza iletilen 
taleplerde önceliklendirilmemişse dahi, kullanıcının yaşayabileceği 
her türlü olası kullanım zorluğunu baştan hesaba katarak tasarım 
planlamamızı maksimum kalite ve konfor standartlarını baz alarak 
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, özel yaşam alanlarının sofistike 
istek ve ihtiyaçlarını da titizlikle değerlendiriyor, kullanıcı deneyimini 
maksimum seviyeye çıkaracak çözümler sunuyoruz.

Teras ve bahçe alanlarında en çok ilgi gören ürününüz 
hangisi? Bu ürünü benzerlerinden farklı kılan özellikler 
neler?
Rolling Roof Plus, ilk sorunuzda da belirtmiş olduğumuz üzere, özel 
tasarım panellerin katlanma hareketi sayesinde, geleneksel açılır-
kapanır tavan sistemlerinin kesinlikle sunamayacağı ölçüde bir 
hava ve ışık geçirgenliğini belirleme olanağı sunuyor. Bu özelliğiyle 
her mevsim ilgi gören ve yüksek üretim hacmiyle önde gelen 
ürünlerimizden.

Ayrıca, Rolling Roof Plus’ı farklı kılan iki önemli özellikten daha 
söz edebiliriz. Bunlar; tamamen patentli ürünümüz olması ve ar-ge 
sürecinde piyasadaki benzer geleneksel ürünlerin tüm dezavantajlı 
özelliklerinin kapsamlı bir biçimde ele alınarak ortaya %100 kullanıcı 
dostu bir sistem çıkarmış olmamızdır.

Kullanışlı bir teras tasarımında dikkat edilmesi gereken 
hususlar neler?
Terası teras yapan en önemli iki özellik, alanın panoramik manzaraya 
sahip olması ve hava sirkülasyonunun yoğun olmasıdır. Bu iki özelliğe 

uygun çatı ve rüzgâr perdesi çözümlerinin tercih edilmesi, uzun 
vadede kullanım konforu açısından hayati önem taşır. Bir diğer 
önemli husus da alanın dinlenme mi yoksa sosyal kullanım 
odaklı mı olması gerektiğine karar verilmesidir.  Dinlenme 
odaklı bir alanda iklime uygun bitki ve ağaçlar ile bezenmiş 
az sayıda oturma ya da dinlenme alanı oluşturulurken, sosyal 
kullanım odaklı bir alanda daha çok bahçe mobilyası veya 
sofistike oturma grupları tercih edilmelidir. 

Tasarım sürecinde tüm bu detayların uygulamayı yapan 
firmayla görüşülmesi ve firmanın çözüm önerilerinin dikkate 
alınması, teras sahipleri açısından oldukça faydalı olacaktır.

Kullanışlı ve konforlu bahçe ya da teraslar için 
önerileriniz neler?
Son yıllarda sağladığı yüksek konfor ve ergonomi özellikleriyle 
Rolling Roof Plus ve wind screen çözümlerinin oldukça ilgi 
gördüğünü söyleyebiliriz. Bahçe ve teras alanlarında gerek 
estetik görünümleri gerekse her türlü iklim koşuluna uygun 
bir biçimde kullanılabilme olanaklarından ötürü klasik cam 
balkon ya da doğrama sistemleri yerine, bu iki sistem sıklıkla 
tercih ediliyor.

Sunduğumuz sınırsız renk seçeneği ve her mimariye 
uyarlanabilir tasarım konseptimizle Optimal Yapı olarak 
kullanıcılarımıza konforlu ve ergonomik sistem çözümleri 
sunmaktan memnuniyet duyacağız. 
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ncelikle kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?
2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
bölümü mezunuyum. Mimar olmak, 
meslek anlamında hayattaki tek hedefimdi. 
Kendimi yaratıcı, kısa sürede pratik ve 

fonksiyonel çözümler üretebilen, cesur, girişken ve hedefleri 
doğrultusunda azimli bir şekilde ilerleyen biri olarak 
tanımlayabilirim.

Mimarlık, kolektif çalışma gerektiren bir alan. Grup 
çalışmalarına yatkınlık, fikir alışverişi, insan ilişkileri, proje 
sunum ve aktarımı bu bağlamda çok önemli kriterler. Ve 
ben bu alanda kendi normlarımı kurmak, hayal ettiğim 

Ö
Tasarım sürecinde sınırlar koymanın, tasarımı ve bakıș açısını engelleyen bir kriter 
olduğunu belirten Mimar Yeșim Koskor, tasarım ve projelerinde izlediği adımları 

MAG Okurlarına aktarıyor...

Özgür ve Özgün 
Yeşim Koskor

çalışma ortamını sağlamak için mezun olduktan kısa bir 
süre sonra kendi ofisimi açtım.

Mimari tasarımlarınızı nasıl tanımlarsınız? 
Mimari tasarımlarımı şekillendiren iki ana unsur ve 
bu unsurların gerektirdiği alt başlıklar bulunuyor. 
Ancak birkaç kelime ile anlatacak olursam, 
tasarımlarımı olabildiğince özgür ve özgün olarak 
tanımlayabilirim. Çünkü tasarım sürecinde sınırlar 
koymanın, tasarımı ve bakış açımı engelleyen bir kriter 
olduğunu düşünüyorum. Bu tanım aslında kişiliğimin, 
tasarımlarım ile harmanlanmasından doğuyor ve onları 
şekillendiren ana unsurlardan ilkini oluşturuyor. Ayrıca 
kullanıcı istekleri de, tasarımlarımı şekillendiren ana 
unsurlardan ikincisidir.

YEȘİM KOSKOR

dekorasyon

Son düzenlemeler; dijital ortamdaki çizimler, 
3D modeller ve render’lar ile olușur ve 

tasarıma bir virgül koyarım, çünkü bir projenin 
tasarımı aslında hiçbir zaman bitmez.

Geçmiş projelerinizden de bahsederek, 
projelendirme ve uygulama aşamalarınızı anlatır 
mısınız?
Aslında bu süreç fazlasıyla karmaşık ve detaylı işlenen bir süreç ve 
mimarlık eğitimimde edindiğim bir ekol diyebilirim. Projelerime, 
öncelikle mevcut arsa durumu, mevzuatlar ve müşteri isteklerini 
değerlendirerek başlarım. Daha sonra tasarım aşamalarında, her 
ne kadar tecrübe edinmiş olsanız da daha önce yapılmış benzer 
örnekleri araştırmanız gerekir. Ben de bu şekilde, araştırmalar ile 
gerekli bilgileri toplarım. Daha sonrasında tasarım aşamasında 
mimari tasarım anlayışımla ve uygulama aşamasında yaşanacakları 
planlayarak projemi ortaya çıkartırım. Uygulama aşamalarında 
ise yapılabilecek değişiklikleri tasarım aşamasında planlayarak 
ele aldığım için yaşanabilecek tüm sorunlara çözüm üretimini 
kolaylaştırırım. Ancak bakıldığında her proje kendi içinde özel 
süreçler barındırır. Bu sebepten, proje özelinde bir süreç belirtmek, 
genel aşamaların çerçevesi dışında pek kolay değildir.

Tasarım süreciniz nasıl ilerliyor? Hangi adımları 
izliyorsunuz?
Tasarım sürecinin ana çıkış noktası kesinlikle şudur ya da her 
projeye şu şekilde başlarım diye bir genelleme yapamam. Çünkü 
her projenin gereksinimi, çözümü, uygulanma amacı ve kullanıcısı 
birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tasarım sürecim projeden projeye 
göre değişkenlik gösterebilir. Ama genelleme yapacak olursam 
ilk aşamada yerleşim yerini analiz ediyorum. Bunun için de çevre 
analiziyle, yerin fiziksel çevre verileri, tarihsel, sosyal özellikleri, 
tercih ve beklentilerini planlıyorum. Sonrasında bu bilgileri 
sentezleyerek ilk eskizlerimi çizmekle işe başlarım. Aslında tasarım 
aşamasının en sancılı süreci bu eskiz aşamalarıdır. Mimarlık 
eğitiminde edindiğim ve mimarlıkta çok önemli bir yeri olduğunu 
düşündüğüm el çizimleri (eskiz) aşamasını tamamladıktan 
sonra tasarımı dijital ortama aktarırım. Son düzenlemeler; dijital 
ortamdaki çizimler, 3D modeller ve render’lar ile oluşur ve tasarıma 
bir virgül koyarım, çünkü bir projenin tasarımı aslında hiçbir 
zaman bitmez.

İlerleyen dönemlerde hedeflerinizden ve 
gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Piyasada uzun süredir yer almama rağmen bunu bir ofis oluşumuna 
yeni çevirdim. Ofis çerçevesinde yeni başlamış olmama rağmen 
güzel işlere, genç ve dinamik bir ekiple imza attık. İlerleyen 
dönemlerde de genç ve dinamik ekibimizi büyüterek yerel/
ulusal düzeyde daha da saygın bir konumda olabilmek ve bunu 
gerçekleştirirken yurt dışı projelerle uluslararası işlere imza atmak, 
öncelikli hedeflerimin arasındadır.  
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ne kadar tecrübe edinmiş olsanız da daha önce yapılmış benzer 
örnekleri araştırmanız gerekir. Ben de bu şekilde, araştırmalar ile 
gerekli bilgileri toplarım. Daha sonrasında tasarım aşamasında 
mimari tasarım anlayışımla ve uygulama aşamasında yaşanacakları 
planlayarak projemi ortaya çıkartırım. Uygulama aşamalarında 
ise yapılabilecek değişiklikleri tasarım aşamasında planlayarak 
ele aldığım için yaşanabilecek tüm sorunlara çözüm üretimini 
kolaylaştırırım. Ancak bakıldığında her proje kendi içinde özel 
süreçler barındırır. Bu sebepten, proje özelinde bir süreç belirtmek, 
genel aşamaların çerçevesi dışında pek kolay değildir.

Tasarım süreciniz nasıl ilerliyor? Hangi adımları 
izliyorsunuz?
Tasarım sürecinin ana çıkış noktası kesinlikle şudur ya da her 
projeye şu şekilde başlarım diye bir genelleme yapamam. Çünkü 
her projenin gereksinimi, çözümü, uygulanma amacı ve kullanıcısı 
birbirinden farklıdır. Dolayısıyla tasarım sürecim projeden projeye 
göre değişkenlik gösterebilir. Ama genelleme yapacak olursam 
ilk aşamada yerleşim yerini analiz ediyorum. Bunun için de çevre 
analiziyle, yerin fiziksel çevre verileri, tarihsel, sosyal özellikleri, 
tercih ve beklentilerini planlıyorum. Sonrasında bu bilgileri 
sentezleyerek ilk eskizlerimi çizmekle işe başlarım. Aslında tasarım 
aşamasının en sancılı süreci bu eskiz aşamalarıdır. Mimarlık 
eğitiminde edindiğim ve mimarlıkta çok önemli bir yeri olduğunu 
düşündüğüm el çizimleri (eskiz) aşamasını tamamladıktan 
sonra tasarımı dijital ortama aktarırım. Son düzenlemeler; dijital 
ortamdaki çizimler, 3D modeller ve render’lar ile oluşur ve tasarıma 
bir virgül koyarım, çünkü bir projenin tasarımı aslında hiçbir 
zaman bitmez.

İlerleyen dönemlerde hedeflerinizden ve 
gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Piyasada uzun süredir yer almama rağmen bunu bir ofis oluşumuna 
yeni çevirdim. Ofis çerçevesinde yeni başlamış olmama rağmen 
güzel işlere, genç ve dinamik bir ekiple imza attık. İlerleyen 
dönemlerde de genç ve dinamik ekibimizi büyüterek yerel/
ulusal düzeyde daha da saygın bir konumda olabilmek ve bunu 
gerçekleştirirken yurt dışı projelerle uluslararası işlere imza atmak, 
öncelikli hedeflerimin arasındadır.  



dekorasyon

Mekândaki ruhu öne çıkararak, müșterilerine özel hissettikleri alanlar 
tasarladıklarını belirten Aksoline Mimarlık kurucu ortaklarından Yağmur Akalın 

Aksoy, projelerinde izledikleri adımları ve bașarılarının altında yatanları paylașıyor.

Tasarımı Hayal Edebilmek
Aksoline Mimarlık

ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İç mimar 
olmaya nasıl karar verdiniz, Aksoline 
Mimarlık nasıl kuruldu?
1992 yılında Ankara’da doğdum. TED Ankara 
Kolejinde lise eğitimimi tamamladıktan sonra 
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Mesleği 

seçtiğim günden itibaren, sektörde hep kendi kurduğum ve 
bana ait olan bir firmada, kendi çalışma yöntemim ve tarzımla 
bulunmak istiyordum. İki yıl deneyim kazandıktan sonra, 
kariyer yolumdaki ilk adımım Aksoline Mimarlık’ı kurmak oldu. 
Firmamızın kurulduğu günden itibaren üstlendiğimiz  projelerle 
gelen başarılar, bir sonraki yeni projelere daha fazla motivasyon 
ve heyecan kattı. Böylece süreç boyunca hep katlanarak artan bir 

başarı elde ettik. 2018 yılında resmî olarak kurduğumuz şirkette 
hem kurucu ortak, hem de tasarımcı olarak meslek hayatıma 
devam etmekteyim.

“Kalite başarının göstergesidir.” mottosuyla 
ilerliyorsunuz? Sizce kaliteli bir iş nasıl olmalı?
Kaliteli bir iş, tabii ki somut olarak başarılı ve fonksiyonel olarak 
iyi planlanmış bir proje sonucu ortaya çıkar. Fakat bu yetmez. Bu 
sadece ihtiyaç giderir. Peki, ya görsel algı ve algının hissettirdiği 
duygular? Biz, insanların, içerisinde sadece yaşamsal ihtiyaçlarını 
giderecekleri mekânlar tasarlamıyoruz; aynı zamanda duygusal 
olarak güvende ve özel hissettikleri, aidiyet duygusunu yaşadıkları 
ve bunun da kendilerine özel olduğunu düşündükleri alanlar 
tasarlıyoruz. Ayrıca, kaliteli bir işin dışında kaliteyi yansıtabilen bir 

Ö

YAĞMUR AKALIN AKSOY
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Bir mimar ile çalıșmanın farkını, alıșılmıșın 
dıșına çıkma cesareti göstermeden 

hissedemezsiniz.

mimar olabilmek için şeffaf, disiplinli, gözlem yapabilen, iletişim yönü 
kuvvetli, titiz ve vizyon sahibi olmak gerekli. Müşteriniz ile kurduğunuz 
bağ ne kadar sağlam olursa, bu durum müşterinizi aynı oranda tatmin 
eder ve sonuç başarılı olur.

Projelerinizde daha çok yalın, sade ve nötr tonlar 
kullanıyorsunuz. Bir tarzınız var mı?
Aslında nötr tonlar yerine kontrast, daha cesur hatlar ve renklerden 
yanayım. Bunu birçok projemde keskin bitişler ve geçişlerle 
görebilirsiniz. Mekâna netlik ve derinlik algısı kattığını düşünüyorum. 
Nötr, pastel tonlarını mekânlarda yoğun olarak kullanıyoruz 
ancak, dediğim gibi mutlaka tasarımın içerisinde bir yerde zıtlıklar 
barındırıyoruz. Genelde kalabalık veya karmaşık görünümden 
kaçınıyoruz ve tasarlanan mekândaki elegan havayı sadelikle sağlıyoruz.

Projeleriniz ve hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Projelerimiz, gelen talepler doğrultusunda ağırlıklı olarak konut projeleri 
olsa da, ticari ve sosyal alanlar için de profesyonel tasarım ve uygulama 
ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Projelerin tasarım ve uygulama 
süreci boyunca tüm detaylarıyla ilgilenip, süreci sonlandırıyor ve 
müşterimize teslim ediyoruz.

Projelerinizde nasıl adımlar izliyorsunuz?
Öncelikle müşterilerimiz bize ulaştıklarında bizden beklentilerini 
ve ihtiyaçlarını belirleyen bir toplantı düzenliyoruz ve sonrasında 
toplantıda belirlenen konuları, tasarlanacak olan saha alanına gidip 
tekrardan gözden geçiriyoruz. Bu aşamada aslında tasarım süreci bizim 
için resmî olarak başlıyor. Genel konsept ve oluşturulacak ambiyans, içi 
boş dört duvar arasında bile tasarımcının zihninde oluşmalı. Bu yüzden, 
tasarlanacak olan alanı yerinde ziyaret etmek ve mekânın ruhunu doğru 
değerlendirmek, avantajlarını ön plana çıkarmak açısından çok önemli. 
Sonraki adım olarak, yerinde ölçülerimizi alıp projelendirme sürecimize 
başlıyoruz. Gerekli planlamalar ve konsept proje tamamlandıktan sonra 
bir icmal maliyet listesi çıkartıyoruz. Sonrasında uygulama sürecine 
geçiliyor ve bu noktada ekiplerimiz tarafından kaba inşaat devam 
ederken atölyede de imalat sürecini başlatarak malzeme alımlarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Tüm imalat ve montaj süresi tamamlandıktan sonra, 
dekorasyon ürün tercihlerini yapıyor ve teslimimizi gerçekleştiriyoruz. 

Gözlemlediğim kadarıyla müşteriler, proje sürecinde ortaya çıkacak 
tasarımı kafalarında kurgulayamadıkları için alışılmışın dışına 
çıkmaya cesaret edemiyorlar. Bu gibi durumlarla karşı karşıya 
kaldığımız zaman, yeniliklere açık olmaları konusunda baskı 
uyguluyoruz. Bir mimar ile çalışmanın farkını, alışılmışın dışına çıkma 
cesareti göstermeden hissedemezsiniz. Dekorasyonu, zevk sahibi ve 
ilgisi olan herkes bir şekilde bir noktaya getirebilir fakat bizim işimiz, 
müşterilerin düşünemedikleri detayları düşünebilmek ve alışılmışın 
dışına çıkabilmek olmalıdır ki bizden verim alınsın. 



Celsus Habitat’ta 
Gün Boyu 
Etkinlik
Ankara’da iş dünyası tarafından büyük 
ilgi gören paylaşımlı ofis ve yaşam 
alanı Celsus Habitat’ta anlamlı bir 
etkinliğe imza atıldı. Gün boyu süren 
seminer ve etkinlikler, iş ve sosyal 
yaşamdan isimleri buluşturdu.

Toplantı alanları ve iç tasarımı ile paylaşımlı ofis ve iş hayatına 
farklı bir soluk getiren Celsus Habitat’taki etkinlikler serisine bir 
yenisi eklendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikler gün boyunca,  
E-Ticarette Tüketici Hakları Semineri, TEMA Bilinçlendirme 
Semineri ve workshoplarla devam etti. Misafirlerin, barbekü partisi 
ve çeşitli ikramlar eşliğinde tadını çıkardığı davette Celsus Habitat 
kurucusu Efe Özdemir, TEMA tarafından ödül aldı.  

davet

OLCAYTO DAĞANÇELİK, EFE ÖZDEMİR

GAMZE ÜSTÜNDAĞ, GAYE  BALVERİR

EDA ÜSTÜNDAĞAYLİN TURAL
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Durağan geçen iki yılın ardından; mutfak,banyo,mobilya ve aksesuar 
sektöründe yeni nesil tasarımlar görücüye çıktı! 

Bu yenilikleri ve trend tasarımları, bu yılki 7-12 Haziran SALONE DEL MOBILE  
Milano fuarında görebilirsiniz.

Yeni Nesil 
Tasarımlar

Ozan Ekși
ozan@semcollections.com

dekorasyon

LA FABRICA-CASTLE

er yıl küresel renk otoritesi Pantone 
tarafından açıklanan yılın rengi, 2022 
yılında “Pantone 17-3938” koduna sahip 
olan “very peri” oldu. Sıra dışı, bir o kadar 
da canlı ve sakinleştirici bir ton… Renklerin 
psikolojik etkileri dikkate alındığında 

mavinin doğayı çağrıştırdığı ve huzur verdiği, morun ise 
yaratıcılığı tetiklediği bir gerçek. Mavi ve kırmızı tabanlı, 
mora çalan bir mavi tonu olan very peri bu yıl ilk kez 
üretildi.

Yemek masası sandalyesi seçimlerinde artık tek renk 
ve modele sadık kalmaktansa, farklı alternatifleri 
aynı masada buluşturmak moda. Dilerseniz, 
sandalyelerinizin bazılarını bu renk ile kaplatabilir ya 
da mobilya boyaları ile hem onları yenileyebilir hem de 
trendlere ayak uydurabilirsiniz.

Üzerinde çini desenlerinin yer aldığı ve mavi ile 
beyazın uyumunu bir kez daha kanıtlayan şifonyerlerle 
komodinler son yıllarda oldukça popüler.

Artık, odanın bir duvarını boyamaktansa şerit 
tekniğinden yararlanıp duvarın bir bölümünü boyamak 
son yıllarda duvar dekorasyonu örneklerinde daha sık 
karşılaşılan bir uygulama.

H

CAVALLI HOME

FENDI-HERO

LA FABRIKA-SKYLINE
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Sezonun enerjisi ile ahenk içinde olan banyo ve mutfaklarda, 
aynı zamanda işlevsellik de ön plana çıkmaktadır.

Turuncu, mavi ve yeşilin ağırlıklı olduğu banyo ve mutfaklar, 
aynı zamanda evlerin dizayn ve stillerinde bohem tarzında 
canlı desen ve renkleri, bu yılın trendleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, banyo ve mutfaklarda 
geçirilen keyifli vakitler artık haz alma noktasında en üst 
seviyelere taşınmaya başlandı. Bu sezonun en dikkat çeken 
ıslak mekân alanlarında ise; ev tipi spalar yer alıyor.

Banyolarda kullanılan yuvarlak hatlı küvetler, cam 
materyaller, dokulu görüntüler ile farklı tarzları bir araya 
getirirken, aynı zamanda spor-şık görüntüler yaratmanın 
mümkün olduğu, dinamiği yüksek tasarımlar göz 
önündedir.

Armatürlerde; artık sadece kromla kalmayıp, çarpıcılık 
katmak adına altın rengi, siyah, bronz gibi detaylar yer 
alıyor. Banyo alanlarının tasarımlarında öncelikli olarak 
beklentilerimiz, rahatlatıcı ve arındırıcı olması, huzur ve 
dinginliğin hissedilmesi. 

Yazlık evlere bakıldığında çoğu kişinin, dış mekânlarda 
da bu konfor alanlarını kullanmak istediği ve tercih ettiği 
görülmektedir. Doğa ile iç içe, renklerin ve yazın enerjisinin 
bir bütün haline geldiği, özgün ve dinamiği yüksek dış 
mekân banyo ve mutfak alanları yaratıldığını görebiliyoruz. 
Yaşadığınız evleri veya alanları yenilemek; nefes aldığınızı 
ve enerjinizin yükseldiğini, tazelendiğinizi hissettirecek. 
Baharın enerjisi ile tazelenmek, ruhunuza iyi gelecektir. 
Yapılacak düzenlemeler ve yeni dokunuşlar ile evinizi yeni 
sezona hazırlayabilirsiniz. ILFARI BALLROOM

GIORGIA COLLECTIONS-MIRAGE

MISSURA EMME VIRGIN ARMCHAIRGEORGIA COLLECTIONS-INFINITYGEORGIA COLLECTIONS-INFINITY TRIPLE
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Bulunduğumuz yeri güzelleştirmek, iyileştirmek adına yapılan her hareket 
ruhumuzu beslerken aynı zamanda bize iyi hissettirecek enerjileri de 
beraberinde getirmektedir.

Pandemi süreciyle, evlerde geçirilen vakitlerden sonra bireylerin yaşam 
alanlarına verdiği değer ve önemin arttığı ve bu alanları güzelleştirmek 
adına gösterdikleri çabalar da gözle görülmektedir. Kişilerin tüketim 
alışkanlıklarının ve sosyal çevre ile geçirilen vakitlerin değiştiği, 
yapmaktan keyif aldığımız çoğu özelliğimizin farklılaştığı bu dönemde, 
evlerde yakın çevremiz ile geçirilen vakitlerin dışarıya nazaran çok daha 
fazla olduğu ve bunun bir zorunluluktan çok bir tercih haline geldiği 
de gözlemlenmektedir. Bu dönemde mutfaklarda geçirilen zamanlar ev 
işinden, ev hobisine dönüşmüştür. 

Mutfakların bir rehabilite alanı olmaya başlaması ile birlikte, insanlar bu 
alanda geçirdikleri vakitlerden keyif alırken, daha ergonomik ve işlevsel 
bir alan yaratma isteği doğmaktadır. Aynı zamanda iç mekândan dışarı 
kayan mutfak  yaşam alanları da artıştadır. Tasarım adına daha basit ama 
işlevsel, yalın ama şık görüntüler ön plana çıkmaktadır. 

Evlerde geçirilen vakitlerin zamanı arttıkça, kullanılan ürünlerin 
teknolojik alt yapısındaki beklentiler de artmaktadır. Valcucine mutfaklar 
bu anlamda alanının en üst segmentinde yer almaktadır. Fonksiyonel ve 
ergonomik yapısı ile kullanım rahatlığı olan Valcucine mutfaklar, aynı 
zamanda şık ve düzenli görüntüsü ile bütün duran gözde tasarımlar 
arasındadır. İşlevsel zenginliği; geniş tezgâhları, modüler mutfak gereçleri, 
profesyonel mutfak deneyimi yaşatan alanlar haline gelmiştir. Ayrıca %100 
geri dönüştürülebilir oluşu, yaratıcılık, inovasyon, çevre duyarlılığı ve 
insani değerlere saygı, markanın öne çıkmasını sağlamaktadır. Kişiye özel  
tarzda dolap kapakları ile, evin dinamiğini etkileyici, çarpıcı kılmaktadır. 
Kusursuz tasarımların yanı sıra küçük ev aletleri, raflar, monitörler, 
çıkarılabilir USB prizler dahil olmak üzere tüm mutfak ihtiyaçlarınızı 
içeren tam donanımlı duvar ünitelerine sahiptir. 

Bu yılın en hit renklerine; kahve ve alt tonları, altın sarısı, turuncu, yeşil 
gibi sıcak tabiat renkleri hâkim. Bu renklerin misafirperver ve samimi 
hissettirdiği bir gerçek. Beyaz, mutfaklar da etkili bir tercih olmaya devam 
etmektedir. Siyah, altın ve bronz rengi  armatürler ile de, dinamiği yüksek, 
çarpıcı stiller elde edilmektedir. 

Ev tasarımlarında bu yıl en gözde olan trend; doğadan ilham alan ve 
doğaya uyumlu olabilecek, aynı zamanda stilleri ile etki alanı yüksek, 
enerjisi ve dinamiği açısından en üst seviyelerde seyir eden yaşam alanları 
yaratmaktır.

Bu dönemde sonuç olarak  görülüyor ki; duygusal olarak rahatlama hissi 
uyandıran dinginliğin yanı sıra, pozitifliğin ve canlılığın da ağırlıkta 
olduğu, en çok da işlevsel ve fonksiyonel tasarımlar, 2022 banyo ve mutfak 
trendlerinde yerini almaktadır. Rengarenk desenler ve objeler ile bohem 
tarzının da yansıdığı evler, doğaya  dönüş özlemini içimizde uyandıran dış 
mekâna kayan yaşam alanları ile  tamamlanıyor. 

Bu yılın en hit renkleri; kahve ve alt tonları, altın 
sarısı, turuncu, yeșil gibi sıcak tabiat renkleri.

BAXTER-PANAMA BOLD OPEN AIR

EURO STYLE FURNITURE MONTREAL- ARIANNE LOVE

VARASCHIN CRICKET
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Zarif ve 
Rafi ne

Yumușak hatların yanındaki sert 
çizgilerle zarif, șık ve rafine yorumlanan 

ürünler evinize renk katsın.
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BEYMEN-HK LIVING
Sehpa 3.399 
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GULECDECOR-VERSACE
Vazo 4.801 

YOI DESIGN
Mumluk

BEYMEN HOME
Bank 17.250 
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KUTA HOME
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ENNE
Dresuar

ENNE
Vitrin

TEPE HOME
Bahçe Şemsiye

YOI DESIGN-OFF WHITE
Yastık

168 magdergi.com.tr



BEYMEN HOME
Bank 17.250 

BS COLLECTION- 
LAMPADA DALI

Lambader

KUTA HOME
Yemek Masası

TEPE HOME
Bahçe Oturma Grubu

G
U

LE
C

D
E

C
O

R
-R

O
SE

N
T

H
A

L
V

az
o

 3
.2

73
 

ENNE
Dresuar

ENNE
Vitrin

TEPE HOME
Bahçe Şemsiye

YOI DESIGN-OFF WHITE
Yastık



Sanat Şöleni
Mimar Sinan Üniversitesi ve Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları 
Derneği, kuruluşunun yüz kırkıncı 
yılında düzenlediği sergiyle sanat 
şöleni yaşattı. Ünlü sanatçı ve 
mimarların eserlerinin görücüye 
çıktığı sergi, sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. 

Mezunlar Derneği Ankara şubesinin, akademinin kuruluşunun 
yüz kırkıncı yılı vesilesiyle düzenlediği “Plastik Sanatlar Sergisi”, 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kapılarını açtı. Profesörlerin, ünlü 
ressam, heykeltıraş, mimar, grafiker ve seramik sanatçılarının 
eserlerinin görücüye çıktığı Plastik Sanatlar Sergisi, 
sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açıldı. Kokteylin ardından dernek 
başkanı İlknur Kazak’ın konuşmasıyla açılışı yapılan sergiye 
sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Açılış töreninde derneğe ve 
sanata katkılarından dolayı Cihangir Kazak ve Aycan Kazak’a da 
plaket verildi.  

davet

İLKNUR KAZAK
170
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ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Neden 
avukatlık?
Denizli’de doğdum. İstanbul’da, Kuleli Askeri 
Lisesinden mezun olduktan sonra, çok sevdiğim 
askerlik mesleğini bıraktım. Mağduriyetler yaşayan, 
hakkını ve hukukunu savunamayan insanlara 
destek olmak amacıyla, bu alanda etkili olabileceğim 

bir mesleğe sahip olabilmek için hukuk fakültesine gitme kararı 
aldım. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 

Akademik bilgimi ölçmek ve aynı zamanda mesleki bilgimi 
sınamak amacıyla girmiş olduğum 2018 yılı Adalet Bakanlığı Adli 
Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı’nda Türkiye on altıncısı 
oldum. Bu sonuç benim, üniversitedeki eğitim sürecimi ve sonrasını 
ne kadar dolu dolu geçirdiğimin ve meslekteki bilgi düzeyimin, 
heyecanımın ve işime olan sevgimin bir nevi göstergesi oldu. 

İki yıl boyunca bir hukuk bürosunda çalıştıktan sonra ikizim 
Avukat Ali Menteş ile kendi hukuk büromuzu kurduk. Gerek 

Ö

Kișilerin haklarının korunmasına destek olmak amacıyla, Kuleli Askeri Lisesindeki 
eğitimini tamamlayıp hukuk sektörüne geçiș yapan ABM Hukuk ve Danıșmanlık 

Bürosu kurucu ortaklarından Avukat Bilal Menteș, mesleki değerlerinden 
bahsederken, hukuk alanındaki geleceğe yönelik öngörülerini paylașarak 

önemli noktalara değiniyor.

Disiplin ve Sorumluluk
ABM Hukuk ve Danışmanlık

röportaj

BİLAL MENTEȘ
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üniversite döneminde gerekse de üniversiteden mezun olduktan 
sonra hukukun farklı alanlarında birçok sertifikalı seminerlere 
katıldım. Aynı zamanda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında online platformlarda eğitimler vermekteyim.   

Neden avukatlık, sorusuna gelecek olursak; avukatlık, insanların 
hayatına direkt dokunan ender mesleklerden bir tanesidir. Kişilerin 
haklarının korunması ve savunulması avukatlığın en tatmin edici 
özelliklerinden biridir. Dolayısıyla bu mesleği seçmemdeki en 
önemli sebeplerden birisi de budur. 

Küçük yaşlardan beri askeri disiplin ile yoğrulmuş, bilinçli, 
sorumluluk sahibi ve tüm bunları yaşantıma düstur edinmiş 
bir karaktere sahibim diyebilirim. Avukatlık mesleğinin, 
kendi içerisinde disiplin ve sorumluluk barındırması sebebiyle 
karakterime uygun olduğu düşünerek bu mesleği seçtim. Hayattaki 
yolumu seçtiğimi düşünüyorum. Benim yolum bundan sonra 
hukuktur. 

ABM Hukuk ve Danışmanlık olarak değerleriniz ve 
hizmet alanlarınız neler?
Büromuzu, söylediğim gibi ikiz kardeşler olarak kurduk. 
Mesleki değerlerimiz; ABM Hukuk ve Danışmanlık olarak, 
müvekkillerimizin ticari ve kurumsal faaliyetlerine ilişkin 
tüm hukuki risklerini yönetmede ve haklarını korumada tüm 
sorumlulukları üstlenerek, hukuku, müvekkillerimizin tüm 
haklarının etkin güvencesi kılmaktır. ABM Hukuk ve Danışmanlık 
Bürosu’nda; ikizim Av. Ali Menteş, ceza hukuku alanında çalışmalar 
yapmakta. Ben ise daha çok hukuk davalarıyla ilgilenmekteyim. 
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Ankara’da çok sayıda sitelere 
hukuki danışmanlık hizmeti veriyorum. Miras hukuku, ticari 
şirketlere danışmanlık ve aile hukuku da hizmet verdiğimiz 
alanlardan. 

Hukuk ve yargıdan neler bekliyorsunuz? Neler 
yapılmalı?
Özüne bakarsanız bu soru, çok kapsamlı bir soru. Yani burada ana 
başlıklardan söz edilecek çok fazla konu var ama ben daha çok 
önemli olduğunu düşündüğüm hususlara değineyim. 
Kadına yönelik şiddet konusu, maalesef tüm dünyada üzücü bir 
tablo ortaya koyuyor. Öncelikle kadına karşı şiddetin önlenmesi ve 
caydırıcı hale getirilmesi noktasında, var olan kanunlarda belirtilen 
cezaların artırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği 
kanaatindeyim. Elbette şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Bu 
nedenle insanlar topluma üretken ve sağlıklı nesiller kazandırmak 
istiyorlarsa, aile içinde çocuk yetiştirilmesine çok önem vermek 
durumundalar. 

Maalesef, yargı sistemi içerisinde boşanma davalarının 
sonuçlanması çok uzun sürmekte. Mümkün olan en kısa sürede 
boşanma davalarının sonuçlanması gerekiyor. Bu durum kadına 
karşı şiddeti tamamen ortadan kaldırmasa da, bir nebze de olsa 
azaltacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından “bir kadına karşı ısrarlı 
takibin artık müstakil bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’nda 
yer alacağı” noktasında yasa hazırlandığı belirtiliyor. Bu tür 
düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekiyor.

Gelecekte avukatlık, hukuk ve yargı ile ilgili 
öngörüleriniz neler?
Özellikle yapay zeka yazılımlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlanmasıyla birlikte, avukatlık mesleğinin icrasında önemli 
değişimler yaşanacaktır. Yapay zeka teknolojilerinin, hukuk 

alanında olumlu anlamda etkilerinin olacağı düşüncesindeyim. 
Yapay zekanın sözleşme incelemelerinde, dava sürecinin 
tahmini ve strateji yönetiminde ve araştırmalarda katkısının 
olacağı bir gerçek. Meslektaşların da bu alanda çalışmalar 
yapması gerektiği, yapay zekaya ilişkin oluşacak uyuşmazlıklara 
şimdiden hazırlanması gerektiği düşüncesindeyim. 

Bizler ABM Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, bu alanda 
da çalışmalarımızı yürütüyor, yapay zeka ile ilgili yapılan 
tüm seminer ve eğitimlere katılım sağlıyoruz. Şimdiden 
akıllarda yapay zekayla ilgili doğacak olan uyuşmazlıklara dair 
birçok soru işaretleri mevcut. Örneğin; hukuka aykırı bir fiil 
gerçekleştiren yapay zeka olduğunda sorumluluk kimde olacak? 
Üretici mi, tüketici mi, yoksa yapay zeka mı sorumlu olacak? 

Sonuç olarak; bu etkilerin Türk hukuk sisteminde nasıl bir 
denge veya dengesizlik oluşturacağı zamanla ortaya çıkacaktır. 
Fakat bu değişimlere adaptasyon sağlanmaya çalışılması ve 
meslektaşların kişisel ve mesleki gelişimleri için çalışmalar 
yapmasının stratejik açıdan şart olduğu düşüncesindeyim. 

Kișilerin haklarının korunması ve 
savunulması avukatlığın en tatmin edici 

özelliklerinden biri.



ncelikle kendinizden ve Beefull’ün 
doğuşundan bahseder misiniz?
2001 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, on 
yıl süreyle TÜBİTAK’ta araştırmacı olarak çalışırken 
akademik hayatımı da devam ettirdim. 2011 yılında 
doktora çalışmalarımı tamamladıktan hemen sonra, 
on yıldan fazla TÜBİTAK’ta mesai yaptığım üç 

arkadaşımla birlikte ilk girişimimizi kurduk. O tarihten bugüne de 
özellikle, enerjinin dijitalleşme yolculuğunda sıfır karbon hedefini 
ve sürdürülebilirliğini odağına alarak yenilikçi ürün ve hizmetler 
geliştiren farklı girişimlerin bünyesinde kurucu ortak ve yönetici 
olarak yer aldım.

Beefull’ün doğuşu da aslında yine bu enerjiye erişimin 
dijitalleştirilmesi, kolaylaştırılması ve çevreye duyarlı hale gelmesi 
düzleminde gerçekleşti. Günümüzde mobil cihazlarımız üzerinden 
birçok hizmete kolayca erişebildiğimiz gibi, enerjiye erişimin 
de mobilleştirilmesi ve hatta daha paylaşımlı hale gelmesinin 

önemli bir ihtiyaca dönüştüğünü fark ettik. İnsanlar bir yerden 
bir yere gitmek için her bir adımda karşımıza çıkan scooter’lardan 
kiralayabiliyorsa; neden gün içerisinde cep telefonlarının/
tabletlerinin veya elektrikli araçlarının şarj ihtiyaçlarını 
“paylaşımlı” istasyonlar/cihazlar üzerinden yapamasınlar veya 
kamp alanlarında, pazar yerlerinde veya panayır alanlarında 
elektrik enerjisine ihtiyaç duyduklarında etraflarındaki paylaşımlı 
prizler ile neden bu gereksinimlerini zahmetsizce sağlayamasınlar 
diye düşündük.

Bu fikrimizi daha da besleyen ve ona dört elle sarılmamızı sağlayan 
nokta ise, elektrikli araçların, tahminlerden çok daha kısa bir 
sürede hayatımızda önemli bir yer edineceğine dair inancımız oldu. 
Bu fikrin, gerek bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm ürünlerde temel 
motivasyonumuz olan “sürdürülebilirliği” odağına alması, gerekse 
insanların gündelik hayatlarında enerjiye ihtiyaç duydukları 
herhangi bir mekân veya zamanda buna kolayca erişmelerini 
sağlayacak olması bizi çok heyecanlandırdı ve Beefull’ün ortaya 

Ö
Enerjinin sürdürülebilirliğini odağına alarak yola çıkan Beefull’ün kurucu 

ortaklarından Alper Terciyanlı, girișimleriyle, her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyulan enerjiye erișimin kolaylaștırılmasına dair geliștirdikleri “paylașımlı enerji ağı” 

hizmetlerini MAG Okurları için detaylandırıyor...

Enerjinin Yeni Yolculuğu
Beefull

röportaj

ALPER TERCİYANLI
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çıkmasını sağladı. O noktadan sonra hayalimiz, insanların, “enerjiye 
erişim kaygısı” olmadan hayatlarını özgürce yaşamalarını sağlayacak 
teknolojileri bir an evvel hayata geçirmek oldu. Bunu yaparken 
de daha az bireysel tüketim, daha az atık, daha az karbon ayak izi 
ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ürünlerimizi tasarladık. 
Paylaşımlı powerbank’lerimiz ile daha az kablo ve daha az pil atığını 
hedeflerken, elektrikli araç şarj istasyonlarımızla daha fazla elektrikli 
araç kullanımını destekleyerek fosil yakıtlardan kaynaklı karbon 
salımını en aza indirmeyi hedefledik, ve daha önemlisi tüm Beefull 
şarj noktalarından sağlanan enerjinin sadece rüzgar ve güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini sağladık.

Beefull nedir, ne işe yarar?
Beefull; insanların enerjiye ihtiyaç duyduğu her yerde tek bir mobil 
uygulama aracılığıyla buna ulaşabilmesini hedefleyen, Türkiye’nin 
ve dünyanın ilk “paylaşımlı enerji ağı” girişimidir. Akıllı telefonlar, 
tabletler, kablosuz kulaklıklar, elektrikli bisikletler ve scooter’lar, 
hatta elektrikli araçlar derken, her geçen gün daha fazla alanda 
enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Beefull olarak bir yandan insanları kablo 
karmaşasından, şarj aleti taşıma ve her yerde priz arama endişesinden 
kurtarırken, diğer yandan yakın zamanda yaygınlaşacak elektrikli 
araçların kullanımını daha kolay hale getireceğiz. Paylaşımlı şarj 
ünitesi, elektrikli araç şarj istasyonu, paylaşımlı priz donanımları ve 
Beefull mobil uygulamasıyla çok yakında Türkiye’nin her yerinde 
Beefull noktalarıyla karşılaşıyor olacağız. Beefull olarak, birçok 
alanda enerjiyi paylaşımlı hale getirerek kablo, powerbank gibi 
materyallerin tüketimini azaltmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araçların 
yaygınlaşmasına sağlayacağımız katkıyla birlikte daha sürdürülebilir 
bir dünya hedefine adım adım ilerliyor olacağız.

Beefull nasıl çalışıyor ve hangi alanlarda kullanılabilir?
Paylaşımlı enerji ağından faydalanmak isteyen herkesin Beefull mobil 
uygulamasını indirmesi aslında yeterli. Uygulama üzerinde bulunan 
harita arayüzünde Beefull donanımlarının bulunduğu bütün 
konumlar görülebiliyor. İhtiyaç duyduğunuz bir Beefull noktasına 
geldiğinizde uygulama üzerinden QR kod okutmanız yeterli oluyor. 

Oteller, restoranlar, kafeler, havalimanları, etkinlik alanları 
gibi, insanların özellikle uzun vakit geçirdiği alanlarda Beefull 
paylaşımlı şarj ünitesi istasyonlarına rastlayabilirsiniz. İstasyon 
üzerinde bulunan QR kodu mobil uygulama üzerinden okutarak 
bir powerbank’i kiralayabilir, kullanımınız tamamlandığında 
istediğiniz Beefull noktasına iade edebilirsiniz. Alışveriş merkezleri, 
özel otoparklar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları gibi birçok 
halka açık alanda elektrikli araç şarj istasyonlarımızla karşılaşabilir; 
Beefull mobil uygulaması sayesinde elektrikli aracınızı kolaylıkla 
şarj edebilirsiniz. Yakında kamp alanları, pazar yerleri gibi enerjiye 
ulaşmanın zor olacağı noktalarda bulunacak paylaşımlı prizlerimiz 
ile insanlar elektrik enerjisine evlerinde gibi ulaşabiliyor olacaklar. 
Beefull ile birlikte herkesi enerjinin yeni yolculuğunu deneyimlemeye 
davet ediyoruz.

Beefull’ün hizmet noktaları nereler?
Yakın zamanda, ürün geliştirme süreçlerimizi olgunlaştırarak 
tüm Türkiye’de Beefull’ü yaygınlaştırmaya başladık. Henüz çok 
kısa bir süre geçmesine rağmen bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Antalya’da yüz ondan fazla noktada ulaşılabilir durumdayız. Hızlı 
yaygınlaşmamızda iş ortaklarımızın payı çok büyük; özellikle otel, 
restoran ve kafe işletmecileri müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak 
adına Beefull’ün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki bir 
aylık süreçte bayilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte yayılıma ağırlık 
vererek toplamda bin Beefull noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 

Bunu sağlarken Türkiye’de hizmet sağladığımız şehir sayısını 
da artırarak insanların şehirlerarası seyahatlerinde de enerji 
ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız.

İşletmeler neden Beefull ile iş ortaklığı yapmalı? 
İnsanlar yoğun iş temposuyla geçirdikleri bir günde ya da keyifli 
vakit geçirecekleri bir seyahat esnasında havalimanlarında, 
otellerde, etkinlik alanlarında prizlere bağlı kalmak istemiyorlar. 
Müdavimi oldukları restoranlarda keyifli vakit geçirirken bile 
şarj ihtiyacı önemli bir sorun teşkil ediyor. Artık enerjiye her 
yerde ihtiyaç duyduğumuzdan, işletmeler için müşterilerine 
Beefull hizmetlerini sağlamak önemli bir değer arz ediyor. 
Bununla birlikte Türkiye’nin her yerinde yaygınlaşacak bir ağın 
parçası olmak, işletmeler için önemli bir fırsat. Bir yandan Beefull 
uygulamamızda işletmelerin görünürlüğünü sağlarken diğer 
yandan her alanda güçlü ekibimizle işletmelere özel çözümler de 
geliştirebiliyoruz. Yayılım hedeflerimize ulaştığımızda Beefull’lü 
iş ortaklarımızın tercih sebebi olmasını sağlamak istiyoruz. 
İnsanların enerjisiyle meşhur Beefull’ün de müdavimi olacağına 
inanıyor, iş ortaklarımızla beraber büyümeyi hedefliyoruz.
 
Gelecek hedefleriniz neler?
Yakın gelecekteki hedeflerimizden birisi, Beefull’ün 2023 yılı 
sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olması 
ve ülkemizin dört bir yanında, insanların enerjiye ihtiyaç 
duydukları herhangi bir zamanda “temiz enerjiye” Beefull’ün 
sürdürülebilir teknolojileri ile erişimlerinin sağlanmasıdır. 
Ancak bu yola çıkarken de, bugün de bizi en çok motive eden ve 
her zaman ilk sırada yer alan hedefimiz, Beefull’ün geliştirdiği 
ürün ve hizmetlerle kısa zamanda global pazarlara açılması 
ve ülkemizin enerji alanındaki ilk unicorn teknoloji şirketi 
olmasıdır. 



EUAVakfı 
Kadınlar Günü 
Etkinliği
Emel Uslu Atik’in kurucusu olduğu EUA 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
için farklı bir etkinlik düzenledi.

İş dünyasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalarla 
da tanınan Emel Uslu Atik, Kadınlar Günü dolayısıyla farklı bir etkinlik 
düzenledi. City Hotel Ankara’da gerçekleşen organizasyonda yer alan 
özel davetliler, ünlü oyuncu ve astrolog Hande Kazanova’nın burçlarla 
ilgili yorumlarını dinledi. Oldukça keyifli anların yaşandığı etkinliğe 
sivil toplum kuruluşları başkanlarının yanı sıra iş ve cemiyet hayatının 
saygın birçok ismi katıldı. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Emel Uslu 
Atik ise misafirleriyle tek tek ilgilendi. Kısa bir konuşma gerçekleştiren 
Atik, EUA Vakfı’nın çalışmalarına değindikten sonra Kazanova’ya 
teşekkür plaketini verdi.  

davet

EMEL USLU ATİK
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Etkinlikte 
davetliler, ünlü 
oyuncu ve 
astrolog Hande 
Kazanova’nın 
burçlarla ilgili 
yorumlarını 
dinledi. 

BERİL ÇAVUȘOĞLU HANDE KAZANOVA

NERMİN SARITOPRAKFÜSUN ȘENERMERVE BOZDEMİR EDA ERSOY TOMBAKOĞLU

NURAY KARALAR HÜLYA TOPÇUOĞLU KURAL



Emel Uslu Atik ev sahipliğinde gerçekleșen 
etkinliğe sivil toplum kurulușları 
bașkanlarının yanı sıra iș ve cemiyet 
hayatının saygın birçok ismi katıldı.

davet

BİRTEN GÖKYAY

ASLI-SERHAN YILDIZ

TÜLAY AKIN ERGİNCAN

AHMET KURT

ÖZTUNA NORMAN
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Keyifl i anların yașandığı etkinlikte 
Emel Uslu Atik, EUA Vakfı’nın 
çalıșmalarına değinen bir konușma 
yaparak, Hande Kazanova’ya teșekkür 
plaketi verdi. 

SİBEL TOPÇUOĞLU DEDEOĞLU

NEZİH ALLIOĞLU

NAGEHAN TURPÇU

ESRA ALKAN

NÜKET KANTARCI

RÜVEYDE AKBAY



182 magdergi.com.tr

Tesadüfen gelen bir teklifi kabul etmesiyle kendisini havacılık sektöründe 
bulduğunu belirten bașarılı yönetici Cengiz Tuğrul Ayaz, kendisine dair merak 

edilenleri ve meslek hayatındaki bașarılarını MAG Okurlarına anlatıyor...

Yönetici Değil, Lider Olmak
Cengiz Tuğrul Ayaz

röportaj



Yaptığımız tüm güzel ișlerimizi 
basın mensubu arkadașlarımız ile 

paylașıyoruz. Onların desteği bizler için 
çok değerli ve önemli.

endinizi nasıl tanımlarsınız?
İnsanın kendisini tanımlaması çok kolay değil. Ama beni bilen, 
benimle çalışan arkadaşlarımın tanımlamalarının daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu soruyu onlara sorduğunuzda 
sanırım benim için çalışkan, motivasyonu yüksek ve sosyal biri 
olarak size cevap verirlerdi. 

Sizi hayatta bir adım öne taşıyan şeylerin neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Benim için önde olan hep ailem olmuştur. Hayatımın belli noktasında 
yaşamımızın içine giren oğlum ve eşim beni hep bir adım öne taşımıştır. Tabii 
ki onların desteği, sevgisi ve aşkı iş hayatımda da başarılı olmama neden 
olmuştur. 

Ruhunuzu nelerin beslediğini söyleyebilirsiniz?
Ruhumu besleyen en büyük etkenler, gelecek ve gençler. Her yaptığım işte ve 
aldığım kararda, geleceğin sahiplerini düşünmek beni etkilemiştir. Onlara 
bırakacağımız dünya önemli ve bu bizlerin ellerinde. Bu düşünceden dolayı 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda derslere 
giriyorum. Onlara mevcut hayatı ve geleceği anlatmak benim en büyük besin 
kaynağımdır. Bundan dolayı da yıl içinde birçok üniversite, beni konuşmacı 
olarak davet eder ve programımın yoğunluğuna göre onlara vakit ayırmaya 
çalışırım.

“Asla yapmam” dediğiniz şeyler var mı?
Yapmam dediğim bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ama sosyal etkinlik 
olarak bunu soruyorsanız, sanırım yamaç paraşütü yapmam. Adrenalini 
severim ama bu bana biraz fazla. Çok zevk alacağımı düşünmüyorum. 
Onun dışında, “asla yapmam” diyeceğim bir şey yok. Pek büyük konuşmayı 
sevmiyorum. Düşünün, bir Havalimanı Genel Müdürü olarak Türkiye Altın 
Çilek Ödüllerini Şebnem Schaefer ile sunup, uç noktayı dahi yaptığım için, 
her şeyi yaparım.  

Sizce zor bir insan mısınız?
Evet, iş hayatında çok zor bir insanım. Ama aynı zamanda çok da kolay bir 
insanım. İş anında veya iş ile ilgili bir konuda tepkilerim sert olabiliyor, fakat 
sosyal hayatımda beni tanısanız bırakamazsınız diye düşünüyorum. Elli 
yaşındayım ve yeri geldiğinde çalışma arkadaşlarım ile on sekiz yaşındaki bir 
delikanlı gibi olabilirim. Ama genel anlamda çok kolay biri değilim. 

K



Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl 
atlatıyorsunuz?
Her insan gibi benim de dalgalı dönemlerim oldu. Ama ben 
hiçbir zaman yılmadım. Çünkü şunu biliyordum; bu geçince, 
aklıma geldiğinde güleceğim. “Ben buna mı üzülmüşüm?” 
dediğim çok zaman oldu. Her ortamda ve konuşmalarımda 
aktarmışımdır; zor zamanlarını ve dalgalı dönemlerini insanlar 
aileleri ile atlatır. Ben de bu dönemlerimi hep çekirdek ailem ile 
birlikte, onların destekleri sayesinde atlattım. 

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey nedir?
Öncelikle yaşamak, bizim için kılınan en değerli şey. Aldığımız 
her nefes bize hayat ve mutluluk veriyor. Bunu daha sağlıkla ve 
neşe ile yapabiliyorsak, sanırım değer budur. İş hayatı, okul hayatı, 
gençlik, hepsi geçiyor. Ama aldığımız sağlıklı ve mutlu nefesler 
bizler için en değerli şeylerdir. Bunun dışında, yılmadan yapılan 
mücadele ve sonunda elde edilen başarı, sanırım yaşamayı 
değerli kılmakta. 

Mesleğinizin en güzel yanı nedir?
Daha küçük yaşlarımda bana “Ne olacaksın?” dediklerinde 
“Personelci olacağım,” derdim. Bunu neden derdim bilmiyorum, 
sanırım insan ile ilişkilerimin iyi olmasından kaynaklıydı. Ve 
gerçekten de Türkiye’nin en iyi insan kaynakları yöneticisi 
oldum ve başardım. Sonrasında ise yine Türkiye’nin en büyük 
havalimanlarından biri olan YDA Dalaman Havalimanının 
genel müdürü oldum. Buradaki başarım da yine insan ile olan 

ilişkimden kaynaklanıyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum: Mesleğimin 
en güzel yanı insana dokunmak sanırım. 

Sizi, bir havalimanında genel müdür olmaya iten güç 
nedir?
Öncelikle, havalimanı genel müdürü olmak için yola çıkmadım. 
Aklımdan hiç geçmiyordu. Tesadüf ile gelen bir teklif ve benim 
bunu kabul etmem ile başladı bu serüven. Havacılığı bu kadar 
sevebileceğimi hiç düşünmemiştim. Öyle sevmişim ki bu mesleği, 
tekrardan yüksek lisans yaptım ve bitirme tezimi terminal 
işletmeciliği üzerine hazırladım. O da yetmedi; genel müdür olarak 
çalışmamın dışında, üniversitede terminal işletmesi derslerine 
giriyorum. 

Meslek hayatınızda başarılı mısınız?
Başarı, kime ve neye göre bilmiyorum. Ama ben başarıyı, aldığım 
tepkiler ve çalıştığım şirketin marka değerinin artmasına yapmış 
olduğum katma değer ile görebilirim. Çünkü çalıştığınız şirketin 
Türkiye’de ve yurt dışında adını duyabiliyorsanız ve buna istinaden 
size olumlu tepkiler geliyorsa, sanırım başarılısınızdır. 

Geçtiğimiz dönemde Türkiye’de ve yurt dışında ödüller 
aldınız. Aldığınız bu ödüller sektörünüzde dikkat ekti. 
Sizce neden bu ödüller size verildi?
Baştan beri söylediğimiz bir şey var; işinizi zevk ile, aşk ile yapmanız 
gerekiyor. Eğer ki severek yaparsanız her zaman başarılı olursunuz. 
Ben sabahları işe mümkün olduğunca gülerek ve en sevimli halim ile 
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gelmeye çalışıyorum. Akşama kadar da aynı tempoda devam ediyorum. 
Bulunduğumuz havalimanı Türkiye’nin en güzel bölgelerinden 
birinde ve doğal olarak insanları da enerjik. Ben de bu enerjiye ayak 
uyduruyorum. Bunlar da sanırım ödülleri getirdi. 2021 yılında, Altın 
Çilek Ödüllerinde Yılın İş İnsanı ödülünü ve YDA Dalaman Havalimanı 
olarak da Yılın Turizm Markası ödülünü aldık. KKTC’de Altın Caretta 
Ödül Töreni’nde ise Yılın En İyi Yöneticisi ödülünü aldım. 

Başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Başarı, mutluluktur sanırım. Tabii ki her daim başarılı olamazsınız 
ama olduğunuz zaman, içinizdeki adrenalinin yükselmesi farklı bir 
zevktir. Adrenalinimi yükseltmek için yamaç paraşütü yapmama 
gerek yok. Esasında sabır çok önemli, eğer ki sabırlıysanız ve devamlı 
üretiyorsanız, şartlar geldiğinde başarıyı yakalayacaksınız. Hiçbir 
zaman, oturduğunuz yerde başarı size gelmeyecektir. Bizim kuşak bu 
konuda daha sabırlıydı; ama yeni kuşaklar bunu biraz daha hızlı elde 
etmek istiyorlar. Belki de onlarınki doğrudur. Bunu zaman gösterecek 
yine.

Öncesinde havacılık sektörüne dair bir ilginiz 
olmamasına rağmen neden bu mesleği bu kadar 
sevdiniz?
Sektör zaten kendisini hızla geliştiriyor ve büyütüyor. Siz durmak 
isteseniz de o durdurmuyor. Özellikle teknolojinin ilerlediği, zamanın 
değerli ve hızlı hareket etmenin önemli olduğu bir dönemde havacılığın 
içinde buldum kendimi. Ben zaten kişilik olarak çok oturan biri değilim. 
Bu sektörün büyümesi, hareketli olması ve insan için çalışıyor olmamız 
bana mesleği sevdirdi. 

Basında haberlerinizi sıklıkla görüyoruz ve basın ile 
yakın bir ilişki içerisindesiniz. Bunu neye borçlusunuz?
Basın tabii ki en büyük iş ortağımız. Yaptığımız tüm güzel işlerimizi 
basın mensubu arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Onların desteği 
bizler için çok değerli ve önemli. Hiçbir zaman basından gelen bir 
telefonu ve isteği reddetmedim. Mümkün oldukça bilgi paylaşımını 
gerçekleştirdim. 

Başarılı bir yönetici olarak, en büyük motivasyonunuz 
nedir?
Kendimi her daim motive edecek bir şeyler buluyorum. Hayatı 
seviyorum, yaşamayı seviyorum, sosyal aktiviteyi seviyorum, doğayı, 
hayvanları vs. her şeyi seviyor olmam -hümanist bir insan olduğum 
için- beni motive edebiliyor. Ama en büyük motivasyonum, yine 
söyleyeceğim, ailem.

Çalışanlarınız tarafından bir lider olarak kabul ediliyor 
musunuz?
Ben her zaman hayata olumlu ve pozitif baktım. Toplumda şöyle bir 
kanı var: Olumsuz bir durumda olumlu olmak, saflık olarak görülür. 
Ama tam tersi, bunun adı liderliktir. Ben çalışan tüm arkadaşlarımın 
önünü açmak ve daha ileriye gitmeleri için desteklerim. Onlar 
kendilerini geliştirdikçe hem çalıştığı kuruma hem de kendi özüne 
katma değer sağlayacaklardır. Bizlerin ana görevi budur. Onun için, ben 
bir üst düzey yönetici değilim, onların gözünde liderim. 

Hayatta her şeyi deneyerek öğrenenlerden misiniz, 
yoksa hayata karşı normalde çekingen bir tavrınız mı 
var?
Hiçbir şeyden çekinmedim ve çekinmem de. Denemem gereken bir 
şey varsa yaparım. Çünkü çekingen olduğunuz sürece öğrenemezsiniz 
ve kendinizi geliştiremezsiniz. İşin içinde olmak ve kendi ellerimle 
yapmak, benim öğrenmemde daha etkili olmuştur. 

Mesleğimin en güzel yanı insana 
dokunmak sanırım.
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pel Opal Otomotiv olarak iki yıldır satış birincisi 
olup, güçlü adımlarla yolumuza devam ediyor ve 
markanın en prestijli ödülüne layık görülmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödülün 
arkasında, özveriyle çalışan kocaman bir Opal 
ailesi, Opel Türkiye’nin biz bayilerine sağladığı 

güçlü alt yapı ve etkin pazarlama çalışmaları yatıyor. Bu yıl 
işimize olan tutkumuz, hızlı aksiyon alma yetimiz, müşteri 
memnuniyetini ön planda tutuşumuz ve çözüm odaklı 
yaklaşımımız sayesinde, Opel Türkiye’nin biz bayilerine verdiği 
fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Otomotiv 

pazarındaki rekabete ve son dönemde yaşanan tüm zorluklara 
karşın, her daim hızla gelişen teknolojiye kolay adapte olmak, 
müşteri memnuniyetini önceliklendirmek, istikrarlı, disiplinli 
ve özverili çalışma prensibini benimsemekle başarı kaçınılmaz 
oluyor. Biliyoruz ki; her araç satışında ailemize bir kişi daha 
ekliyoruz ve daha da büyüyoruz. Biz Opal Otomotiv olarak, 
müşterilerimize sadece araç satmıyoruz. Müşterilerimizin 
mutluluklarına, yaşam sevinçlerine, heyecanla Opel 
otomobilleriyle kat edecekleri yollara ve onların hayallerine ortak 
oluyoruz. Bu vesileyle ailemizde yer alan ve yer alacak olan her 
müşterimize teşekkürü borç biliriz.  

O

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu zorlayıcı konjonktüre rağmen; yirmi yılı 
așkın süredir, alanında uzman yüz elli kișiyi așan kadromuzla birlikte, “Güvenin 

Adresi” sloganı ile çıktığımız bu yolda; Opal Otomotiv olarak bir kez daha 
emeğimizin karșılığını almanın haklı gururunu yașıyoruz.  

Opal Otomotiv 
Türkiye Satış Birincisi

haber





Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulayan bașarılı iș insanı 
Șahin Holding Investment kurucusu Serkan Șahin, meslek hayatındaki 

bașarılarını ve hedefl erini aktarıyor.

Özveriyle Gelen Başarı

Serkan Sahin 
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erkan Şahin kimdir? 
Yatırım ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Berlin’de 
doğdum ve mesleki eğitimimi Berlin’de tamamladım. Meslek 
eğitimimin ardından yatırım, gayrimenkul ve inşaat sektöründe 
uzmanlaştım. Sorumluluğunu üstlendiğim birçok inşaat 
projesini başarıyla tamamladım ve halen yeni projeler üstüne 

çalışmaktayım. Yurt dışında, sektörde genç bir Türk girişimci olarak varlığımı 
sürdürüyorum.

Gayrimenkul sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?
Yurt dışında bankacılık ve finans eğitimlerimi aldıktan sonra uzmanlık 
alanı olarak inşaat ve gayrimenkul bölümünü seçtim. İnşaat ve gayrimenkul 
sektörü hep ilgimi çekmiştir. İnsanlar için konforlu yaşam alanları tasarlamak, 
onların hayallerini gerçekleştirmek benim için bir tutku.

Yurt dışındaki başarılı Türk iş insanlarından biri olarak 
tanınıyorsunuz. Genç yaşta bu tecrübe ve başarıyı nasıl elde 
ettiniz?  
İşimizi özveriyle ve severek yapıyoruz. Başarı da emeğimizin karşılığı olarak 
geliyor. Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Yurt dışında yatırımcılar bizim 
titizliğimizi biliyor ve bizi tercih ediyor.  

Eğitiminizi hangi alanda aldınız ve çalışma hayatına nasıl 
başladınız? 
Bankacılık bölümünde okuduktan sonra inşaat ve gayrimenkul bölümünde 
uzmanlaştım. Ailece yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ben de 
eğitimi tamamladıktan sonra kendi şirketlerimi kurdum.

Türkiye’deki plan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz? 
Türkiye’de, kalite ve konforun üst düzeyde olduğu inşaat projelerine 
başlayacağız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız 
devam ediyor. SMA ve kanser hastası çocuklara derneğimiz bünyesinde 
elimizden geldiği desteği sağlayacağız. 

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye’deki gayrimenkul sektörü çok pozitif bir şekilde yükselişe geçiyor. 
Hemen hemen %90’a kadar katma değer kazanıyor. Bana göre Türkiye’deki 
en sağlıklı ve kârlı yatırım, gayrimenkul yatırımıdır. Gayrimenkul 
yatırımlarında, talepleri doğru şekilde yönlendirebilmek ve geleceği daha fazla 
düşünerek değer yaratan yeni projeler üretmek zorundayız. Ben projelerimde 
sürdürülebilirlik ve deprem risklerine karşı dayanaklılığa da oldukça önem 
veriyorum. Dünya iklim krizi ile mücadele ederken biz inşaat sahipleri, 
projelerimizle gelecek nesiller için bırakacağımız dünyayı da düşünmeliyiz.

İş hayatında başarılı olmanın kuralları nelerdir? 
İş hayatında başarılı olmanın en önemli kuralı hedefe odaklanmak, azim ve 
sağlıklı adımlarla ilerlemek. İş hayatınızda birçok insanla karşılaşıyorsunuz, 
en önemli faktörlerden biri de güven sağlamak. Her zaman dürüst olmak, 
müşterinin size bağlılığını arttırır; böylece sektörde en çok tercih edilen 
firmalar arasına girmek kaçınılmazdır.

Medyada da görüldüğü üzere insanlarla pozitif bir 
diyaloğunuz var. Genel anlamda pozitif olduğunuz 
söylenebilir mi?
Hayata bakış açım pozitiftir. İnsanları dinlemeyi, hayatlarına pozitif 
şekilde dokunup güzel etkiler bırakmayı severim ancak, iş hayatımda özel 
hayatımdan farklı olarak ciddiyeti üst seviyede tutarım.

Hobileriniz nelerdir? 
Ata binmeyi ve kitap okumayı çok severim. Pazar günleri olmazsa olmazım 
tenistir. Tenis konusunda rakip tanımam.

S



Mesleğine bașladığı günden itibaren sözleșmeler hukuku, șirketler ve ticaret 
hukuku, icra ve ifl as hukuku alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Aslanbaș 

Hukuk Bürosunun kurucusu Avukat Mert Koray Aslanbaș, bu konular hakkında 
en çok merak edilenleri yanıtlıyor...

Hukuki Sorunlara 
Öngörülü Yaklaşım

Aslanbaş Hukuk Bürosu

röportaj

MERT KORAY ASLANBAȘ
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Aslanbaş Hukuk Bürosu
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MERT KORAY ASLANBAȘ

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Hangi konularda ağırlıklı olarak 
çalışmaktasınız?
1994 yılında Ankara’da doğdum. Çankaya 
Üniversitesinde hukuk, Anadolu Üniversitesinde 
işletme eğitimimi tamamlamamın akabinde Ankara 
Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık mesleğini 

icra etmeye başladım. Aslanbaş Hukuk Bürosunun kurucusuyum. 
Mesleğe başladığım günden bu yana şirketler ve ticaret hukuku, icra 
ve iflas hukuku ile sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmaktayım. 
Özellikle şirketlerin hukuki işlemlerinin yerine getirilmesi, 
şirketlere yönelik sağlıklı bir altyapının oluşturulması, karar verme 
ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması, sözleşme 
hazırlanması alanlarında ağırlıklı olarak çalışmaktayım. Aslanbaş 
Hukuk Bürosu olarak Ankara Çukurambar’da bulunan ofisimizde 
faaliyet göstermekteyiz. 

Hangi durumlarda şirketler ve ticaret hukukuna 
başvurulmalıdır? Bu alanda danışmanlık ve destek 
konusundaki hizmet süreciniz nasıl ilerliyor?
Günlük hayatımızda kişiler, şirketler ve kurumlar çeşitli sebeplerden 
dolayı hukuksal problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu sorunlara 
zamanında ve doğru şekilde çözümlerin sunulması gerekmektedir. 
Önleyici danışmanlık hizmeti ile, şirketlerin yaşayabileceği hukuki 
problemler, ofisimizce problem çıkmadan önlenmeye çalışılmaktadır. 
Şirketler hukuku ve ticaret hukukuna bir şirketin kuruluş 
aşamasından kapanış aşamasına kadar tüm ticari hayatı boyunca 
göstermiş olduğu faaliyetlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Ofisimiz bir 
şirketin tarafı olabileceği hukuki uyuşmazlıklarda ortaya çıkabilecek 
hukuki sorunları öngörerek, sözleşmelerin müzakere aşamasında 
müvekkillerini bilgilendirir ve gerekli hukuki korumaları sağlar. 
Dava veya icra takibine konu işlerde ise müvekkillerini yargı mercileri 
önünde temsil ederek, haklarını elde etmelerine yardımcı olur. 

Bir icra-iflas avukatı nasıl olmalıdır? Geçmiş 
davalarınızdaki yaklaşımlarınızdan örnekler verebilir 
misiniz?
Bir icra-iflas avukatı, uyuşmazlık meydana geldiğinde sorunu hızlı 
bir şekilde algılayıp, vakit kaybetmeksizin yol haritasını çıkarmalıdır. 
İcra konularında avukatın en temel görevi, müvekkilinin alacağına 
kavuşmasını en hızlı ve pratik şekilde sağlamaktır. Bu doğrultuda 
öncelikle borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağın tahsili sağlanmalı, 
anlaşma sağlanamaz ise avukat tarafından vakit kaybetmeksizin icra 
müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatılmalıdır. Bu süreçte Aslanbaş 
Hukuk Bürosu olarak bizlerin problemler karşısında çözüm üretme 
yeteneğini göstermesi, birden fazla görevi önceliklendirmesi ve 
yönetme yeteneğine sahip olması, sözlü ve yazılı iletişim kanallarını 
etkin bir şekilde kullanabilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm 
bunların yanında avukat, düzenli çalışma becerisi sergilemeli ve ikna 
kabiliyeti göstermelidir. Zaman zaman borcu tahsil edebilmek için, 
borçlunun mal varlığına haciz konulması gerekebilmektedir. Haciz 
işlemleri uzun ve detaylı bir süreci kapsayabileceği için bu sürecin 
sıkı bir şekilde takip edilip en nihayetinde borçludan borcun tahsil 
edilmesi sağlanmalıdır. Geçmişte açmış olduğumuz ve devam eden 
dosyalarımızda; icra ve dava dosyalarının detaylı olarak incelenmesi, 
tüm aşamaların dikkatli bir şekilde takip edilmesi, hukuki süreçlere 
tam anlamıyla hâkim olunmasına dikkat etmekteyiz. 

Sözleşmeler hukuku kapsamında en çok karşılaştığınız 
durumlar neler? Bunlara yaklaşımınızı anlatır mısınız?
Sözleşme hukuku, insanların özgür iradeleri ile sözleşme yapma 
serbestisi içinde sözleşme yapmalarını sağlayan, hakkın sınırlarını 

Ö çizen, hakları koruyan, güvence ve teminat altına alan, her 
iki tarafın yükümlülüklerini belirleyen, sözleşmeye aykırı 
davranılması halinde hukuki yaptırımları sağlamak için 
yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir hukuk alt dalıdır. 
Sözleşmenin geçersizliği, feshi, iptali, sözleşmedeki edimlerin 
yerine getirilmemesi halinde başvurulacak yollar, karşı taraftan 
talep edilebilecek haklar, tazmini söz konusu olabilen zararlar 
genellikle karşılaştığımız konulardır. Borçlar Kanunu’nun genel 
hükümleri sözleşmelerin kurulması, feshi, karşılıklı edimlerin 
ifası ve sair hususlarda başvurulacak hükümleri içerir; fakat 
doğru bir sözleşme, tarafların iradesini hukuki ilişki kurulurken 
ayrıntısıyla ortaya koymalı, süresi, feshi, sonuçları, yaptırımları, 
sözleşmeye uyulmama ihtimali göz ardı edilmemelidir. Hukuk 
büromuz, her türlü özel hukuk veya kamu sözleşmelerinin 
titizlikle hazırlanmasında ve sözleşme görüşmelerinin hazırlık 
safhasından, yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen 
sürede müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörün özellikleri 
ve yapısal durumları göz önüne alınarak sözleşmelerin 
hazırlanması, değiştirilmesi, analiz edilmesi, sona erdirilmesi 
ve sözleşmeye aykırılık halinde izlenecek fesih veya iptal 
süreçleri başta olmak üzere danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Müvekkillerimizin beklentilerini her zaman önemsiyoruz, 
gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını biliyoruz ve hakları için en 
doğru kararları veriyoruz 
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Tıp Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
Güven Sağlık Grubu tarafından 2008 
yılından bu yana Türk hekimlerini 
yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara 
teşvik etmek ve çalışmalarını 
desteklemek amacıyla düzenlenen 
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp 
Ödülleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda 
sahiplerini buldu.

ARİF ENGİN ÇETİNYEȘİM ȘARDAN, ÖMER ERÇETİN

Güven Sağlık Grubu tarafından tıp alanında, genç araştırmacılara 
verilen “Dr. Aysun-Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri” coşkulu bir törenle 
sahiplerini buldu. Ankara Ayrancı’da bulunan Güven Hastanesi’nde 
gerçekleşen ödül törenine tıp dünyasının yakından tanıdığı birçok 
isim ve Güven Hastanesi çalışanları katıldı. Genç Araştırmacı Proje 
Destek Ödülü ve En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü olarak iki ayrı 
kategoride ödüllerin verildiği etkinlikte oldukça renkli görüntüler 
yaşandı. 

davet

IȘIL YAZGANDİLEK OĞUZ

BANU KÜÇÜKEL

SEYFETTİN ILGAN, ERKAN KALAFAT



GÜZELLİĞİN SIRRI
Şermi MedBeauty

Şermi MedBeauty’nin kurucusu
DR. LİUBA KAYMAKÇI

“Konfor, ferahlık ve 
estetiği birleştirebildiğimize 

inanıyorum”

Birçok Bakım 
Ritüelini Kapsayan 

Merkez

“Henüz küçükken, mutlu olan 
insanların güzel de olduğunu 

fark etmiştim. Mutluluk ve 
güzellik ayrılmaz bir ikili.” 





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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sağlık ve güzellik

Konfor, ferahlık ve estetiği birleștiren Șermi MedBeauty’nin kurucusu
Dr. Liuba Kaymakçı, hayat görüșünü ve güzellik merkezlerinde uyguladıkları 

popüler prosedürleri aktarıyor.

Mutluluk ve Güzellik
Bir Bütündür

Şermi MedBeauty

LIUBA KAYMAKÇI
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Henüz küçükken, mutlu olan insanların 
güzel de olduğunu fark etmiștim. 

Mutluluk ve güzellik ayrılmaz bir ikili.

enüz küçükken, mutlu olan insanların güzel de 
olduğunu fark etmiştim. Mutluluk ve güzellik 
ayrılmaz bir ikili. Şermi MedBeauty benim hayatımda 
büyük öneme sahip. Buradaki her şeyi en ince 
ayrıntısına kadar tasarladım. Proje üzerindeki 
çalışmam tam iki yıl sürdü. 
Her misafirimizin kendini konforlu ve rahat 

hissedeceği bir ortam yaratmak benim için çok önemliydi, 
çünkü her misafirimiz güzel ve özeldir. Herkesin kendine özel 
ihtiyaçları ve kendi kişisel alana sahip olmaya hakkı vardır. Konfor, 
ferahlık ve estetiği birleştirebildiğimize inanıyorum. Bu hem 
binamızın tasarım özelliklerinde hem de merkezimizin hizmet 
standartlarında görülebilir. 

En popüler prosedürler hangileri?
Biz bahar döneminde açıldık. Peelingleri yapmaya yetişebildiğimiz 
gibi hâlâ yazın sıcaklarına hazırlanacak vaktimiz de var. Bu 
dönemde özellikle vitamin ve kolajen içeren bakım kompleksleri, 
cilt nemlendirme, vücut şekillendirme ve selülit karşıtı tedaviler, 
solaryum gibi uygulamalar çok ilgi görüyor.

Merkezimizde ayrıca yogaya da büyük önem veriyoruz. Bahar, açık 
havada çalışmak için harika bir dönemdir. Vücudun ve ruhun 
uyumu, her türlü bakım prosedürü için önemli bir tamamlayıcıdır. 

Hangi kozmetik markaları tercih ediyorsunuz? 
Merkezimizde yalnızca onaylı kozmetik ürünleri kullanılmaktadır. 
Bu kural, tüm kozmetik prosedürler için geçerlidir. Misafirlerimizin 
cilt gençliğini geri getirmeye yardımcı oluyoruz. Başarımızın sırrı, 
kompleks bakımlar ve cihazlı kozmetoloji konusunda kişisel 
yaklaşım uygulamamızdır. 

Covid sizi nasıl etkiledi?
Ben daha pandemi başlarındayken Covid geçirdim ve hemen 
sonrasında cilt problemlerim başladı. Tam olarak iyileşmem 
neredeyse bir yıl sürdü. Her şeyden önce beslenmeme dikkat 
ediyordum. Vitamin kullanıyordum. Bazı alışkanlıkları bırakmak 
da önem arz ediyor ancak, bunun herkes için kolay olmadığının 
farkındayım, bu yüzden de bu tarz alışkanlıkları minimum düzeye 
indirmeyi tavsiye edebilirim.

Günümüzde bakım birçok ritüelden oluşmaktadır. 
Sizin sevdikleriniz var mı? 
Kendime bakım yapmaktan keyif alıyorum. Sanırım benim için 
kişisel bakımın en önemli kısmı, günün sonunda makyajımı 
temizlemek ve böylece cildimin nefes almasını sağlayarak yeni 
güne taze başlamasına emin olmak. Biliyorum, bazen zor bir günün 
ardından bunu yapmakta gecikebiliyoruz ve sabah yapmak daha 
iyi bir fikirmiş gibi gelebiliyor ancak, sabah taze ve nemlenmiş bir 
ciltle uyanmak müthiş bir keyiftir. Bu yüzden de ne olursa olsun 
makyajımı akşamdan silmeye dikkat ediyorum. 

H

sermi.official



erek hareketin kısıtlanması gerek güneş 
maruziyetinin azalması sonucu hormonal ritmin 
değişmesi ile kış aylarında herkeste yağlanmaya ve 
kilo artışına eğilim oluyor. Bir de psikolojik olarak 
eğilim varsa sonuç, bölgesel veya genel yağ birikimi 
ve kas kütlesinin azalması... 

Her kış sezonu yaşadığımız bu kilo artışı döngüsü belki genç 
yaşlarda bahar sonundaki bir ila iki aylık spor ve beslenmenin 
düzeltilmesiyle kırılırken; kırk yaş üstünde, metabolik yavaşlama 
ile istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Selülitsiz bacaklar, yağsız 
karınlar, sarkmamış kollara ne yaparsak yapalım kavuşulamıyor. 

G

sağlık ve güzellik

Hızlandırılmıș bölgesel zayıfl ama ve diyet programlarıyla alınan sonuçların 
beklentileri karșılamayacağını belirten Uzman Dermatolog Özge Banu Öztürk, kilo 
verme ve sağlıklı bir görünüme sahip olmada kullanılan, zayıfl ama robotu ve ozon 

saunasına dair merak edilenleri paylașıyor...

Plaj Vücudu
Kıştan Hazırlanır

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

Danışanlarımda sıklıkla gözlemlediğim davranış; tatilden 
bir ya da iki ay önce selülit, bölgesel zayıflama ve diyet 
programlarına başvurmaları oluyor. Bir aylık hızlandırılmış 
programlar ile alınan sonuçlar beklentileri karşılamadığı 
zaman da kişiler, başlanan tedavileri tamamen 
bırakabiliyor

Aslında bilmeliyiz ki; metabolik problemler hızlı 
düzelemez. Selülit ve bölgesel yağlanma birer metabolik 
problemdir ve en az üç ila altı aylık yoğun uğraşlara ihtiyaç 
duyar. İşte bu yüzden plaj vücuduna hazırlık, kış ve bahar 
aylarında başlar.
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Ozon sauna, cilt aracılığı ile tüm bedeninin 
toksinlerden arındırılmasını sağlayabilir.

Bölgesel Zayıflama ve Selülit 
Bölgesel yağ depolanması, kadınlarda özellikle basen, kalça, iç 
bacak gibi alt ekstremitelerde yoğun iken,  erkeklerde karın ve bel 
bölgesinde sık görülür. Hemen hemen tüm kadınlar östrojenik 
etki altında olduğundan, selülit olarak bilinen portakal kabuğu 
görünümlü bölgesel yağlanmaya yatkınlardır. Erkekler, bacak kasları 
daha güçlü olduğundan ve testosteron hormonunun koruyucu 
etkisiyle selülit problemi yaşamazlar. Kadınların, doğumlardan sonra 
ve karbonhidrattan zengin beslenmeye bağlı olarak otuzlu yaşlardan 
itibaren karın çevresi genişleyebilir ve karın sarkmaları başlayabilir. 

Bölgesel zayıflama amaçlı kullanılan cihazlardan biri, zayıflama 
robotudur. D-finitive EVO, İspanya menşeli bir cihaz olup vakum, 
rotasyon, radyofrekans, endodermi, infrared dalgalarının üç ayrı 
başlık ile problemli bölgeye peş peşe uygulandığı bir yağ parçalama 
cihazıdır. 

Seanslar, bölge başına yaklaşık bir saat sürmektedir. Zayıflama 
robotu uygulandıktan sonra yirmi dakika lenf direnaj yapılır ve 
kan dolaşımının artışı ile sıvılaşan yağların lenfatik dolaşıma geçişi 
sağlanır. 

Zayıflama robotu, beş ila on dört gün arayla, ihtiyaca göre dört ila on 
iki seansa kadar uygulanabilir. İşlem sırasında vakum ve rotasyona 
bağlı hafif hassasiyet hissedilebilir ve iki ila beş gün içinde geçen 
morarma olabilir. Her seansta bir ila dört santimetreye kadar bölgesel 
değişkenlik gösteren ölçülebilir incelme elde edilir. 

Radyo dalgaları, cildi ısıtarak yeni kolajen yapması için de 
uyardığından, tedavi sonunda cilt sıkılaşması ve selülit, çatlak 
görünümünde belirgin azalma meydana gelir. 

Zayıflama robotu, yağ aldırma ameliyatlarından sonra oluşan 
çekiniklik, cilt düzensizliğini ve vücut şeklini düzeltmek amacıyla da 
kullanılabilir. Selülit ve cilt sıkılaşması amacıyla yine dört ila on iki 
seansa kadar uygulanabilir. 

Bedenin toksinlerden temizlenmesinin vücuttaki kronik yangının 
azaltılmasının, sağlıklı beslenmenin, doğru vitamin ve mineral 
takviyesi zayıflama programlarında önemli olduğunu biliyoruz. 
Özellikle detoks yapmak vücudu temizler. Eğer toksin atamazsak, kilo 
vermemiz zorlaşır ve selülit görünümü düzelmez. Detoks yaptığınız 
zaman bağışıklık sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi her türlü 
hastalığa karşı savunabilir. 

Ozon sauna, cilt aracılığı ile tüm bedeninin toksinlerden 
arındırılmasını sağlayabilir. Boyundan aşağı, kapalı bir kabin 
içinde su buharından faydalanılarak ozon gazının cildin genişleyen 
gözeneklerinden geçişi ile, kan ozonlama tedavisi benzeri etkilerin 
görüldüğü bir tedavidir. 

Ozon sauna nasıl etki eder?
• Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.
• Kan dolaşımı ile birlikte cilt ve organlar yenilenir, sıkı ve pürüzsüz 
görünüm kazanılır. 
• Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt görülür.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Kan ve lenf sistemi temizlenir.
• Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi 
çalışması sağlanır.
• Canlanan bağışıklık sistemi ve sıcağın etkisi ile mikropları 
öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır.

• Laktik asidi okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, 
esnekliğini arttırır.
• Eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur.
• Hormon ve enzim üretimi normale döner.
• Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.
• Ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu 
etkisi vardır. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı 
olur.
• Uykuyu düzenler. 

Ozon Sauna Yararları
Detoks etkisi: Vücudumuzda biriken toksinlerin hızlı bir şekilde 
atılmasına terleme yöntemiyle yardımcı olur.

Dolaşımın hızlanması: Isı ve gazların etkisiyle kan dolaşımı hızlanır. 
Dokular daha iyi oksijenlendiği için tansiyon üzerine olumlu 
etkileri vardır.

Zayıflama: Artan beden ısısı, dolaşımın hızlanması ve ozon 
oksijen gazlarının etkisiyle vücutta kalori yakılmasına yol açar. Bir 
seans ozon sauna iki yüz elli ila beş yüz kcal harcanmasına neden 
olur. Yakılan kalori, çıkılan ısı ve kişinin beden özelliklerine, 
yaşına göre değişmektedir. Sadece ter yoluyla 500 gram civarında 
bir eksilme olur.

Selülit giderme: Cilt altında sıkışan yağ hücrelerinin parçalanması 
ve dolaşımın hızlandırılması etkisiyle selülit görüntüsünün 
kaybolmasını sağlar.

Ağrıların yok olması: Ağrıya neden olan; dokularda bazı zararlı 
toksinlerin birikmesi, çeşitli sebeplere bağlı oluşan ödemler, 
dolaşım bozuklukları ve yetersizlikleridir. Isı, nem ve ozon oksijen 
yardımıyla artan dolaşım, azalan ödem ve toksinlerin ortamdan 
uzaklaştırılması, ağrı hissinin yok olmasını sağlar.

Yaşlanma etkilerinin azalması: Geçen yıllar ve çeşitli etkilerle 
cildimiz her geçen gün biraz daha yaşlanır. Zararlı ışınlar, toksik 
maddeler derinin hücrelerinin yaşlanmasına, kurumasına ve 
buruşmasına neden olur. Uygun nem ve ozon oksijenin yardımıyla 
deri hücreleri daha sağlıklı hale gelirler. Yeni hücreler gelişir. Üst 
yüzeyde bulunan ölü ve yaşlı hücreler dökülerek alttan genç, 
sağlıklı hücrelerin gelmesi sağlanır.

Tüm bunların dışında oksijen, beyin dokusunun beslenmesini 
sağladığından zihin daha iyi çalışır ve uykusuzluk, depresyon gibi 
şikayetlerin azalmasına da yardımcı olur.

Ozon sauna uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta; 
uygulama sonrası çok fazla sıvı kaybı olacağı ve mineral eksikliği 
yaşamamak için bol sıvı tüketilmesi gerektiğidir. Gerekirse, 
takviye mineral içeren ürünler kullanılmalıdır. 







Acıbadem, 
Tıp Bayramı’nı 
Kutladı
Acıbadem Ankara Hastanesi ekibi 14 
Mart Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen 
akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü A. Nihan Karaçam ve 
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut’un ev 
sahipliğinde gerçekleşen, tüm doktorların tam kadro katıldığı davette 
birbirinden renkli anlar yaşandı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen ekip 
bütün bir senenin yorgunluğunu da attı. Bol bol hatıra fotoğrafı çekerek 
günü ölümsüzleştiren doktorların mutluluğu görülmeye değerdi.  

davet

DR. MEHMET YÖRÜBULUT

MİRAY GİRİȘBAY, ARZU KAPUCU, PROF.DR. BÜLENT DEĞERTEKİN, A. NİHAN KARAÇAM, 
ZELİHA CANSEL KAHVECİ, TUBA ESKİ, AYNUR GÜRȘEN, PROF.DR. RANA KARAYALÇIN

Acıbadem 
Ankara Hastanesi 
doktorlarının 
doyasıya eğlendiği 
etkinliğe, 
Hastane Direktörü 
A. Nihan Karaçam 
ve Bașhekim Dr. 
Mehmet Yörübulut 
ev sahipliği yaptı.

DR. BAHAR ÖZNUR DT. EDA ÖZDEREPROF.DR. UĞUR EMRAH ALTIPARMAK PROF.DR. UFUK DEMİRKILIÇ

PROF.DR. AYTUĞ ÜNER PROF.DR. BERİL AKMAN, DR. FİLİZ ÇAĞLA UYANUSTA KÜÇÜK, DR: NURȘAT ERDEMLİ TUBA ESKİ
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davet

Tıp Bayramı’nı 
șık bir akșam 
yemeğiyle 
kutlayan 
Acıbadem 
Ankara 
Hastanesi 
ekibi senenin 
yorgunluğunu 
attı.

DR. YÜCEL DEMİR, UZM. DYT. GÜLDEN CİNASAL DEMİR PROF.DR. TUĞBAY TUĞ, PROF.DR. UĞUR FIRAT ORTAÇ, DR.ÖZGÜR CANOLER

SERKAN KIZILBAYIR DR. ORHAN ERBAȘDOC.DR. YEȘİM ÇİMENARZU KAPUCU, DR. RAHȘAN TURAN
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Spherofill Cell-Celluknife ile, fibrotik selülitlerden tek seansta kurtulmanın mümkün 
olduğunu belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaș ve Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanı Dr. Kamer Koldaș, selülit sorununu bir ya da iki günde çözebilen bu 
teknolojiyi MAG Okurları için detaylandırıyor...

Tek Seansta
Selülitten Kurtulmak

Dr. Kamer Koldaş

KAMER KOLDAȘ

sağlık ve güzellik



Spherofill Cell isimli cihaz, uzun vadeli 
selülit tedavisi sağlıyor. Tek seansta 

gerçekleșen bu tedavi, selülitin yaygınlığına 
bağlı olarak yaklașık bir saatten daha az 

bir sürede tamamlanabiliyor.

enel Anestezi Gerektirmiyor
Minimal invaziv bir işlem olan bu tedavi yöntemi genel 
anestezi gerektirmiyor. Spherofill teknolojisi, cildinizin 
hemen altındaki bağ bantlarını tedavi etmek için 
iğne boyutunda radyofrekans desteği olan bir yöntem 
kullanıyor. Etkinliği oldukça yüksek olan bu yöntemde 
tüm bunlara ek olarak, işlem biterken cilt altına 

bırakılan proteolitik solüsyonun içerdiği enzimler, tedavi edilen cilt 
altının tekrar yapışıp selülit görüntüsü oluşmasını engelliyor.

Portakal Kabuğu Görünümü Ortadan Kalkıyor
Spherofill Cell-Celluknife, hem derin hem de yüzeysel alandaki 
fibrozisli bölgeyi hassas bir şekilde hedefleyebiliyor. Bu alanları 
anında düzeltip, özellikle daha ileri düzeyde oluşan derin çukurlara 
ulaşıyor, diğer taraftan da portakal kabuğu etkisini kesin bir şekilde 
ve oldukça uzun bir süre için ortadan kaldırıyor. Deri yüzeyini 
aşağı doğru çeken septalar içinde yer alan fibrotik bağlar kesilirken 
oluşan travmatik süreç ile meydana gelen kanama, yeni doku 
oluşumunu sağlıyor ve yağ dokusu çözülüyor.

Çukurlar ve Gamzeler Üzerindeki Etki Önemli
Günümüzde, selülit tedavisinde kullanılan pek çok yöntem 
bulunuyor. Bunların çoğu cilt tonunu iyileştirmek, fazla yağı 
azaltmak veya mikro dolaşımı iyileştirmek için başarılı oluyor 
ancak, tekrarlayan subkütanöz fibrozisin neden olduğu “çukurlar ve 
gamzeler” üzerinde etkili değiller.

Tek Seansta Uzun Vadeli Tedavi Şansı
Türkiye’de yakın geçmişte kullanılmaya başlanan Spherofill 
Cell isimli cihaz, uzun vadeli selülit tedavisi sağlıyor. Tek seansta 
gerçekleşen bu tedavi, selülitin yaygınlığına bağlı olarak yaklaşık 
bir saatten daha az bir sürede tamamlanabiliyor. Spherofill 
tedavisi selülit görünümünü azaltmak için kullanılan ve ameliyat 
gerektirmeyen bir prosedür.

İki Yıldan Uzun Süre Selülitsiz Görünüm 
Sağlayabiliyor
Tedavi sonrası birkaç gün içinde olumlu sonuçlar görülebiliyor ve 
iki yıldan uzun süre boyunca selülitsiz cildin keyfi korunabiliyor. 
Spherofill Cell-Celluknife, fibrotik selülit (III ve IV. evreler) tedavisi 
için tasarlanmış yeni bir yöntem. Hastaneye yatış gerektirmeden 
ayakta tedavi ortamında, etkili ve uzun süre korunan sonuçlar 
sunuyor.  

G



sağlık ve güzellik

Diș hekimliğinde uygulanan tüm tedavi hizmetlerini sunan Biancodent Ağız 
ve Diș Sağlığı Polikliniğinin kurucu ortakları Nupelda Ayçiçek Yalçındağ ve 

Çise Çağın, kaliteli ve etik değerleri ön planda tutan bir sağlık kurulușu olarak 
hizmet vermeye devam ediyor...

Sağlıklı Dişler ve
Estetik Bir Gülüş

Biancodent

ÇİSE ÇAĞIN, NUPELDA AYÇİÇEK YALÇINDAĞ
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Çise Çağın, kaliteli ve etik değerleri ön planda tutan bir sağlık kurulușu olarak 
hizmet vermeye devam ediyor...

Sağlıklı Dişler ve
Estetik Bir Gülüş

Biancodent

ÇİSE ÇAĞIN, NUPELDA AYÇİÇEK YALÇINDAĞ

Estetik ya da diğer bilinen adıyla 
biyomimetik diș hekimliği, gülüșünüzün 

șeklini, rengini, hizasını, boyutunu, 
genel sağlığını ve ișlevini iyileștiren bir 

diș hekimliği dalıdır.

ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Diş hekimi 
olmaya nasıl karar verdiniz?
Nupelda Ayçiçek Yalçındağ: Diyarbakır doğumluyum. 
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 
bitirdikten sonra, Ankara’daki özel kliniklerde 
mesleğimi icra ettim. Ocak ayından itibaren, kurucu 
ortaklarından olduğum Biancodent Ağız ve Diş Sağlığı 

Polikliniğinde ekibimle birlikte hizmet vermekteyim. Meslek 
hayatım boyunca yut içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli seminer ve 
eğitimlere katıldım. Kendi kararlarımı vermeye başladığım yaştan 
itibaren hekim olmak hedefimdi. Bana diş hekimi olma ilhamını 
veren ise kendi diş hekimimdi. Onun, bana ve hastalarına yaklaşımı, 
mesleğini severek yapması, beni bu kararımda motive etti. İyi ki diş 
hekimi olmuşum. Gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir hekim 
olmak benim de en büyük hedeflerimden biri.
Çise Çağın: 1986 Lefkoşa doğuluyum. Üniversiteye kadar olan 
eğitimimi Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra, 2003 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde lisans eğitimime başladım. 
Mezuniyetim sonrası Gazi Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Bölümü’nde doktora eğitimine kabul edildim. Doktora eğitimimin 
ardından sekiz yıl boyunca özel sektörde çalıştıktan sonra Ocak 
ayından itibaren, kurucu ortaklarından olduğum Biancodent Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniğinde ekibimle birlikte hizmet vermekteyim. 
Diş hekimliğini tercih etmem aslında ailecek verdiğimiz bir karardı. 
Rahmetli babam hep doktor olmamı istemişti, fakat diş hekimliğini 
Hacettepe’de kazanabiliyor olmam tercihimde etkili oldu. İyi ki de 
olmuş, bu güzel mesleği yıllardır çok severek icra etmekteyim.  
 
Biancodent olarak temel amacınız nedir? 
Biancodent’i kurarken ikimizin de temel amacı, uzun yıllardır 
diş hekimliği sektöründe edindiğimiz tecrübeyi, fark ettiğimiz 
eksiklikleri ve katabileceğimiz yenilikleri bir çatı altında 
toplayabileceğimiz, kaliteli ve etik değerleri ön planda tutan bir 
sağlık kuruluşu oluşturmaktı. 

Kliniğinizde hangi tedavi yöntemlerini 
uyguluyorsunuz?
Kliniğimiz, diş hekimliği alanında uygulanan tüm tedavi 
hizmetlerini sunmaktadır. Tüm tanı gereçlerine sahip kliniğimizde 
diş taşı temizliğinden, dolgu ve kanal tedavisini içeren restoratif 
işlemlere, gömülü diş çekimi ve implant tedavisi gibi cerrahi 
işlemlerden, son zamanlarda çok gündemde olan dijital 
gülüş tasarımı, lamina gibi estetik diş hekimliğine hizmetler 
verilmektedir.

Dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltildiği ortodonti alanında, çocuk 
diş hekimliği olarak da bilinen pedodonti alanında, gülüş tasarımı 
temelinde dolgu ve porselen uygulamaları, botoks ve yüz bölgesi 
dolgu uygulamalarını kapsayan estetik diş hekimliği alanında, ağız 
hastalıkları, eklem ağrıları ve çene cerrahisi alanında, branşında 
uzman hekim kadromuzla hizmet vermekteyiz. 

Estetik diş hekimliği nedir ve uyguladığınız tedaviler 
neler?
Estetik; sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik 
denen kavramın bilimi olarak tanımlanır. Diş hekimliğinde 
estetik ise doğala en yakını yakalayabilmektir. Estetik ya da diğer 
bilinen adıyla biyomimetik diş hekimliği, gülüşünüzün şeklini, 
rengini, hizasını, boyutunu, genel sağlığını ve işlevini iyileştiren 
bir diş hekimliği dalıdır. Bu alanda uyguladığımız tedaviler; 
çürük, yıpranmış, aşınmış veya kırılmış dişlerin kompozit dolgu 
materyalleri veya porselen kaplama/lamina gibi yöntemlerle 

Ö

restore edilmesi, diş renginin değiştirilmesi, diş arası boşlukların 
kapatılması, diş çevresindeki yumuşak ve sert dokunun sağlık ve 
estetiğini içine alan pembe estetik kavramını da kapsamaktadır.   

Ağız ve diş sağlığı için neler önerirsiniz? Nasıl bir 
günlük bakım uygulanmalı?
Ağız ve diş bakımı, günlük temel temizlik rutinimizin olmazsa 
olmazıdır. Peki, bu rutinde neler yapılmalı? Kişi, hekiminin 
kendisine önerdiği fırça ve macunla her ana öğünden sonra 
muhakkak dişlerini ve dilini fırçalamalı ve gece yatmadan önce 
diş ipi kullanmalıdır. Bunun yanında ağız suyu ve gargaralar 
destekleyici olarak kullanılabilir. En az günlük bakım kadar 
önemli olan bir diğer konu ise rutin diş hekimi kontrollerinin 
gerekliliğidir. İhtiyaca göre en az altı ay, en çok bir senede bir kere 
muhakkak diş hekimimizi ziyaret etmeliyiz. 



Biancodent’e 
Keyifli Açılış
Diş hekimleri Çise Çağın ve Nupelda 
Ayçiçek Yalçındağ girişimiyle 
kurulan Biancodent Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği tıp ve iş 
dünyasının katılımıyla gerçekleşen 
bir davetle açıldı. 

Diş sağlığı alanında yaptıkları çalışmalarla isimlerinden bahsettiren 
genç diş hekimleri Çise Çağın ile Nupelda Ayçicek Yalçındağ, 
yeni kliniklerinin kapılarını keyifli bir davet ile açtı. İş ve tıp 
dünyasından birçok ismin katıldığı açılış davetinde, misafirler 
müzik dinletisi ve çeşitli ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 
Öveçler’de bulunan Biancodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin 
açılışında misafirleriyle yakından ilgilenen Nupelda ve Çise Hanım 
ise şıklıklarıyla gözleri doldururken bir yandan da dostlarıyla bir 
arada olmanın mutluluğu içerisindeydi.  

DAMLA MAVİLİ-KÜRȘAT ÇAKIR

ÇİSE ÇAĞIN, NUPELDA AYÇİÇEK YALÇINDAĞ

ROȘAN YALÇINDAĞ

BERNA ACIR

davet
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Genç diș 
hekimleri 
Çise Çağın ile 
Nupelda Ayçicek 
Yalçındağ, yeni 
kliniklerinin 
kapılarını keyifl i 
bir davet ile açtı.

TANYEL ÖZKAN ÇENDEK SELEN BAYBARS CANER ÇENDEK HİLAL ARSLAN

MERVE ÇAKIRSELİM ÜNALİLKNUR YILMAZ, DERYA TALAN
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sağlık ve güzellik

Kafeinin uyandırıcı ve canlandırıcı etkisine karșın, olumsuz yönlerini de ele alan 
Diyetisyen Nagehan Afșar, kafein içermeyen beș uygulama önerisiyle zinde ve

fit olmanın yollarını anlatıyor. 

Yaza Daha Zinde ve Fit 
Girmenin Beş Formülü
Diyetisyen Nagehan Afşar

DYT. NAGEHAN AFȘAR

Taze nane, limon kabuğu 
rendesi, biberiye veya karanfil 

kokularının canlandırıcı etkilerinden 
faydalanabilirsiniz.

aklaşan yaz mevsimine hangimiz daha zinde ve fit girmek 
istemeyiz ki? Günümüzde zevk amaçlı veya vücudu 
uyarıcı ve canlandırıcı etkisinden dolayı sıklıkla kafein 
tercih edildiğini gözlemliyoruz. Bu şekilde bireylerin 
kafein içerikli yiyecek ve içecek tüketmelerinin olumlu 
etkilerinin gözlemlenebileceği gibi bazı olumsuz yan 
etkileri de olabilmektedir. Kafein en çok kahvenin 

içerisinde yer aldığından, kahve ile özdeşleşmiş durumdadır. Kafein 
ayrıca, yiyecek ve içeceklere eklenebilen bir içeriktir. Vücudumuzda 
emiliminin büyük bir çoğunluğunun ince bağırsakta olduğu ve sinir 
sistemimizi uyarıcı etkilere sahip olduğu bilinen bir maddedir. Kafein 
tüketiminin ılımlı düzeyde olmasının sağlık üzerine birçok olumlu 
etkileri bulunmaktadır. Günlük ortalama 300 mg kafein, yetişkinler 
için güvenli kabul edilmektedir. Bu, yaklaşık üç ila dört fincan kahve 
veya beş ila altı büyük bardak çay tüketimine denk gelmektedir. Fakat 
fazla tüketiminde ise kalp çarpıntısı, sinirlilik veya uyku problemlerine 
sebep olabilmektedir. Bu etki kişiden kişiye değişebildiği gibi, tüketilen 
besinin içeriği veya hazırlanış şekilleri de bu değişikliğe sebep 
olabilmektedir. Hatta bazı türev ilaçlar ile etkileşime girerek etkinliğini 
değiştirmektedir. Ayrıca adölesan çağda tüketilen kafeinin içeriğinin 
genellikle asitli içeceklerden gelmesi, büyüme ve gelişme sürecini 
etkilemekte ve vücut ağırlığının kontrolünde bozulmalara sebep 
olabilmektedir. Bu sebeple kafein içermeyecek ama bizim daha zinde ve 
fit olmamızı sağlayacak beş formülden sizlere bahsetmek istiyorum.

Su
Güne su ile başlayan bir kişi bedeni için iyi bir hidrasyon sağlamaktadır 
ve yeterli su tüketimi sağlamak, bedenimizde oluşabilecek yorgunluk 
hissini azaltarak organlarımıza uyanma mesajını iletmektedir. Eğer 
seviyorsanız, mevsim meyveleri dilimleyerek daha aromalı ve sağlıklı 
hale getirmeniz mümkün.

Hafif Kahvaltı
Güne enerjik başlamamız için bedenimize ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlamamız gerekmektedir. Fakat kahvaltı içeriğinde kızartmalar, ilave 
şeker içeren unlu mamüller veya paketli hazır gıdaların bulunması, 
anlık enerji ve tokluk oluşturmalarına karşılık ilerleyen saatlerde daha 
yüksek yorgunluk ve uyku haline sebep olabilmektedir. Bu sebeple 
yapacağımız hafif ve besin değeri yüksek bir kahvaltı ile gün içerisinde 
daha zinde olmamız mümkün.

Kokular
Etkinlikleri kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, bazı 
koku türleri, sabah daha zinde uyanmanıza veya gün içerisindeki 
yorgunluğunuzu alabileceğine dair sonuçlar sunmaktadır. Taze nane, 
limon kabuğu rendesi, biberiye veya karanfil kokularının canlandırıcı 
etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Nefes Egzersizleri
Sabah erken saatlerde, iş yoğunluğunuz sebebiyle egzersiz için 
vakit bulamayabilirsiniz. Fakat solunum egzersizleri, dolaşımdaki 
oksijenlenmeyi arttırdığı için bedeninizi uyararak daha zinde olmanıza 
yardımcı olabilir. Uzun derin nefesler, sizin daha konsantre ve daha 
zinde olmanızı sağlayacaktır.
 
Uyku
Tabii ki zinde bir gün geçirebilmenin altında yatabilecek en temel 
faktörlerden birisi de yeterli ve kaliteli bir uyku uyumaktır. Maalesef 
ki günümüzde çok fazla teknoloji, yoğun stres, obezite veya diğer 
faktörlere maruz kalmamızdan kaynaklı, yeterli ve kaliteli bir uyku 
sağlayamamaktayız. Uyku kalitemize ekstra özen göstererek hem gün 
içerisinde zindeliğimizi hem de sağlığımızı koruyabiliriz.  
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sağlık ve güzellik

Genital estetik uygulamaları ile, daha önce tabu olan veya düzeltilemez denilen 
birçok problemin artık çözülebildiğini vurgulayan Üroloji ve Robotik Cerrahi 

Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kıraç, estetik görünüm ve fonksiyonel sonuçlarıyla 
ürolojide uyguladığı operasyonları aktarıyor.

Ürolojide Genital Estetik 
Uygulamaları

PROF. DR. MUSTAFA KIRAÇ 



Genital estetik uygulamaları, ürolojide 
yaygın uyguladığımız ameliyatlardır. 

Danıșanların talepleri doğrultusunda 
ve beklentilere göre yapılacak ișlemler 

belirlenmekte ve fonksiyonel açıdan 
sorun çıkarmayacak bir operasyon 

hedefl enmektedir.

anatta ve yaşamda güzelliğin bilimi olarak adlandırılan 
estetik, insanoğlunun çok eski yıllardan bu yana 
kaygısını taşıdığı bir kavramdır. Biz cerrahların estetik 
operasyonları ve estetik uygulamaları sıklıkla uyguladığı 
da düşünülürse, bu kavram hayatımızın hemen hemen 
her yerinde vardır. Son yıllarda hem erkekler hem de 
kadınlarda estetik anlayışı değişmiştir ve değişmeye 

devam etmektedir. Değişmeyen ise, güzelliği ve estetik olanı arama 
duygusudur. Üroloji branşında erkek genital estetiği kavramı ise 
nispeten daha yenidir. Erkekler artık daha çok estetik operasyonalar 
talep etmektedir. Genital estetik uygulamaları güzel ve estetik bir 
görüntü oluşturmasının yanında fonksiyonel olan sonuçları da 
beraberinde getirmektedir.

Gential estetik cerrahi ile uğraşan bizlere en sık talep, erkek genital 
estetiği olmaktadır. Boyut memnuniyetsizliği olan ya da daha heybetli 
bir görüntü isteyen erkekler bu talepleri ile bize başvurmaktadır. 
Ben bu konuda, penis uzatma ve kalınlaştırma operasyonlarını 
sıklıkla yapmaktayım. Bu operasyon ile, penis uzatma amacıyla 
asıcı bağ kasık bölgesinden kesilerek ortalama 1.5-3.5 cm civarında 
bir uzama elde edilmektedir. Penis kalınlaştırma için ise genellikle 
karın bölgesinden alınan yağlar, uygun işlemlerden geçirilerek penis 
derisinin altına uygulanmaktadır. Bu şekilde peniste ortalama %35-40 
oranında kalınlık artışı olmaktadır. Bu iki işlem genellikle beraber 
yapılmaktadır. Oldukça başarılı sonuçları olan bu kombine cerrahi 
her geçen gün daha çok talep görmektedir. Dolayısıyla penis, estetik 
ameliyat ile hem uzatılabilmekte hem de kalınlaştırılmaktadır. Ancak, 
uzama için çok fazla bir beklenti içinde olmak doğru değildir. Ayrıca 
bu operasyonun bir estetik uygulama olduğu, kişisel beğenilerin 
farklılık gösterebileceği bilinmelidir. Penis kalınlaştırma için yağ 
dokusunun bir alternatifi dolgu maddeleridir. Vücuda uyumlu olan 
hacim artırıcı sentetik dolgu maddeleri penis yüzeyine uygulanarak 
yine kalınlaşma sağlanabilmektedir.

Bir diğer estetik uygulama, penis eğriliğinin düzeltilmesidir. Penis 
aksı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve kişinin farkında 
olmadığı minimal eğrilikler toplumda sık görülmektedir. Genel 
olarak toplumun %10-15’inde gözle görülebilir oranda ancak, ilişkiyi 
engellemeyen eğrilik vardır. Bazen de eğrilik çok ciddi boyutta olup 
cinsel ilişki sırasında vajinal penetrasyonu sağlayamaz. O yüzden 
penis eğrilikleri dikkate alınmalıdır. Eğri bir penis, operasyon ile 
düzeltilebilir. Yaklaşık olarak 1.5-2 saatlik bir operasyon ile danışan, 
penisteki eğrilikten kurtulabilmektedir. Eğrilik düzeltme işlemi çoğu 
zaman fonksiyonel bir operasyondur. Yani bu düzeltmenin amacı ilişki 
sırasında düz bir açı ile penetrasyonun gerçekleşmesidir.

Ürolojide sıklıkla uyguladığımız diğer genital estetik uygulamaları, 
sünnet hatalarının düzeltilmesi, fazla deri artıklarının düzeltilmesi, 
PRP uygulamaları ile penis renginin açılması, kasık bölgesine koku 
ve terlemeyi önlemek amacıyla botulinum toksin uygulamaları, testis 
protezi yerleştirilmesi, ereksiyon sorunu olan ve tedavi edilemeyen 
danışanlarda penis protezi uygulamaları, peygamber sünneti cerrahisi 
ve inmemiş testis operasyonlarıdır. Genital estetik uygulamaları, 
ürolojide yaygın uyguladığımız ameliyatlardır. Danışanların talepleri 
doğrultusunda ve beklentilere göre yapılacak işlemler belirlenmekte 
ve fonksiyonel açıdan sorun çıkarmayacak bir operasyon 
hedeflenmektedir. Yukarıda da ifade ettiğim gibi bu operasyonların 
bir estetik işlem olduğu ve sonuçlarının kişilere göre farklılıklar 
gösterebileceği unutulmamalıdır. Özetle genital estetik uygulamaları 
ile, daha önce tabu olan veya düzeltilemez denilen birçok problem 
artık çözülmektedir. Danışanlarım çekinmeden bu konuları hekimi ile 
konuşabilmeli ve bu konuda tecrübeli cerrahlardan destek almalıdır. 

S
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Invisalign Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Tuğçe Tanır Ertunç, ortodontik 
tedavide kullanılan șeffaf plak tedavisinin kolaylığını ve etkilerini 
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Tellerle uygulanan ortodontik tedavilerin 
aksine șeffaf plak tedavisi olan 

danıșanlar, plaklarını çıkardıklarında 
diledikleri gibi yiyip içebilirler.

ğız sağlığında ortodontik tedavinin 
öneminden ve şeffaf plak tedavisini 
farklılaştıran avantajlarından bahseder 
misiniz?
Ortodontik tedavide amaç sadece estetiği 
düzeltmek olmayıp, esas hedef daha iyi bir 
fonksiyon sağlayabilmek, çapraşıklığa bağlı 

oluşabilecek çürük, diş eti rahatsızlığı gibi sorunları ortadan 
kaldırmak ve iskeletsel anomaliye sahip danışanlarda bu yapıyı 
düzeltmektir. Şeffaf plak tedavisi, ortodontik tedavide en güncel 
yaklaşım olup plaklar kişiye özel üretilmekte. Braketlerle yapılan 
tedaviye göre, danışana estetik açıdan avantaj sağladığı gibi 
hijyen ve tedavi esnasındaki konfor anlamında da daha avantajlı. 
Danışanlar şeffaf plakları istedikleri zaman kolayca çıkarabilir ve 
istedikleri gibi rahatça yiyip içebilirler.

Şeffaf plak tedavisi hangi vakalara uygulanıyor yaş 
konusunda sınırlama var mı?
Şeffaf plakları uygulamak için herhangi bir yaş sınırı yoktur 
diyebiliriz. Çocuklarda karma dişlenme dönemi dediğimiz süt 
dişlerin dökülüp yerine daimi dişlerin geldiği erken yaşlardan, 
erişkin danışan grubuna kadar geniş bir yaş grubu yelpazesine 
hitap ediyor.

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli 
hale getirmenin yolu var mı?
Küçük yaş grubundaki danışanlar, düşünülenin aksine şeffaf 
plak tedavisine çok daha rahat uyum gösteriyor. Plakların 
minimal tasarıma sahip olması, ağızda fazla yer kaplamaması 
çocukların konforunu artırdığı için tedavide iş birliğinin de 
artmasına neden oluyor. Ayrıca çocuklar için tedaviyi daha keyifli 
hale getiren bir detay olarak, onlara özel tasarlanmış  Invisalign 
Stickables’lar da plaklara uygulanabiliyor.

Şeffaf plaklar konuşmada zorluklara neden 
olabiliyor mu? Özellikle yeme içme konusunda 
danışana sınırlamalar getiriyor mu?
Plaklar ağızda diş eti sınırında bittikleri ve fazla hacimli olup 
da çok yer kaplamadıkları için konuşmada herhangi bir soruna 
neden olmuyor. Nadir de olsa bazı danışanlar plak ilk takıldığında 
konuşmada sorun yaşayabiliyor ancak, bu durum bir ila iki 
günlük alışma sürecinden sonra düzeliyor. Tellerle uygulanan 
ortodontik tedavilerde, danışanların yeme içme konusunda 
uyması gereken pek çok  kural bulunuyor. Bunun aksine 
şeffaf plak tedavisi olan danışanlar, plaklarını çıkardıklarında 
diledikleri gibi yiyip içebilirler.

Danışanlar şeffaf plak bakımlarını nasıl yapabilir?
Şeffaf plaklarla hijyeni sağlamak da gayet kolay. Danışan, plağı 
çıkardığında rahatça dişlerini fırçalayabildiği gibi plakları da 
fırçalayarak temizleyebilir, ayrıca temizleme kristalleri ile de plak 
temizliğini sağlayabilir.
 
Bu tedavide danışanların ağız içi ölçümlerini 
nasıl alıyorsunuz? Dijital teknolojiler kullanıyor 
musunuz?
Bu tedavi aslında tamamen dijital teknolojiden faydalanıyor. 
Teknolojinin bu kadar geliştiği günümüz koşullarında 
danışanlardan geleneksel yöntemlerle ölçü almak yerine dijital 
ağız içi iTero tarayıcı ile ölçü alınıyor. Tedavi planlaması 3D model 
üzerinde dijital olarak hekim tarafından planlanıyor, plakların 
üretimi de kişiye özel olarak yapılıyor.

A

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor? 
Danışanlar sağlıklı dişlerine ne zaman kavuşuyor?
Şeffaf plak tedavisinde süreç, danışanın sahip olduğu ortodontik 
anomalinin şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Bu soruya net 
cevap alabilmeniz için mutlaka bir ortodonti uzmanınıza muayene 
olmanız gerekmektedir.

Tedavide kontrol süreçleri nasıl ilerliyor? 
Danışanların fiziksel olarak kontrollere gelmesine 
gerek var mı?
Klasik ortodontik tedavide danışanların mutlaka ayda bir kez 
düzenli olarak kontrollere gelmesi gerekmekte ancak, şeffaf plaklar 
bize bu konuda esneklik sağlayabiliyor. Danışanların tabii ki yine 
hekim kontrolünde olması, klinik ziyaretlere gelmesi gerekiyor 
ama bunun sıklığını azaltabiliyoruz. Örneğin; şehir dışından ya da 
yurt dışından iki ila üç ay gibi aralıklarla gelen danışanlarım var. 
Danışan, düzenli olarak bir sonraki plağı kullanmaya devam ettiği 
sürece klinik ziyaret sıklığını azaltabiliyoruz. 
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ncelikle kendinizden ve Tuvana Eroltu 
Akademi’den biraz bahseder misiniz? 
1987 yılında İstanbul’da doğdum. Akademisyenim. 
İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı ile Havacılık 
Yöneticiliği bölümlerinden mezunum. Yüksek 
lisansımı İşletme alanında yaptım. Halen daha İletişim 
Bilimleri Doktora Programı’na devam etmekteyim. 

İş hayatımda on yedinci yılımı doldurdum. Turizm, havacılık, 
kurumsal iletişim, pazarlama gibi farklı sektörlerde çalıştım. Kısacası 
tam bir multidisiplinerim. 2015 yılından beri de eğitim sektörünün 
içindeyim. Bir gazetede yaşam yazarıyım. 2016 yılında başladığım 
İstanbul Kültür Üniversitesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Program Başkanlığı görevinden 2021 Kasım ayında, kendi eğitim 

şirketimi kurmak için ayrıldım. Kasım 2021 itibarı ile Tuvana Eroltu 
Akademiyi kurdum. 

Tuvana Eroltu Akademi, alanında uzman ve akademik alt yapıya 
sahip hocalarımızın yer aldığı güçlü bir eğitim kadrosu ile 
ilerlemektedir. Güncel  eğitim içerikleri ile; kursiyerlerimizi bir 
danışan gibi görüyor ve kariyer hedeflerinde onları bir adım öteye 
taşıyacak teorik ve pratik eğitimlerin bir arada harmanlandığı bir 
sistem uyguluyoruz. Tuvana Eroltu Akademi, farklı üniversitelerin 
Sürekli Eğitim Merkezleri ile anlaşma yaparak otuzdan fazla 
sertifikalı eğitim veren; sektörün ve bireylerin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran, kurumsal ve bireysel eğitimler çerçevesinde 
hem online, hem de “in house” eğitimler veren bir eğitim kurumudur.

Ö

İș hayatında on yedinci yılını dolduran akademisyen Tuvana Eroltu, kendi adıyla 
kurduğu eğitim merkezinde, uzman kadroyla verdikleri eğitimlerden bahsederken 

bütünsel șifa kaynağı olan yüz yogası hakkında merak edilenleri 
MAG Okurları için aktarıyor.

Yüz Yogası ile Gençleşmek
Tuvana Eroltu Akademi

röportaj
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taşıyacak teorik ve pratik eğitimlerin bir arada harmanlandığı bir 
sistem uyguluyoruz. Tuvana Eroltu Akademi, farklı üniversitelerin 
Sürekli Eğitim Merkezleri ile anlaşma yaparak otuzdan fazla 
sertifikalı eğitim veren; sektörün ve bireylerin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulunduran, kurumsal ve bireysel eğitimler çerçevesinde 
hem online, hem de “in house” eğitimler veren bir eğitim kurumudur.

Ö

İș hayatında on yedinci yılını dolduran akademisyen Tuvana Eroltu, kendi adıyla 
kurduğu eğitim merkezinde, uzman kadroyla verdikleri eğitimlerden bahsederken 

bütünsel șifa kaynağı olan yüz yogası hakkında merak edilenleri 
MAG Okurları için aktarıyor.

Yüz Yogası ile Gençleşmek
Tuvana Eroltu Akademi

röportaj

TUVANA EROLTU

Yüz yogası eğitimleriniz oldukça dikkat çekiyor. Peki, 
yüz yogası nedir, ne işe yarar? Faydalarını biraz 
anlatır mısınız?
Yüz yogası, yüz yogası asanaları, yüz masajı, pranamaya nefes, 
ve meditasyon teknikleri ile desteklenen holistik bir çalışmalar 
bütünüdür. Yüz yogası, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, 
tamamen kendi evinizin konforunda gençleşip güzelleşmenize 
ve şifalanmanıza yardımcı olur. Özellikle son yıllarda doğala olan 
ilginin artması ile botoks ve dolgu uygulamalarına alternatif 
olarak son derece yararlı bir çalışmadır. Nasıl spor yaparak tüm 
vücudumuzu çalıştırıyorsak, yüz yogası ile de yüz kaslarını 
çalıştırarak hem yüzümüzü gençleştirebilir, hem de yüzde 
değişimler yaratabiliriz. Yüz yogası, yoganın bir alt dalı olması sebebi 
ile harika bir yolculuktur. O yüzden yüz yogasında şifa, bütünsel 
olarak gelir. Danışanlarımın en çok şifalandıkları konuların başında 
diş sıkma problemleri gelmektedir. Ancak panik atak, anksiyete ve 
hatta bel fıtıklarında bile iyileşme olduğuna şahit oldum.

Siz yüz yogasına ne zaman başladınız? Yolcuğunuzdan 
bahsedebilir misiniz?
Aslında yüz yogasında çok eskiyim. Ancak, yeni yeni tanınıyorum. 
2013 yılında ilk defa yüz yogası eğitimimi, sevgili Lourdes Çabuk 
hocadan aldım. Kendisi yüz yogasını Türkiye’ye getiren çok değerli 
bir hocadır. Ardından Endonezya’da eğitmenlik eğitimi, nefes ve 
meditasyon eğitimleri ve onlarca atölye dersleri derken hobim yavaş 
yavaş işime dönüşmeye başladı. Aynı zamanda uluslararası eğitmen 
yetiştirme yetkisine sahip olmam sebebi ile 2020 yılından beri 
online platformda her ay onlarca eğitmen yetiştiriyorum. 

Yüz yogasının yanında ek olarak neler yapılması 
gerekir?
Tıpkı sporda olduğu gibi; %40 yüz yogasıysa, %50 beslenme 
ve %10 da olumlu bakış açısını yakalamak, bu yolculukta son 
derece önemli… Yüz yogası yapan bireylerin bundan daha fazla 
fayda sağlayabilmeleri için güzellik beslenmesi uygulamaları 
gerekiyor. Sürekli paketli gıda ve rafine şeker yiyerek güzelleşmeyi 
bekleyemeyiz. Güzellik beslenmesi, yüz yogası eğitmenlik 
derslerinde detaylı olarak veriliyor. Ancak okurlar için birkaç küçük 
tüyo vermek isterim: Güzellik beslenmesi, alkali ve asidik dengesinin 
belirli bir oranda olduğu, rafine şeker tüketiminin sıfır ya da sıfıra 
yakın olduğu, Omega 3’ten zengin bir beslenme türüdür. Yüz 
yogasına başlayan bireyler, beslenmelerine dikkat ederlerse çok daha 
hızlı sonuç alabilirler.

Akademide ne tür eğitimler veriyorsunuz? 
İçerikleriniz neler?
Tuvana Eroltu Akademide, üniversite onaylı, e-Devlet üzerinden 
sorgulanabilir otuzdan fazla eğitim verilmektedir. En son İstanbul 
Esenyurt ve İstanbul Gelişim Üniversiteleri ile anlaşma imzaladık. 
İçeriğimizde; yüz yogası uzmanlık eğitimi, güzellik ve anti-aging 
beslenme koçluğu -ki bu eğitimi ilk defa biz üniversitelerin Sürekli 
Eğitim Merkezlerinin müfredatına geçirdik- anlayarak hızlı okuma, 
NLP, yönetici koçluğu, robotik kodlama, zekâ oyunları, metaverse 
eğitimleri, sirkadyen eğitimler, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 
çocuk yogası, diksiyon, etiket eğitimleri ve pazarlama gibi birçok 
farklı eğitim yer alıyor.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?
Yakın gelecekte kendime ait bir yağ markası kurmayı planlıyorum. 
Aynı zamanda Instagram’da “tuvanaeroltuu” hesabında, fit ve 
sağlıklı yaşam alanlarında içerik üretiyorum. Bu alanda da sürpriz 
bir çalışma yapmaya hazırlanıyorum. 
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BK Beauty 
Açıldı
BK Beauty adıyla hizmete giren 
güzellik merkezi keyifli bir davetle 
kapılarını açtı. Burcu Kuru’nun 
girişimiyle açılan merkezin 
dekorasyonu ve uygulamaları 
davetlilerden tam not aldı. 

CG Organizasyon katkılarıyla, BK Beauty’nin kurucusu Burcu 
Kuru’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta konuklar, merkez 
ile ilgili beğenilerini dile getirdi. Reneza Plaza’da açılan merkezin 
çalışanlarından, cihazlar ve uygulamalar hakkında da bilgiler alan 
davetliler etkinlik boyunca oldukça renkli anlar yaşadı. Misafirleri 
müzik dinletisi eşliğinde karşılayan Burcu Kuru ise kıyafet seçimi ve 
güler yüzlü tavırlarıyla gözleri doldurdu.  

davet

TUANA YILMAZ, ALEYNA YÜCEL DUYGU AKIN

NANORYA, LİNA, ADEM ÇAKIROĞLU

BURCU KURU
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örmenin gelişimi bebeklik çağında başlar. Bu 
dönem içinde en kritik an, ilk on iki ay olmakla 
birlikte görme gelişimi ilkokulun ilk yılları (yedi 
ila sekiz yaş) boyunca devam eder. Göz tembelliği 
(ambliyopi), kaliteli görsel uyaran eksikliğinde 
ortaya çıkan görme azlığıdır. Yüksek kırma 
kusurları, iki göz arasındaki numara farkı, şaşılık 

(her iki gözün paralel olmaması) veya ışığın retina tabakasına 
ulaşmasını engelleyen organik nedenler, gözün sağlıklı görme 
gelişimine engel olur. Ambliyopi genelde tek gözde görülür. 
Toplumda rastlanma sıklığı %2-3’tür.

Ambliyopi, her iki gözün test edilmesiyle ve iki göz arasında 
görme farkının bulunmasıyla teşhis edilir. Küçük çocuklarda 
görmeyi değerlendirmek zor olduğundan, doktor, çocuğun bir 
gözü kapalıyken diğer gözüyle nesneleri nasıl takip ettiğini 
değerlendirir.

Tedavide yapılması gereken öncelikle, varsa altta yatan nedeni 
ortadan kaldırmak, numaralı gözlük kullanımı ve oklüzyon 

G
Liv Hospital Ankara’da danıșan kabulünü gerçekleștiren Göz Hastalıkları Uzmanı 

Op. Dr. Nilay Akagün, Serkan Kızılbayır’ın bu sayıdaki Doktor Ziyareti konuğu 
olarak, çocuklardaki göz tembelliğinin tespiti ve tedavisine 

dair bilgilerini aktarıyor...

Çocuklarda Göz Tembelliği

Doktor Ziyareti doktorziyaretiVideoyu izlemek 
için okutunuz.

sağlık ve güzellik

(kapama) terapileridir. Şaşılık bulunan gözlerde önce gözlük ve 
ambilyopi tedavisi yapılmalı, daha sonra gerekli durumlarda 
cerrahi planlanmalıdır.

Ambliyopi tedavi edilemediği takdirde pek çok sorun ortaya 
çıkar. Ambliyopi olan gözde ciddi görme azlığı oluşur. Derinlik 
algısı (üç boyutlu algılama) kaybolur. Tedavinin başlandığı 
andaki çocuğun yaşı ve ambliyopinin şiddeti tedavi başarısını 
belirler. Çocuklar gözlerinin kapatılmasından hoşlanmazlar, bu 
yüzden ebeveynler durumu gözetmeli ve ilgi göstermelidir.

Çocuklarda sağlıklı bir görme gelişimi için, önerilen yaşlarda 
muayenelerin yapılması şarttır. Tüm çocuklara doğumdan 
hemen sonra çocuk hastalıkları uzmanı tarafından kırmızı refle 
testi uygulanmalı, kapsamlı bir göz muayenesi için ilk on iki ay 
içerisinde göz hastalıkları uzmanına yönlendirilmelidir.
Muayene periyotları çocuğa göre değişiklik gösterir. 
Herhangi bir risk faktörü yoksa üç yaşında, okul öncesi ve 
okul çocuklarındaysa her yıl rutin olarak göz muayenesi 
önerilmektedir. 

OP. DR. NİLAY AKAGÜN
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Hazal Ceren Özçelik: Lisans eğitimimi Başkent 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde başarı ile 
tamamladım. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
diş hekimi olarak görev yaparken, aldığım eğitimlerle 
diş hekimliğinde çeşitli dallarda profesyonelleştim. 
Ankara genelinde birçok okulda çocuklara ağız 

sağlığının önemi ve koruyucu diş hekimliği eğitimleri veren diş 
hekimi topluluğuna öncülük ettim.

Esra Alptosunoğlu: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
tamamladığım lisans eğitimi sonrası diş hekimliğinde uzmanlık 
sınavında, hayalimdeki estetik diş hekimliğinin önemli bir 
dalı olan restoratif diş tedavisi bölümüne Gazi Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinde girdim. Gerçekleştirdiğim ulusal ve 
uluslararası çalışma ve kongre sunumları sonunda uzmanlık 
unvanımı aldım. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı bünyesinde uzman 
diş hekimi olarak yaşadığım on binlerce danışan tecrübesi sonrası 
çalışma hayatıma özel sektörde devam etme kararı aldım.

Ö

Pandemi döneminde kurulmuș bir klinik olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyona 
üst düzeyde dikkat ettiklerini belirten B&D Dental Klinik kurucu ortakları 

Dt. Hazal Ceren Özçelik ve Uzm. Dt. Esra Alptosunoğlu, estetik ve botoks 
uygulamaları dahil olmak üzere kliniklerinde verdikleri hizmetleri aktarıyor.

Diş Hekimliğinde Estetik
B&D Dental Klinik

sağlık ve güzellik

UZM. DT. ESRA ALPTOSUNOĞLU DT. HAZAL CEREN ÖZÇELİK
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Kliniğinizde danışanlarınıza ne tür tedaviler 
uyguluyorsunuz?
Hazal Ceren Özçelik: Kliniğimizde danışanlarımızın diş ve çevre 
dokulardaki şikayetlerine yönelik her türlü tedaviyi uyguluyoruz. 
Estetik amaçlı uygulamalardan implant tedavisine, çocuk hastalardan 
şeffaf plaklarla ortodontik tedaviye, diş hekimliğinde botoks 
uygulamasına kadar birçok tedaviyi uzman kadromuz ile uyguluyoruz. 

Esra Alptosunoğlu: Estetik diş hekimi olarak, danışanlarımın rahatça 
gülebilmesini sağlayan tüm tedavileri uyguluyorum. Dişlerde var 
olan çürük, kırık veya şekil bozukluğu, renk koyuluğu gibi durumları 
laminate, zirkonya kaplamalar, ağartma tedavileri, direkt dolgu 
teknikleri ile tedavi ediyorum. Hastalarımın estetik kaygılarını 
gidermek için tedavi öncesi gülüş tasarımı uygulayarak nasıl bir 
görünüme kavuşacağını tedaviye başlamadan görmelerini sağlıyorum.

Diş hekimliğinde uygulanan botoks tedavileri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Hazal Ceren Özçelik: Diş hekimliğinde uyguladığımız iki çeşit botoks 
bulunuyor.

Masseter botoksu: Toplumumuzda en sık görülen sorunlardan 
birinin stres olduğu bu dönemde kuşkusuz herkes stresini dişlerini 
sıkarak, gıcırdatarak gösteriyor. Bu kimi zaman sadece gece olurken 
kimi danışanlar kendisini gün içinde de diş sıkarken buluyor. 
Sonrasında çene eklemi ağrıları, baş ağrıları kendini gösteriyor. Kasın 
ve çene ekleminin doğal pozisyonunu beynimize tekrar öğretmek için 
kullandığımız yöntemlerden birisi, bottulinum toksini ile ana çiğneme 
kasımız olan masseter kasının zayıflatılması. Bu sayede belli aralıklarla 

uygulanan botoks tedavisi ile danışanın alışkanlığından 
vazgeçmesini hedefliyoruz. Kas, olması gereken boyutlarına 
döndüğü için alt yüz bölgesindeki kare yüz şekli normal bir 
görünüm kazanıyor. Haliyle yüz şeklinde estetik bir görünüm 
de elde etmiş oluyoruz. 

Gummy smile botoksu: Diş eti görünürlüğü fazla olan 
hastalarda diş eti estetiğinin düzeltilmesi, diş boyutunun 
artırılması gibi işlemlerin yanı sıra gummy smile botoksu ile 
dudağın diş eti görünürlüğünü kapatmasını hedefliyoruz. 
Minimal ağrı duyulan tedavi ile hastalarımıza elleriyle 
gülüşlerini gizlemediği kocaman gülüşler armağan ediyoruz.

Pandemi sürecinde kliniğinizde nasıl bir yol 
izlediniz? 
Esra Alptosunoğlu: Biz pandemi sürecinde kurulmuş bir klinik 
olarak, kliniğimizi pademi şart ve prosedürlerine uygun 
sterilizasyon ve dezenfeksiyon teknolojileri ile donattık. 
Kliniğimizde sizlerin sağlığı ve konforu için her türlü önlemleri 
aldık. Kliniğimizde ortam havasını on dakika içerisinde 
değiştiren, ortamdaki bütün havayı boşaltıp temiz hava ile 
dolduran son teknoloji cihazlar kullanıyoruz. Malzemelerimiz 
hastaya özel tek kullanımlık malzemeler olup bütün cihazlar 
basınçlı buhar sterilizatörleri ile sterile ediliyor. Her danışandan 
sonra klinikler içerisindeki yüzeyler hızlı yüzey dezenfektanları 
ile dezenfekte ediliyor. Danışanlarımızın işlem öncesi 
antiseptik ağız gargaraları ile tükürükteki viral yük miktarının 
azaltılmasını, böylece havaya saçılan aeresollerdeki viral yük 
miktarının da azaltılmasını sağlıyoruz. 
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Çoğul gebelikler, fetal kalp anomalileri ve erken doğumun erken teșhisi 
konularında uluslararası konușmacı ve uygulayıcı olarak eğitimler veren 

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, Down sendromuna dair merak 
edilenleri, gebelikte uygulanan tanı ve tarama testlerini MAG Okurları için açıklıyor.

Gebelikte Tanı ve 
Tarama Testleri

ncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
Kadın hastalıkları ve doğum, ayrıca perinatoloji (yüksek 
riskli gebelikler) uzmanıyım. Yüksek öğrenimimi 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 
Bölümü’nde yaparak, 2001 yılında mezun oldum. 
Uzmanlık eğitimimi yine Hacettepe Üniversitesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdim. 
Sonrasında yan dal eğitimimi 2014 yılında tamamlayarak perinatoloji 
yan dal uzmanı oldum. 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör 
oldum. 2007 ve 2013 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim 
gördüm. 2016 ila 2021 yılları arasında Ankara’da, Başkent Üniversitesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Perinatoloji Bilim 
Dalı Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2021 yılı Kasım ayından bu 
yana kendi özel kliniğimde hizmet vermekteyim. 

Ö Gebelikte tarama testleri ne anlama geliyor? Down 
sendromu taraması ne demektir?
Aslında gebelikte uyguladığımız birçok tarama testi var. Bu 
tarama testleri ile, yakalamak veya bulmak istediğimiz hastalıkla 
ilgili riski saptamaya çalışıyoruz. Tarama testlerine örnek olarak, 
kan sayımı veya şeker yükleme testini verebiliriz. Down sendromu 
taraması ise gebeliğin en önemli tarama testlerinden bir tanesidir. 
Down sendromu veya trizomi 21, toplumda yaklaşık binde bir 
görülen genetik bir rahatsızlıktır. Down sendromlu bireylerde, 
değişken derecelerde zeka ve entelektüel kapasitede azalma ve bazı 
sağlık problemleri ve davranışsal bozukluklar görülür. Normalde 
insanda, anne ve babadan gelen iki adet yirmi birinci kromozom 
bulunması gerekirken, Down sendromlu bireylerde fazladan 
bir tane daha yirmi birinci kromozom mevcuttur ve döllenme 

PROF. DR. SERTAÇ ESİN
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esnasındaki genetik problemlerden kaynaklanır. Down sendromlu 
bireylerin çoğunun ailesinde Down sendromu yoktur, çoğunlukla 
ailede ilk vakadır. Bu nedenle ailede önceden görülmemesi, ortaya 
çıkmayacağı anlamına gelmez. Anne yaşı ilerledikçe Down 
sendrom riski artar ancak; genç bir annede de görülme riski az da 
olsa vardır. Down sendromunun yaşamla bağdaşıp bağdaşmadığı 
uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Aksi örnekler olmakla 
birlikte bu çocukların ortalama IQ’su 60’tır ve yaşam boyu aile 
desteğine ihtiyaç duyarlar. Bebek henüz anne karnında iken 
Down sendromu saptanır ise gebelik, aile isteği ile yasal olarak 
sonlandırılabilir; yapılan çalışmalara göre sonlandırma oranları 
%90’ın üzerinde bulunmuştur. 

Peki, Down sendromu tanısını anne karnında iken 
koyabilir miyiz?
Evet, koyabiliriz. Down sendromu genetik bir rahatsızlık olduğu 
için tanı koymak, yani bebekte bu hastalık var demek için 
amniyosentez veya Koryonik Villus Örneklemesi (CVS) adını 
verdiğimiz testleri uyguluyoruz. Amniyosentez, bebeğin tüm 
kromozomlarının değerlendirilmesi amacı ile yapılan tanısal 
bir testtir. Amniyosentez genellikle 15-16. haftadan sonra yapılır; 
çok ince bir iğne ile ultrason eşliğinde bebeğin yüzdüğü sıvıdan 
az miktarda örnek alınır ve laboratuvara gönderilir. İşlem beş 
dakika gibi kısa bir sürede yapılmakta ve herhangi bir anesteziye 
ihtiyaç duyulmamaktadır. Anne, işlem sonrası evine rahatlıkla 
gidebilmektedir. Amniyosentezde elde edilen hücreler, bebeğin 
kendi hücreleri olduğu için doğruluğu %100’e yakındır. Eski 
zamanlarda ultrason olmadan körleme yapılabildiği için düşük 
riski yüzde 1’lerde iken günümüzde bu risk binde 1’e düşmüştür; 
tabii ki bu kayıp riski, yapan kişinin tecrübesi ile de yakından 
ilişkilidir. Koryonik villus örneklemesi (CVS) 11-14. haftalar 
arası yapılan tanısal testtir. Burada yine benzer bir iğne ile 
bebeğin plasentasından örnek alınır ve laboratuvara gönderilir. 
Amniyosenteze göre avantajı daha erken dönemde yapılabilmesi 
ve daha erken sonuç vermesidir. Dezavantajı, teknik olarak daha 
zordur ve doğruluğu amniyosenteze göre biraz daha düşüktür. 

Bunlar tanı testleri. Tarama testlerinin ne farkı 
vardır?
Adından da anlaşılabileceği gibi bunlar tanı testleri ve en iyi, en 
güvenilir sonucu verirler. Peki böyle kesinlerse neden herkese 
bunları yapmıyoruz? Çünkü bu tanısal testlerde az da olsa bebeğin 
kaybedilme riski vardır. O nedenle bu testleri ya yüksek riski 
olan gebelerde ya da kendi isteği ile kesin sonuç almak isteyen 
gebelerde yapıyoruz. Normalden daha yüksek riski olan gebeleri 
saptamak için de tarama testlerini kullanıyoruz. Bunlardan ilki, 
gebeliğin ideal olarak 11-13. haftaları arasında yapılabilecek olan 
“ikili test”tir. İkili testte, ultrasonda bebeğin ense saydamlığı ve 
burun kemiği değerlendirildikten sonra anneden bir tüp kan 
alınır. Bu testin Down sendromunu algılama hassasiyeti yüzde 
85’tir. Gebeliğin 16-18. haftaları arasında ise üçlü veya dörtlü 
tarama testleri yapılabilir. Üçlü testin yakalama hassasiyeti yüzde 
60, dörtlü testin ise %80-85’tir. 

Peki, son zamanlarda adını sık duyduğumuz fetal 
DNA testi nedir?
Teknolojik gelişmeler sayesinde son on yıl içinde diğer tarama 
testlerinden çok daha iyi bir tarama testi olan, hücre dışı fetal 
DNA testi veya diğer adı ile invaziv olmayan prenatal tarama 
(NIPT) testleri ortaya çıkmıştır. Geleneksel tarama testlerinde anne 
kanındaki bazı hormon düzeyleri ile Down sendromu taraması 
yapılmaya çalışılırken, NIPT testinde bebeğin plasentasından 

anne kanına dökülen DNA parçalarından tarama yapılmaktadır. 
İkili, üçlü ve dörtlü serum tarama testlerine göre çok daha 
yüksek doğruluk oranları sayesinde öncelikli tercih sebebi haline 
gelmektedirler. NIPT testleri öncelikle Down sendromu taraması 
için geliştirilmiş olmakla beraber bu alandaki gelişmeler ile, 
diğer trizomiler ve buna ek olarak mikrodelesyon sendromları ve 
triploidi hakkında da bilgi almak mümkündür. 

Tüm NIPT testleri aynı mıdır? Aralarında farklılık 
var mıdır?
NIPT testinde farklı firmalar tarafından farklı teknolojiler 
kullanılmaktadır. Genel olarak hastalık yakalama oranları 
benzerlik gösterir iken bazı önemli farklar bulunmaktadır. Anne 
kanında, annenin hem kendi DNA’sı hem de bebeğin DNA’sı 
bir arada yer almaktadır. Dünya üzerindeki tüm insanların 
DNA’larının %99’u aslında aynıdır. Bizleri birbirimizden ayıran, tek 
nükleotid polimorfizm (SNP) dediğimiz yapıdır. SNP teknolojisini 
kullanan testler ile anne ve bebek DNA’sı, hatta ikiz bebekler var 
ise bebek DNA’ları birbirinden ayrılabilir; bu nedenle daha etkili, 
hassas ve güvenilir sonuç elde edilir. Anne kanında dolaşan bebek 
DNA yüzdesi az ise testlerin sonuç verme şansı azalmaktadır 
ancak SNP kullanan testlerde düşük fetal DNA fraksiyonlarında 
bile taradığı tüm kromozomlarda tutarlı bir doğruluk oranı sağlar. 

Son olarak fetal DNA testleri amniyosentez ile aynı 
sonucu mu verirler? Amniyosentezin yerini almıştır 
diyebilir miyiz? 
NIPT, ileri bir prenatal tarama testidir ve doğruluk oranları 
çok yüksektir fakat bir tanı testi olmadığı için  pozitif sonuçlar 
mutlaka amniyosentez veya CVS gibi girişimsel tanı testleri ile 
doğrulanmalıdır. NIPT’lerin güvenli olması ve geleneksel serum 
tarama testlerine göre çok daha az oranda hatalı pozitif sonuçları 
olması nedeniyle bu testin yaygın olarak kullanımı girişimsel 
işlem sayısını ve fetal kayıp riskini azaltmada ciddi oranda fayda 
sağlayacaktır ve gelişen teknolojiler ile birlikte kullanım alanının 
daha da genişleyeceği düşünülmektedir. 



Doktorlardan 
Sanat Şöleni
Ankara Tabip Odası, Tıp Bayramı 
dolayısıyla bir sanat etkinliği 
düzenledi. Çankaya Belediyesi 
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlenen “Hekimler 
Sergisi”nde sanat şöleni yaşandı. 

Tıp doktorları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim 
sergisinde bir araya geldi. “Hekimler Sergisi” adıyla düzenlenen 
etkinlikte, sanat tutkunu doktorlar eserlerini sanatseverlerin 
beğenisine sundu. Ankara Tabip Odası tarafından Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış kokteyli oldukça renkli 
görüntülere sahne oldu. Tıp dünyasının yakından tanıdığı birçok 
isim, eserleriyle sanatseverleri buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

davet
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NURBEN SÜLDÜR, İSMAİL HAKKI KOÇAR İLKNUR PAKSOY, GÜLGÜN DOLGUN

FULYAKÖYBAȘIOĞLU, SEDEF TUNAOĞLU

224



amazan ayı, Müslümanlar için kutsal kabul edilen 
ve gün doğumundan batımına kadar hiçbir besin 
ve sıvının tüketilmediği, “oruç tutulduğu”, bir aydır. 
Esasen, ramazan ayında oruç, doğru şekilde tutulduğu 
takdirde, sağlık için faydalıdır. Doğru uygulandığı 
takdirde, detoksifikasyon (toksinlerden arınma) süreci 
olarak da değerlendirilebilir. Dikkat edilmesi gereken; 

sağlıklı besinlerin tercih edilmesi, günlük sıvı ve besin öğesi 
gereksinmesinin karşılanmaya çalışılması, iftar sonrası bir ya da iki 
ara öğüne yer verilmesi ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmesidir. 
En önemli noktalardan birisi sahur öğününün kesinlikle 
atlanmaması gerektiğidir. Aksi takdirde aç kalınan süre daha 
da uzar. Sahur öğününü tüketmemenin ne zararı var? Şöyle ki; 
vücudumuz, günlük ve fizyolojik aktivitelerimiz için, enerji 
oluşturabilmek amacıyla, ilk olarak karaciğer ve kaslarımızda 
depo halde bulunan glikozu yani kan şekerini harcar. Bu kaynak 
tükendiğinde, ikincil enerji kaynağı olan yağ dokusuna yönelir. 
Ancak, açlık süresi çok uzadığında, vücudumuz protein yıkmaya, 
bir diğer deyişle kas dokusu kaybetmeye başlar. Bu nedenle sahurda 
beslenme çok önemlidir. Halbuki, sağlıklı tutulan oruçta, enerji 
kaynağı olarak vücut yağ deposunun kullanılması, sağlıklı kilo 
kaybının yolunu açabilir, kan kolesterol seviyesi düzene girebilir. 
Ayrıca, doğru uygulandığı takdirde, detoksifikasyon süreci olarak 
da değerlendirilebilir. Çünkü, yağ dokusunun yıkımı ile birlikte bu 
dokuda depolanan toksinler de vücuttan uzaklaştırılmış olur. Sahur; 
hafif ancak, doyurucu besinlerle geçirilmelidir. Örneğin; yarım yağlı 
süt, yumurta, tam tahıllı ekmek ile yapılmış peynirli tost, salata, 
meyve, ceviz ve/veya çiğ badem.

Peki, iftarda nasıl beslenmek gerekir? Eğer, oruç tutmanın 
altında yatan mesaj otokontrolün ve disiplinin geliştirilmesi ise, 
tüketimimiz de abartılı olmamalıdır. Bu süreçte kontrolsüz ya 
da abartılı besin tüketiminin en büyük dezavantajı, kilo alımına 
sebep olmasıdır. Düzensiz beslenme sonucunda metabolizmamız 
yavaşlayabilir. İftar sofrasında her besin grubundan besin 
bulunmasına özen gösterilmelidir. Örneğin; çorba (özellikle kuru 
baklagillerden ve bulgur, kara buğday gibi tam tahıllı ürünlerden 

zengin bir çorba), az yağlı et (özellikle balık ya da derisiz kümes 
hayvanı eti) ya da yumurta, tam tahıllı ekmek ve/veya bulgur 
pilavı (ya da tam tahıllı makarna), ayran ya da yarım yağlı yoğurt, 
meyve ve/veya sebze yemeği ya da salata. Özellikle kompleks 
karbonhidrat kaynağı, posadan zengin besinlere yer verilmelidir. 
Çünkü, bu besinlerin bileşimindeki karbonhidrat türü yavaş emilir 
ve yavaş salınır. Bu sayede uzun süreli açlığa dayanmak daha kolay 
olur. Dolayısıyla, iftarda ve sahurda tam tahıllı ekmek, kabuklu 
patates, kuru fasulye, yeşil mercimek, yulaf ezmesi, esmer pirinç 
tüketilebilir. Buna karşın, işlenmiş besinlerden, rafine şeker içeren 
besinlerden (kek, bisküvi, sucuk, salam, vb.) uzak durulmalıdır. 
Geleneksel olarak, ramazan pidesi tüketilebilir; ama tam tahıllı 
ekmek tüketimi de ihmal edilmemelidir. İftar hangi besinlerle 
açılmalıdır dersek; bence en iyi tercihler, bir ya da iki adet hurma, 
ceviz veya çiğ badem ve oda sıcaklığında sudur.  

Az yağlı besinler tercih edilmelidir. Besinin yağ içeriği kadar pişirme 
yöntemleri de önem taşır. Örneğin; etli sebze ya da kuru baklagiller 
yemeklerine ayrıca yağ eklemeye gerek yoktur. Çünkü et, zaten 
yapısında görünmez yağ barındırır. Ya da sahurda hazırlayacağınız 
peynirli omlete yağ eklemenize gerek yoktur. Peynirin yapısındaki 
görünmez yağ yeterlidir. Kısık ateşte çevirerek pişirdiğiniz takdirde 
hiç yağ eklemeden lezzetli bir omlet hazırlayabilirsiniz.

Bir diğer önemli olgu; iftar ile sahur arasındaki zaman zarfında 
günlük sıvı gereksiniminin karşılanmasıdır. Çünkü, yetersiz sıvı 
alımı böbrek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. On ila on iki 
bardak su içilmelidir. Sıvı gereksiniminin bir kısmı süt, ayran, taze 
sıkılmış meyve suyu ve bitki çaylarından da karşılanabilir. Meyve 
suyunun posasının süzülmeden tüketilmesini tavsiye ederim. 
Kafein içeren içeceklerin (kahve, kola gibi) tüketilmemesini 
öneririm. Çünkü, kafein diüretiktir ve vücuttan sıvı kaybını arttırır. 
Tatlı tüketilecekse, tercih sütlü tatlılardan yana kullanılmalıdır. 
Hatta, daha da iyisi, bir kase yarım yağlı yoğurda doğranacak yaz 
meyvelerinin dondurulmasıyla da çok keyifli ve hafif bir tatlı 
alternatifi yaratılabilir. 
Sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir ay geçirmeniz dileklerimle… 

R

sağlık

Doğru uygulandığı takdirde orucun sağlık 
için faydalı olabileceğini belirten Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dr. Ç. Tuba Günebak, 

ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğini 
detaylandırarak önemli noktalara değiniyor.

Ramazan 
Ayında 

Beslenme

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

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

TUBA GÜNEBAK



sağlık ve güzellik

Güzellik sektörünün en etkili mimarı olmaya karar vererek, Medica’Es Beauty 
Center’ı müșterileri ile bulușturan Banu Yenilmez; hedefl erinden biri olarak 
kadınlara istihdam sağlamanın ve ufak da olsa onların hikâyesine katkıda 

bulunmanın önemine vurgu yapıyor. İleriye dönük planlarını anlatınca, pırıltılı 
dünyasının içinde bir anda kayboluyorsunuz. İșine odaklanmıș, gün gün ne 

yapacağını aylar öncesinden notlarının arasına almıș bile. Hayran olmamak elde 
değil. Bașarılarının arkasındaki kendine olan güveni, en önemli desteği olmuș.  

Güzelliğin En Etkili Mimarı
Medica’ES Beauty Center

BANU YENİLMEZ
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BANU YENİLMEZ

Planlarımdan en önemlisi șubeleșmek 
ve franchise vermek. Yakında Ankara 

içinde ve dıșında Medica’Es ismini 
çokça duyacağız.

izi Medica’Es olarak neden tercih etmeli?
Sıradan olmayan, kişiye özel protokoller ile hizmet 
verip, misafirlerimize hak ettikleri özel uygulamaları 
sunuyoruz. 

Kurucusu olduğunuz Medica’Es 
Beauty Center’da ne gibi uygulamalar 

yapıyorsunuz?
Cilt bakımları, epilasyon, bölgesel incelme ve sıkılaşma, kalıcı 
makyaj ve tırnak bakımı gibi hizmetler veriyoruz. 

Bu sektörü seçme amaçlarınız neler?
Kadınlar ile ilgilenmeyi çok değerli buluyorum. İstihdamı 
artırmak bir yana, kendini özel hisseden her kadına öncü olmak 
nedenlerim arasında olabilir. 

Bundan sonraki adımlarınız neler olacak?
Açıkçası birçok planım hayata geçmek üzere. Bunlardan en 
önemlisi şubeleşmek ve franchise vermek. Hâlihazırda üç 
anlaşmayı yaptık bile. Ankara içi ve şehir dışında Medica’Es 
ismini çokça duyacağız. 

Son olarak, kadınlara buradan ne söylemek 
istersiniz?
Hayallerinin ertelenmesine asla izin vermesinler. Hayat çok 
kısa ve biz çok değerliyiz. Birlikte daha güzel ve güçlü adımlar 
atabilmek için birbirimize destek olacağız. 

S

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



Kıdemli Antrenör Polat Yücel ve Diyetisyen Șeyma Noyan, birlikte kurdukları 
diyet, form ve danıșmanlık merkezlerinde, danıșanlarının beslenme ve spor 
programlarını tahliller üzerine hazırladıklarını belirterek MAG Okurlarına hayat 

kalitelerini artıracak beslenme ve spor önerilerinde bulunuyor.

Düzenli Beslenme ve Spor
Polat & Şeyma Diyet Form 

Danışmanlık

ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 
Polat & Şeyma fikri nasıl oluştu?
Biz eğitimlerini beslenme ve spor üzerine almış, şu anda 
bu konular üzerinde bireylere danışmanlık yapan, 
eğitim kurumlarında da bu konular üzerinde eğitim 
veren bireyleriz. İşimizi bilimsel verilere dayandırarak 
ve en önemlisi severek, şevkle yapıyoruz. 

İkimiz de, bireylerin sağlıklı bir şekilde form tutabilmeleri için 
yapacakları spor faaliyetlerinin, kendilerine göre metabolik 
ve antropometrik verilerle değerlendirilmiş bir beslenme 
planıyla birlikte hayat kalitelerini artıracağının bilincindeyiz. 
Bu bilinç, verdiğimiz danışmanlık hizmetini, mümkün olan en 
kaliteli şekilde yapabilmemiz adına Polat & Şeyma Diyet Form 
Danışmanlık fikrini ortaya çıkardı.

Ö

ȘEYMA NOYAN

sağlık ve güzellik
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Diyet paketlerimizin içeriğinde en 
önemli detay, bize danıșmak için gelen 
kișilerin tahlillerle metabolik verilerini ve 

hormonlarını değerlendiriyor olmamızdır.

Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?
Verdiğimiz hizmetler daha çok, diyet yapmak ve daha fit bir form 
yakalamak isteyenler için kilo verme beslenmesi, yaza hazırlık 
beslenmesi, yağ yakımı isteyenler için beslenme desteği ile 
bireylerin bu süreçlerindeki spor planlamalarının yapılmasını 
kapsıyor. Sadece beslenme desteği ya da sadece spor planlamaları 
konusunda da danışanlarımızla çalışmaktayız. 

Metabolik sağlık sorunları olanlar için, yani şeker hastalığı, tiroid 
hastalığı, PCOS gibi hormon bozukluğu bazlı hastalıklarda 
beslenme tedavisi süreçlerinde bireylerin beslenme düzenlerini 
hazırlayıp, haftalık aralıklarla süreç takiplerini yapıyoruz.

Sporcu beslenmesi ve atletik performans, crossfit, vücut geliştirme 
branşlarında yarışma dönemleri öncesi için kuvvet ve beslenme 
planlarını hazırlıyoruz.

Aynı zamanda özel bir eğitim kurumunda fitness ve sporcu 
beslenmesi eğitimleri vermekteyiz. Kendi ofisimizde de 
beslenme eğitimleri ve sporcularda yarışma hazırlık eğitimleri 
düzenlemekteyiz.

Diyet paketlerinizin içeriği nedir? Kısaca bahseder 
misiniz?
Diyet paketlerimizin içeriğinde en önemli detay, bize danışmak 
için gelen kişilerin tahlillerle metabolik verilerini ve hormonlarını 
değerlendiriyor olmamızdır.

Bireylerle çalışmadan önceki görüşmelerimizde onların beslenme 
alışkanlıklarını, iş yoğunluklarını, günlük aktivite sıklıklarını 
değerlendirerek aylık, üç aylık, beş aylık ya da yıllık süreli paketlerle 
değişim süreçlerini bir takım çalışması halinde sürdürüyoruz.

Spor ve diyet arasındaki bağın önemi nedir?
İnsanlar spor yaparak hem sağlıklı hem de iyi bir görünüme 
kavuşmayı isterler. Spor faaliyetleri ise günlük besin ihtiyacının 
artmasına neden olur. Bu artış, spor faaliyetlerinin enerji 
gereksinimini karşılamalıdır. Spordaki en önemli süreç toparlanma 
sürecidir; beslenmenin rolü toparlanma sürecinde çok yüksektir. Bu 
nedenle tüm dünyada sporla beslenme iç içe geçmiş durumdadır.

Uzaktan veya hibrit çalışmaya halen devam eden 
kurumlar bulunuyor. Pandemi döneminde beslenme 
ve spor adına, evde kişinin kendisi kısaca neler 
yapabilir? Ne önerirsiniz?
Biz de bahsettiğiniz bu kurumlar gibi uzaktan beslenme ve spor 
danışmanlığı hizmetimizi sürdürmekteyiz. Pandemi nedeniyle 
evde geçirilen sürenin artmasıyla, bireylerin günlük kalori 
gereksinimleri düşmüş durumda. Tam bu noktada beslenme 
yönünden pişirme usulleri devreye girer. Pirincin geleneksel şekilde 
pişirilmesi yerine, bir buharda pişirme makinesi kullanılması; 
patatesin kızartılması yerine fırınlanması ya da yağsız pişirme 
makineleriyle hazırlanması dahi bu besinlerin kalorisini 
düşürmektedir.

Evde geçirilen sürenin artmasıyla beraber değişen düzensiz uyku 
saatlerinde de son öğünün geç saatlere bırakılmamasını öneriyoruz. 
Besin alımı yoğunluğunun sabah saatlerine kaydırılması, vücut yağ 
oranında artışın önüne geçecektir.

Yapılabilecek basit uygulamalardan; su tüketiminin yeterli 
seviyede olmasını öneriyoruz. Yetmiş kilo altı bireyler için iki litre, 

yetmiş kilo üstü bireyler için iki buçuk ila üç litre aralığında 
suyun yudum yudum içilerek tamamlanması gerekir.

Gün içinde üç porsiyon taze ya da az yağ ile pişmiş sebze ile iki 
porsiyon meyvenin tüketilmesi, bize kış ve hâlâ süren pandemi 
dönemi için yeterli vitamin ve minerali sağlar.

Özel bir diyet planı uygulanmasa da bu bahsettiğimiz basit 
uygulamalar, kişinin kilo yönetimini kolaylaştıracak ve hayat 
kalitesini yükseltecektir. 

Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Caddesi, No:4
Maidan İș Merkezi, C Blok, Ankara, Turkey  •      polatseymadiyetdanismanlik
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Başarılı 
Kadınlar 
Söyleşide 
Güven Sağlık Grubu, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlediği “Güçlü 
Kadınlar Söyleşisi”nde, iş 
dünyasının yakından takip ettiği 
kadınları bir araya getirdi. 

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde gerçekleşen 
etkinlikte iş dünyasının yakından tanıdığı isimler, “Farklı 
Hikâyeler ve Farklı Başarılarla Kendine Güvenen Kadınlar” 
konulu söyleşide bir araya geldi. Söyleşiye, aralarında 
doktorlar ve iş dünyasının tanıdığı isimlerin bulunduğu 
bir davetli grubu katıldı. Oldukça keyifli anların yaşandığı 
etkinlikte konuşmacılar, hikâyelerinden bahsetti. Söyleşinin 
ardından gerçekleşen kokteyl ile de misafirler bol bol sohbet 
ederek tanışma fırsatı buldu. 

davet

EMEL USLU ATİK

ȘEFİKA KUTLUER HANDE ÖZTÜRK ESRA ALKAN

EDA ERSOY TOMBAKOĞLU ALYA ÖZGE ÇAKMAK KAYABAȘI

RÜVEYDE AKBAY
230





makyaj sırları

G
RA

CE
 D

A
Y

H
YA

LU
RO

N
IC

 C
O

O
LI

N
G

SU
N

 G
EL

21
9,

90
 T

L

ELENSILIA
GREEN ENERGY

SUN STICK

239,90 TL

ELENSILIA
GREEN ENERGY

SUN BALM

259,90 TL

MAX CLINIC
SUN KILL RX NATURAL

100 MINERAL

349,90 TL

MAX CLINIC
DERMA SUNKILL

MINERAL

349,90 TL

K-Land firması olarak bünyemizde 13 farklı Kore cilt bakımı markası 
barındırmaktayız. Konu Kore cilt bakımı olunca, güneş koruyucular 
kesinlikle vazgeçilmezimiz!

Güneş koruyucular hakkında merak ettiğiniz her şeyin cevabını bu 
yazımızda bulabilirsiniz!

Yaz geliyor, havalar ısınıyor. Bu dönemlerde, özellikle de aylarca 
beklediğimiz yaz tatili öncesinde yeni güneş koruyucuları arayışına 
giriyoruz. Fakat doğru olan sadece yaz aylarında veya tatilde güneş 
koruyucu kullanmak mı?

Tam aksine! Güneşin zararlı ışınlarından dört mevsim boyunca 
cildimizi korumamız gerekiyor.

Güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağıdır, kemik sağlığı ve 
bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Fakat güneş ışınları D vitamini ile 
beraber, cilde zarar veren, UVA ve UVB gibi ultraviyole ışınları da 
içerir. Yaşam kaynağımız olan güneş maaesef cildimize pek de nazik 
davranmıyor!

Güneş Koruyucuların Faydaları nelerdir?

• Güneş koruyucu ürünler cildi zararlı ışınlardan korur. 
• Cilt kanseri riskini azaltır. 
• İnce çizgi ve kırışıklık oluşumuna engel olur.
• Güneşe bağlı cilt lelekerinin önüne geçer. 
• Güneş yanıklarını engeller. 
• Hava kirliliği gibi serbest radikallere karşı cildi korur. 

Güneş Koruyucuları nasıl kullanılır?

Güneş koruyucuların tam koruma sağlaması için, güneşe 
çıkmadan 15-30 dakika önce, uygun miktarda uygulanması 
gerekmektedir. Bu miktar, krem formda ürünler için 2 parmak 
boyu veya bir çay kaşığı olarak belirtilmektedir. 
Direkt olarak güneş ışınlarına maruz kalınan günlerde 3-4 saatte 1 
uygulama tavsiye edilir. 
Güneş ürünlerinde ortalama olarak 30-50 arası SPF ve Pa 
değerleri, bu miktarda uygulama sonucunda belirtilen korumayı 
sağlamaktadır. 

Kore cilt bakımı ve güneş kremleri:

Korelilerin cildinin sağlıkla ışıldadığını hepimiz biliyoruz. 
Bunun en büyük sebebi ise güneşin zararlı ışınlarına karşı 
ciltlerini korumayı çok ciddiye almaları!

Güneş koruyucu seçerken dikkat edilmesi gereken 
unsurlardan birisi koruma seviyesi olduğu kadar, aynı 
zamanda cilt yapımız ile uyumluluğudur.
Evden çıkarken güneş koruyucumuzu rahatlıkla uygulasak 
bile, makyaj sonrasında makyajımızı bozmadan uygulay-
abileceğimiz bir ürün bulmakta zorlanabiliyoruz.
Bu yazımızda bahsetmiş olduğumuz farklı ihtiyaçlara 
uygun güneş koruyucu ürünlerimiz arasında kendinize en 
uygun ürünü seçebilirisiniz!

•     MAX CLINIC Catrin Derma Mineral Sunkill:
Pudra formda olan bu güneş koruyucular, yağlı ciltler için 
gün içerisinde tazelemeye olanak sağlarken kadifemsi bir 
etki bırakır, yağlanma probleminin önüne geçerek temiz 
bir görünüm sağlar. Değiştirilebilir süngeri ile her zaman 
steril, çok kullanışlı!

•     ELENSILIA Green Energy Sun Stick:
Stick formu ile hem makyaj öncesinde hem de sonrasında 
pratik uygulamaya olanak sağlarken, kolay taşınabilir ve 
her an ulaşılabilir!

•     ELENSILIA Green Energy Sun Balm:
Balm formu ile kolay taşınabilir ve her an süngeri ile 
yenilemeye uygun olan sun balm, aynı zamanda içerdiği 
yeşil bitki kompleksi ile cilt tonunu eşitlemeye yardımcı 
olur. 

•     GRACE DAY Hyaluronic Cooling Sun Gel:
Hyalüronik asit sayesinde cildi nemlendirirken ince 
dokusuyla hızlı emilen şeffaf formda jel güneş kremi, 
yüksek koruması ve eşsiz dokusu ile favoriniz olacak. 

Cildimize uygun güneş koruyucuyu nasıl seçeriz ?

Neden
güneş koruyucu
kullanmalıyız?

www.kland.com.tr klandturkiyeK-LAND; Türkiye’nin K-BEAUTY Mağazası
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Her yașta ve tarzda tüm kadınlara hitap eden bir marka olan İncifer’in kurucusu 
İncifer İbiș, incinin tarihinden bașlayarak, tasarım felsefelerini ve bașarılarını 

MAG Okurlarına anlatıyor...

İnci Denilince 
İlk Akla Gelen İsim 

İncifer

ncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Neden 
inci?
Hikâyem bana verilen isim ile başlıyor. Adım İncifer 
olduğu için inciye olan ilgim çocukluğumdan 
geliyor. Tüm seyahatlerimde gittiğim her yerden 
farklı farklı inciler toplardım. Daha sonra buraya 
geldiğimde tasarımını yapıp kendime takı ve aksesuar 

yaptırırdım. Bazen kulağımda bazen boynumda bazen de 

Ö kıyafetlerimde kullanacağım farklı parçalar tasarlayarak stilimi 
tamamlıyordum. 

İnci, çok zor şartlar altında oluşan, çok kıymetli bir taş; 
nadir, güzel, takdire şayan ve değerli bir şeyin metaforu. İnci; 
kralların, kraliçelerin, sultanların, zarafetinin ve verdiği değerin 
somut bir göstergesi olarak tercih ettikleri hediyelerden biri 
olmuştur. Ayrıca tarih boyunca bolluğu, masumiyeti, bereketi 

İNCİFER İBİȘ
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İNCİFER İBİȘ

Yüzyıllardan günümüze zamansız 
șıklığın ve asaletin simgesi inci.

ve aristokrasiyi temsil etmiştir. Eski dönemlerde, yeni doğan kız 
çocuklarına inci hediye alınmasının talih getirdiğine inanılırmış. 
Hayatlarının inci gibi parlak olması niyetiyle. Tarihe çok meraklıyımdır. 
Çok araştırdım, çok okudum. Okuduğum, araştırdığım her şey beni 
aslında biraz da o masalsı dünyanın içine çekti. Tamamı incilerden 
oluşan bir tasarım markası kurmak hayalimdi ve gerçek olması için bir 
adım attım. Daha yolun çok başındayım...

İncifer markanızın kuruluş öyküsü ve misyonu nedir? 
Uzun yıllardır kurumsal hayatta çalışıyordum. Son yıllarda temsil 
ettiğim isimlerin yükselmesiyle birlikte iş yüküm daha da arttı ve son 
derece yoğun mesailer ile çalışan işkolik biri olmaya başlamıştım. Fakat 
ben sosyallikten  ve insanlarla temastan, iletişimden beslenen biriyim. 
O yoğun hayatın içinde önce hobi olarak inci takılar, aksesuarlar 
yaparak biraz olsun deşarj olup kendimi iyi hissediyordum. Bir süre 
sonra etrafımdakiler, taktıklarımı nereden aldığımı sormaya ve 
kendilerine de yaptırmamı istemeye başladılar. 2015 yılında hobi 
olarak yarı zamanlı başladığım tasarım işinin başına, 2019 yılında 
profesyonel olarak tam zamanlı geçme kararı aldım. By İncifer daha 
çok talep görmeye ve fark edilmeye başladı. Yeni ismiyle “İncifer” şimdi 
daha profesyonel bir ekiple yoluna devam ediyor. Ayrıca tasarımlardaki 
el emeği ve sağlam işçilikleri ile de kısa zamanda rüştünü ispat ettiğini 
düşünüyorum.

Yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da tasarımlarınız 
bulunabiliyor. Ürün çeşitliliğiniz ve faaliyet 
merkezlerinizden bahseder misiniz? 
Türkiye ve yurt dışında Beymen, Gizia, Brandroom, Tarık Ediz, Harvey 
Nichols gibi zincir mağazalar ile işbirliğimiz var. Doha, Bakü, Londra, 
Miami ile başlayan yurt dışı anlaşmalarımıza yenileri de her geçen gün 
eklenmeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında da aktif olan kendi 
e-ticaret sitemizden ve diğer e-ticaret sitelerinden de aldığımız yoğun 
taleplere, büyüyen ekibimizle beraber daha da organize bir şekilde 
odaklandık. Daha çok insana ulaşmak ve güzel hatıralarının bir parçası 
olabilmek ana hedefim.

Bir tasarım üzerine çalışırken ne düşünüyorsunuz? 
İlham kaynağınız nedir? 
Ben her şeyden ilham alan birisiyim. Tek bir şeyden ilham aldığımı 
söyleyemem. Şehirler, güzel bir melodi, anlamlı bir sohbet, hayatın 
tam içinden olan şeyler… Temel olarak üretim kaynağımın, insanlarla 
olan paylaşımlarım ve temaslarım olduğunu söyleyebilirim. Hayatın 
içinde aktif olmak ve hayal edebilme gücünüzü kaybetmemek bence 
en önemli faktörlerden biri... Tüm olumsuzluklara ve yaşananlara 
rağmen ben hayal gücünü, umudunu ve inancını kaybetmeyen hâlâ 
en küçük bir şeyde heyecanlanan, uykuları kaçan biriyim. Bizi olumlu 
yönde besleyen, motive eden şeyleri hayatımıza bir şekilde dahil etme 
enerjisine çok inanıyorum. Mesela bazı tasarımlarıma Mikonos, St. 
Tropez, Portofino gibi herkesin deneyimlemek istediği yüksek enerjili, 
dokusu ve hikâyesi olan şehirlerin adlarını verdik. Bu isimleri verirken 
kendimizi, o an nerede nasıl takılabileceklerini hayal ederken bulduk. 
Bence müthiş bir şey bu.. 

Trendleri çok yakından takip etsem ve ilham aldığım şeyler olsa da 
kırmızı noktalarımdan ödün vermek istemem. İncinin yüzyıllardır 
temsil ettiği zarafetin bozulmasını ve ucuz görünmesine neden 
olan kombinasyonları sevmiyorum.  Her koleksiyonda farklı 
materyaller ve taşlar kullanıyorum. Mücevher yaparken pırlanta, 
elmas, yakut, zümrüt, safir gibi taşları inci ile birleştirmeyi, gümüş 
ve diğer materyallerde mercan, turkuaz, Swarovski gibi taşlarla 
inciyi birlikte tasarlamayı seviyorum. Dünya moda trendlerinde her 
alanda inci kullanımının artmasını hep birlikte izliyoruz.  Bu trendi 

sadece bu yıl ve gelecek yıl diye adlandıramayız. İnci 
zamansız bir mücevher. Yıllar veya geçici trendler ile onu 
sınırlandıramayız. 

Ürünlerinizi kullanan müşterilerinizi nasıl 
tanımlarsınız?
İncifer; tasarımlarıyla inciyi günümüze uyarlayarak 
yalınlıktan hoşlanan, her yaş ve her tarzda  kadınının kendi 
zevkine uygun, modern, dinamik, genç ama bir o kadar da 
iddialı ve incinin asaletini koruyan tasarımları bulabileceği 
bir markadır. 



Yeni Koleksiyon 
Lansmanı
Koton ve dünya çapında tanınan 
moda-stil danışmanı ve kreatif 
direktör Ece Sükan’ın imza attığı yeni 
koleksiyonun lansmanı birçok ünlü 
ismin katılımıyla gerçekleşti. 

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Ece Sükan’ın ev 
sahipliğindeki yeni koleksiyonun lansman davetine iş, sanat ve 
cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yakın dostlarının yanı sıra 
moda tutkunlarıyla da bir araya gelen Gülden Yılmaz ve Ece Sükan, 
konuklarıyla yakından ilgilendi.  

davet

ECE SÜKAN

FERYAL GÜLMAN

DİLEK HANİF MELİS AĞAZAT GÜLDEN BÜYÜKUÇAK
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FÜSUN KURAN EDA ZAMANPUR ZEYNEP TOSUNTUBA ÜNSAL

GÜLDEN-YILMAZ YILMAZ ARZU SABANCI RAȘİT BAĞZIBAĞLI

Ece Sükan ve 
Koton Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Gülden Yılmaz 
ev sahipliğindeki 
lansman daveti, 
ünlü isimlerin 
katılımlarıyla 
gerçeklești.
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Gerçekleștirdiği hayallerinin yerine sürekli yenilerini koyduğunu ve gelecek 
projelerinin sınırsız olduğunu belirten Melis Kaptanoğlu, kendi ismiyle kurduğu 

Kids ve Official markalarının bașarısının altında yatanları, motivasyonunun 
kaynağını ve emin adımlarla ilerlemenin önemini

MAG Okurlarına aktarıyor.

Çalışmak, Üretmek ve 
Tasarlamak Üzerine Bir Yaşam

Melis Kaptanoğlu

MELİS KAPTANOGLU
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Benim için her șeyden öncelikli olan, 
kaliteli materyallerle çalıșmak, iyi bir 

kumașı onun için en doğru olan kesimle 
bulușturmak. İșçilik, bir ürünü doğru 
ifade eden en önemli detay bence.

endinizi tanıtır mısınız?
1979’da İstanbul’da doğdum. Denize âşık bir baba ve 
doğaya âşık bir annenin üç kızının en küçüğüyüm. 
Sevginin, saygının, inisiyatifin çok yoğun olduğu; müziğin, 
edebiyatın, sanatın ve eğitimin öneminin her daim 
aşılandığı bir ailede büyüdüm. Şişli Terakki Lisesinin 
ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun 

oldum. Akademik eğitimim boyunca çok faal bir insandım. Okula 
eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına 
devam ettim. Solfej, piyano ve şan dersleri aldım. Spor ise hayatımdan 
hiçbir dönem eksik olmadı. Okulda uzun seneler tiyatro ve müzikal 
bölümünde görev aldım. Oldukça başarılı ve sosyal bir dönemdi 
okul yılları benim için. Yirmi bir yaşımda, çok sevgili eşim Cenk 
Kaptanoğlu ile hayatımı birleştirdim. Alara, Leyla ve Melissa adında 
üç pırlanta kız çocuğuna sahibim. En öncelikli bağlılığım aileme. 
Spora, sanata, seyahat etmeye ve sağlıklı yaşama tutkun; titiz, detaycı, 
düzenli ve hareketli biriyim. 2008 yılında kızlarımdan ilham alarak 
hayata geçirdiğim “Melis Kaptanoglu Kids” markasının kurucusu, 
tasarımcısı ve yaratıcı direktörüyüm. İkisi Londra Çocuk Moda 
Haftası’nda, ikisi Moskova ve Ukrayna’da, ikisi de İstanbul’da olmak 
üzere toplam altı defileye imza atmış, dünyada pek çok kırmızı halı 
organizasyonunda ünlü çocukları giydirmiş, çocukların hayallerini 
gerçeğe taşımayı tutku haline getirmiş ve her dönem yaptığım işe âşık 
biriyim.

Melis Kaptanoglu Kids’in öyküsü nedir? Bu markayı 
kurarken motivasyonunuz neydi?
Üç kız annesi olmam en büyük motivasyon sebebimdi. Bu girişimim 
zamanla, çocuklarımla beraber büyüdü ve Melis Kaptanoglu 
Kids markasına dönüştü. Çocuklara, onların dünyalarına, hayal 
güçlerine, şahsiyetlerine, karar verme kabiliyetlerine olan saygım ve 
hayranlığım da bu işe yönelmemi sağladı. 

Özellikle kızlarım için alışveriş yaparken hep daha kaliteli, daha 
farklı, yaratıcı ürünler arama çabası içindeydim.

K
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Tasarım, moda ve sanatın hayatımda hep çok önemli bir yeri vardı. 
Özellikle anne olduktan sonra, yurt içinde ve yurt dışında pek çok 
marka ve çocuk giyim sektörü hakkında bilgi sahibi olmuştum. 
Özellikle her seyahatimde çocuk modası üzerine çalışmalarım, 
araştırmalarım özel ilgi alanım halini almıştı. Tüm bu süreç 
sonucunda kendi markamı yaratmaya, kaliteden ödün vermeden 
kendi zevkimi ve vizyonumu yansıtan, çocukların hayal güçlerine 
hitap eden ürünler üretmeye karar verdim.

İşimi kurduğum süreçteki amacım sektöre girerken edindiğim 
amacımla hep aynı doğrultuda gelişti. Farklı ve özgün olmak, 
farklı malzemelerle çalışmak; kaliteden, işçilikten ödün vermeden 
çocuklara özel, onların hayal dünyalarına ışık tutan ürünler sunmak; 
üzerlerinden çıkarmak istemeyecekleri kadar renkli ve hayalperest 
ama bir o kadar da rahat, hareketlerini kısıtlamayacak kaliteli 
parçalar hazırlamak. Bu yüzden, artık bir elbisem giyildiği zaman 
“Sizin markanıza ait olduğunu tahmin etmiştik.” yorumları beni çok 
mutlu ediyor.

İlk başta çocuklara, sadece özel dikim hizmeti sunan bir marka 
olarak başladım. Her detaya bizzat kendilerinin karar verdikleri 
ve şekillendirdikleri, onların söz sahibi oldukları bir dünya olarak. 
Markamın mottosu “Kızlar Cumhuriyeti”nin de yansıttığı vizyon buna 
dayanıyor. Çok kısa zamanda gördüğümüz yoğun ilgiyle beraber, her 
gün giyebilecekleri ürünlerden oluşan “Ready to Wear” koleksiyonlar 
da hazırlamaya başladım. Bugün itibarı ile MK Kids hazır giyimden, 
ayakkabıya, aksesuardan hediye kutularına kadar bünyesinde çok 
farklı ürün gruplarını barındırıyor. Özel dikim hizmetimiz de gerek 
İstanbul showroom’da bizi ziyaret eden, gerek uzaktan sipariş vermek 
isteyen müşterilerimiz için devam ediyor.

Kızlarınızın markaya yaklaşımı nasıl? Kendilerini bu 
anlamda şanslı hissediyor olmalılar.
Çalışıyor olmamdan, markama olan sevgimden, işime olan 
mükemmeliyetçiliğimden ve bağlılığımdan kendi gelecekleri için 
ilham aldıklarını düşünüyorum. Markamı kurma aşamasından 
bugüne kadar yaşadıklarıma, emeklerime ve özverilerime şahit 
olarak büyüdüler. Ben onları hep dahil ettim. Onlar büyüdü; Melis 
Kaptanoglu Kids büyüdü.

Melis Kaptanoglu Kids markanızı nasıl tanımlarsınız?
Melis Kaptanoglu Kids, 2008 yılından bu yana, 0-16 yaş kız çocukları 
için kids fashion ve kids couture olarak adlandırdığımız lüks ürünler 
tasarlayan ve üreten bir çocuk couture markası. Markam, çocukların 
kendileri kadar renkli, hayat dolu ve hayalperest; onların kendileri 
olma özgürlüklerinden yola çıkarak tasarlandığı için aykırı ve özgün.

Çocukları giyim tercihlerinde yönlendirmeyi doğru 
buluyor musunuz?
Giyimimizdeki tercihlerin küçük yaşlardan başlayarak kendimizi 
ifade etmemizdeki ilk ve en etkili yollardan biri olduğunu düşünürsek; 
küçük müşterilerim için giydikleri ve seçimlerindeki tercihlerinin 
önemi yadsınamaz. Onların şahsiyetleri, zevkleri bu tercihlere 
yansıyor. Bu sebeple çok müdahale etmenin ve aşırı yönlendirmenin 
gereksiz olduğunu düşünüyorum. Buna standart bir form getirmek 
sanırım çok zor ve doğru değil. İşimde yaşadığım tecrübeleri de 
düşünerek rahatlıkla söyleyebilirim ki, yaşları çok küçük olmasına 
rağmen hepsi büyük birer ruh barındırıyor; farklı karakter ve zevklere 
sahipler. Pijama üzerine tütü etek giyen ve markete giden bir kızınız da 
olabilir, çok sade ve klasik kesim elbiseleri, pastel renkleri tercih eden 
bir kızınız da... Kendi anneliğimi deneyimlerken de çıkış noktam hep 
bu oldu.

röportaj



Çocuk modasının yanında, yetişkinler için de tasarımlar 
yapmaya başladınız. Melis Kaptanoglu Official’dan 
biraz bahseder misiniz?
Çok zarif, zamansız bir stili ilke edinmiş, trendlerin kendi tarzının 
önüne geçmediği bir kadın Melis Kaptanoglu kadını… İddialı, akılda 
yer eden parçalara en iyi işçiliğin, detayların ve kaliteli kumaşların 
eşlik ettiği tasarımlardan oluşan; parlak dokulu kumaşlar, belden 
oturan kalıplar, dinamik renkler ve desenler, hareket etme özgürlüğü 
sağlayan uçuşan bluzan elbiseler sizi renkli ve iddialı bir dünyaya 
çağırıyor.

İlham kaynağım olmasının yanı sıra, beni en çok etkisi altında 
bırakan 80’lerin moda trendlerinin yoğun vurgulandığı, vatkalı 
dramatik hacimli omuzlar markaya imzasını atarken, maskülen 
kalıplar bele oturan kemerlerle bütünleşerek adeta romantizmi 
simgeliyor. Pliseler, kalın kemerler, kabarık kollar markanın çizgisini 
yansıtıyor. Günün her saati farklı kombinlerle değerlendirilecek iddialı 
parçalardan oluşuyor. 

Yeni markanıza dair projeleriniz ve hedefleriniz neler?
Markamla ilgili hayallerim ve gelecek projelerim sınırsız diyebilirim. 
Gerçekleştirdiğim hayallerimin yerini sürekli yenileri alıyor. Çalışmak, 
tasarlamak ve üretmek büyük bir motivasyon sebebi benim için. 
İşimle ilgili sınırlarımı sürekli genişletmek ve bunu gerçekleştirirken 
aynı MK Kids’te olduğu gibi yavaş ve emin adımlarla ilerlemek 
niyetindeyim. Birçok stile ilham ve cesaret vermeyi umuyorum.

Koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Yaşadığınız, gözlemlediğiniz her şey bir tasarımın başlangıç noktası 
olabilir. Yeter ki çevrenize gören gözlerle bakın; her zaman çok majör 
bir şey olmasına da gerek yok. Hayatın her anı, her rengi ve öğretisi 
buna dahil bence. Benim için seyahatlerim esnasındaki kazanımlarım, 
vakit buldukça ve en çok da çalışırken dinlediğim playlistlerim, 
gezdiğim sergilerdeki sanat akımları, kitaplarım, estetik açıdan bende 
iz bırakan ve hayranlık uyandıran her bir olgu bir yaratım sürecinin 
parçası olabilir.

Melis Kaptanoglu Official’ın tarzını nasıl tanımlarsınız? 
Melis Kaptanoglu Official’ın hedeflediği, tam anlamıyla zamansız 
ve temel bir stil. 80’ler senesi trendlerine, o dönemdeki dramatik 
görünümlere yenilikçi bir yaklaşım, payetli tasarımların, vatkaların, 
drapelerin, maskülen kalıpların romantizmle ve titiz bir terzilikle 
buluştuğu parçalara modern ve cesur bir yorum getirmeyi 
hedefliyorum. Minimallikten uzak, lüks modayı yansıtan ve biraz da 
elbiselerin zamanda yolculuk yaptıracağı ışıltılı parçalar göreceğiz.

Tasarımlarınızda kullanmayı tercih ettiğiniz kumaş 
türleri hangileri?
Benim için her şeyden öncelikli olan, kaliteli materyallerle çalışmak, 
iyi bir kumaşı onun için en doğru olan kesimle buluşturmak. İşçilik, 
bir ürünü doğru ifade eden en önemli detay bence. Düğme, kemer ve 
bunun gibi tüm aksesuarlarımız titizlikle markam için hazırlandı. Bir 
başak burcu olarak, detayların insanıyım diyebilirim. En doğrusunu 
ve kalitelisini bulana dek denemekten vazgeçmem.

Renkli ve parlak dokudaki cesur kumaşlarla çalışmayı seviyorum. 
Işıltılı payetler, metaller, ipekler, geometrik desenler ve puantiyeler. 
Onların bir elbiseye getirdiği iddiayı ve enerjiyi seviyorum. 

Yakın gelecekte, her parçada olmasa da sürdürebilirlik ve ileri 
dönüşümü gündeme alan ürünler tasarlamayı da hedefliyorum. 

MK Official; ilham kaynağım olmasının 
yanı sıra, beni en çok etkisi altında 
bırakan 80’lerin moda trendlerinin 

yoğun vurgulandığı, vatkalı dramatik 
hacimli omuzlar markaya imzasını 
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Well World’den 
Özel Etkinlik
“Geleceğin Sağlık Anlayışı” 
mottosuyla hizmet vermeye 
başlayan Well World Aesthetic & 
Longevity Clinic, “Sağlıklı Uzun 
Yaşam” etkinliği düzenledi.

Dr. Burak Tuncer ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, iş ve 
cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Alanına yön veren 
kadınları ağırlayan “Sağlıklı Uzun Yaşam” etkinliğinde Dr. Ali 
Fuat Aytekin, anti-aging ile ilgili bilgiler verdi. 
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Mücevher tasarımına nasıl başladınız? 
Mianas Jewelry’nin öyküsü nedir?
1994 yılında İstanbul’da doğdum. Üniversitede, önce 
Milano’ya tasarım okumaya gidecektim; fakat daha 
sonra psikoloji okumaya karar verip İstanbul’da 
kaldım. Psikoloji eğitimim, yaptığım tasarımlarda da 

çok etkili oldu aslında. Oluşturduğum koleksiyonların hikâyesi, 
içinde bulunduğum ruh haliyle çok paralel gidiyor. Tasarımlarım ilk 
başta, Kapalıçarşı’da kendim için bir şeyler yaptırmaya başlamamla 
ortaya çıktı. O sıralarda, Miami’ye gidiş gelişlerimde kendim için 
yaptırdığım tasarımlar beğenilince, böyle bir marka kurmaya 
karar verdim. Aslında taktığımız mücevherlerin de giydiklerimiz 
gibi karakterimizi yansıttığını düşünüyorum. O yüzden, yaptığım 
tüm tasarımlar beni çok yansıtıyor. Bunun yanı sıra kişiye özel 

siparişler de yapıyoruz. Tasarımlarımızda insanlar kendilerinden 
bir parça görünce daha çok beğeniyorlar. Mianas Jewelry’i kurarken 
de, isminde hem kendimden hem de insanlardan bir parça olsun 
istedim. Mianas aslında “benim insanım” demek.

Ne tasarlayacağınıza önceden mi karar veriyorsunuz, 
yoksa spontane mi gelişiyor?
Bahsettiğim gibi, tasarımlarım aslında benim o anki ruh halimi 
çok yansıtıyor. Bu yüzden, önceden karar vermiyorum. Çiziyorum, 
tasarlıyorum, kullanılacak pırlantalara karar veriyorum ve ortaya 
çıktıktan sonra bana ne hissettiriyorsa, ne çağrıştırıyorsa, o anki 
ruh halime göre hikâyesini oluşturuyorum. Aslında tasarımdan 
çok, hikâyesini araştırıp ortaya çıkarmak daha fazla zaman alıyor. 
Bazen de öğrendiğim, okuduğum, izlediğim şeylerden yola çıkıp bir 
hikâyeyle tasarımlarımı yapıyorum.

Ö

Tasarımlarını o anki ruh haliyle bir anda ortaya çıkardığını belirten ve güncellikten 
ilham alan Mianas Jewelry kurucusu İlknas Felek, hem Amerika’da hem 

Türkiye’de koleksiyonlarına olan ilginin altında yatan bașarıyı 
MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Hikâyesi Olan Koleksiyonlar
Mianas Jewelry

röportaj



Koleksiyonlarınızı oluştururken nasıl bir yol 
izliyorsunuz? İlham kaynaklarınız neler?
Genellikle, önce aklıma gelen bir tasarım çiziyorum. Daha sonra o 
tasarıma eklemeler ve çıkarmalar yapıyorum, böylece çoğalıyor. O 
tasarım süreci, gerçekten kendimi en iyi hissettiğim zaman oluyor. 
Ruh halim, çizdiğim tasarımları çok etkiliyor ve koleksiyonlar böyle 
ortaya çıkıyor. Mesela Sem koleksiyonu kadını, kadının gücünü, 
doğurganlığını, doğayla olan ilişkisini anlatan bir koleksiyon ve 
bu tasarımı yaptığım sırada maalesef ülkemizde kadın cinayetleri 
gündemdeydi. Yani koleksiyonları oluştururken bir insan olarak 
etkilendiğim, hissettiğim ve düşündüğüm her şeyden ilham alıp 
tasarımları o şekilde ortaya çıkarıyorum.

Koleksiyonlarınız ve ürün çeşitliliğinizden söz eder 
misiniz?
Koleksiyonlarımı oluştururken her şeyden ilham alabiliyorum. Doğa, 
kadın, aşk ya da gezdiğim gördüğüm yerler, okuduklarım, izlediklerim... 
Etrafımdaki her şey, tüm duygular, koleksiyonlarımı oluşturmamda 
önemli bir rol oynuyor. Şu anda dört koleksiyonumuz var. Yaz için de 
yeni bir koleksiyon hazırlıyoruz. Çeşitlilik olarak kolye, yüzük, küpe ve 
bilezik ağırlıklı tasarımlar yapıyoruz.

Tasarımlarınızı Amerika’da da görücüye çıkarıyorsunuz. 
Türkiye ile yurt dışında tercih edilen tasarımlarınız 
arasında farklar var mı? Hangi ülke hangi tercihleri 
yapıyor?
Amerika’da Türk tasarımcılara olan ilgi çok fazla. Koleksiyonların 
hikâyeleri onları çok etkiliyor. Mücevherde, lüks ve büyük markaların 
yanı sıra, tasarım markalarına da merak artmaya başladı. Bizim 
markamız sade bir çizgide ilerliyor. Hem Türkiye’de hem de Amerika’da 
bu çizgi seviliyor ancak, Amerika’da, doğu kültürünü ve inançlarını 
anlatan tasarımlar daha çok ilgi görüyor.

Gelecek planlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Gelecekte tabii ki markamı daha da büyütmek, hedeflerim arasında. Şu 
anda Miami ve Los Angeles’ta concept storelar’da yer alıyoruz. İlerleyen 
zamanlarda Amerika’nın diğer bölgelerine de bulunmak istiyoruz. 
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Bilkent Sahne AST’ta, Nobel ödüllü yazar Dario Fo’nun “Bir Anarșistin Kaza 
Sonucu Ölümü” isimli oyunu ile bașkentlilerle bulușan ünlü oyuncu Mahir İpek, 

verdiği röportajda kendisi ve Bilkent Sahne AST ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

Mücadele ve Uğraşla 
Gelen Başarı

Mahir ipek

röportaj



Bilkent Sahne AST’ta, Nobel ödüllü yazar Dario Fo’nun “Bir Anarșistin Kaza 
Sonucu Ölümü” isimli oyunu ile bașkentlilerle bulușan ünlü oyuncu Mahir İpek, 

verdiği röportajda kendisi ve Bilkent Sahne AST ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

Mücadele ve Uğraşla 
Gelen Başarı

Mahir ipek

röportaj

“Bir Anarșistin Kaza Sonucu Ölümü”nde 
“Deli” rolünü oynuyorum; ama tabii 
kim deli? Karakter mi yoksa toplum 

mu? Orası belirsiz. Dolaysıyla toplumsal 
mesajı olan bir oyun.

izleri yıllardır sahnelerden ve televizyondan 
izlediğimiz kadarıyla tanıyoruz ancak; 
bir de Mahir İpek’le ilgili bilinmeyenleri 
anlatır mısınız? Oyunculuk maceranız ve 
kariyerinizle ilgili süreç nasıl ilerledi?
Doğma büyüme Ankaralıyım. Ailem dolayısıyla 
Ankara ile bağlarım hiç kopmadı. Tiyatro ve 

oyunculuk maceram ise; lisedeyken bir öğretmenimizin, son 
sınıfların tiyatro gösterisi için sınıfımıza oyuncu toplamaya 
gelmesiyle başladı. Provada metni okumaya başlayınca büyülü 
bir şey oldu. Bu işi yapmam gerektiğini düşündüm. Sonrasında 
da bir daha başka bir mesleği hiç düşünmedim. O yıllarda 
aslında bir meslek hayalim yoktu. Otomobil işlerine meraklıydım 
o dönem, estetik yönü beni çok çekiyordu. Oyuncu olmasam 
sanırım kaportacı oldurdum. Bence herkesin, hangi işi yaparsa 
yapsın, farkında olmadığı ama çok iyi yapabileceği meslekler 
var. Ben mesleğimle tanıştığım için çok mutluyum. Ancak çok 
büyük bir mücadele ve uğraşla bu noktaya geldim. Bu benim 
için hiç bitmeyen bir serüven. Ustalık seviyesi nerede başlıyor 
onu da bilmiyorum. Çünkü bu meslekte her gün yeni bir şey 
öğreniyorsunuz. Elli yaşındayım ve hala sahnede yeni bir şey 
keşfettiğimde mutlu oluyorum.

Eğitim hayatıma Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde devam 
ettim. Sonrasında bir yandan tiyatro, bir yandan da televizyon 
ve sinemayı birlikte devam ettirdim. Ankara Sanat Tiyatrosu 
hayatımın her zaman en öncelikli işi oldu. Çünkü burası benim 
tiyatroya başladığım, okul öncesinde ustalarla beraber yetiştiğim 
yer ve Ankara’daki sanat hayatının en önemli kilometre 
taşlarından biri.  Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Ankara Sanat 
Tiyatrosu, yaşayan en eski özel tiyatro. Diğer birçok özel tiyatro, 
kurucularının vefatından veya ekonomik sıkıntılardan dolayı 
kapandı. Ama Ankara Sanat Tiyatrosu hâlâ yaşıyor.

AST’ın, Bilkent Sahne’ye taşınmasıyla alakalı olarak 
neler söylemek istersiniz?
Tepe Emlak Yatırım’ın bu sahneyi bize açması takdire şayan bir 
durum. Burası sadece Ankara Sanat Tiyatrosu için değil, diğer 
tiyatrocular için de çok önemli. Misafir ekipler de burada oyunlar 
sergiliyor. Bilkent Sahne AST diğer tiyatrolar için de çok önemli. 

Sizce bir oyuncunun, mesleği için, televizyonda mı 
yoksa tiyatro sahnesinde mi olması daha verimli?
Ben televizyon oyunculuğunun küçümsenmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii ki tiyatro tiyatrocusunun alanı sahnedir. 
Ama televizyonda da, seyircinin gözü yerine kamera var. Eskiden 
oyunculuk, televizyon ve tiyatro oyunculuğu olarak ikiye 
ayrılmış. Ben bu ayrıma katılmıyorum. Oyunculuk, oyunculuktur. 
Oyunculuğun olmazsa olmaz metotları vardır. Bunu hem tiyatroda 
hem televizyonda hem de sinemada uygulamanız gerekir. O 
yüzden televizyonu ve tiyatro sahnesini birbirinden ayırmıyorum.

Ödüllü yazar Dario Fo’nun oyunu “Bir Anarşistin 
Kaza Sonucu Ölümü” oldukça ilgi gördü. Oyundaki 
karakterinizi ve oyunla ilgili görüşlerinizi anlatır 
mısınız?
70’li yıllarda İtalya’da yaşanan bir olay üzerine yazılmış bir eser. 
Dünyanın her yerinde yaşanabilecek bir olayı Dario Fo çok güzel 
kaleme almış. Nobel ödüllü bir yazarın dili ve mizahıyla çok 
trajik bir olay çok komik bir şekilde ele alınmış. Ben “Deli” rolünü 
oynuyorum. Ama tabii kim deli, karakter mi yoksa toplum mu? 
Orası belirsiz. Dolaysıyla toplumsal mesajı olan bir oyun. 

S

Gelecek dönemde Bilkent Sahne AST ile birlikte 
tiyatro severleri buluşturacağınız oyunlardan 
bahsedebilir misiniz?
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Doğru projeyi bulduğumda bunu gerçekleştireceğim. 
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Hayalini gerçekleștirerek Fika Coffee & Kitchen’ı kuran Emine Cansel Önal, 
bu kez de kafesinin içindeki butik deri ceket mağazası Cittopelle Deri’nin 

macerasını MAG Okurlarına anlatıyor.

Kaliteye Ulaşma Yolunda
Cittopelle Deri

EMİNE CANSEL ÖNAL

Kaliteli ürüne ulașmak, verdiği paranın 
karșılığını almak isteyenler ve herkeste 

aynı ürünü görmekten sıkılanlar için, 
kafem Fika Coffee & Kitchen’ı butik 

bir kafeye dönüștürme kararı aldım ve 
Cittopelle Deri’yi kurdum.

ncelikle; iki işletme birden 
yönetiyorsunuz. İyi bir yönetici olmak için 
neler gereklidir, biraz anlatır mısınız?
İyi bir yönetici olmak için öncelikle sabırlı, çok 
çalışmayı seven, uzun saatler ayakta kalmayı 
başarabilen, stresle baş edebilen, araştırmacı, 
yeniliklere ve eleştiriye açık olmak gerekiyor. Bu 

özelliklere sahip olan ve bu mesleği sevebilecek herkes bu işi 
yapabilir. İyi bir yönetici olmak için etik ve ahlak değerlere sahip 
dürüst ve yenilikçi bir insan olmak gerekiyor.

Cittopelle Deri’nin macerası nasıl başladı? Hangi 
amaçla yola çıktınız?
Ürünlerimizi erkek kardeşim, İzmir’de üretiyor ve hepsini yurt 
dışına ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da alışveriş 
yaparken, bu kaliteyi henüz yakalayabilen bir marka olmadığını 
fark ettim. Benim gibi düşünenler, yani kaliteli ürüne ulaşmak, 
verdiği paranın karşılığını almak isteyenler ve herkeste aynı 
ürünü görmekten sıkılanlar için kafem Fika Coffee & Kitchen’ı 
butik bir kafeye dönüştürme kararı aldım.

Ürün yelpazenizden bahseder misiniz? 
Tasarımlarınızın özellikleri neler?
Ürün yelpazemiz oldukça geniş aslında. Hiçbir yerde 
bulamayacağınız rengârenk deri ceketler ve kürkler, modası 
geçmeyecek klasikler… Hepsini kadın ve erkek müşterilerimiz 
için tüm bedenlerde üretiyoruz. Bu sayede kişi kendine en 
yakışan renk tonunda ürüne sahip olabiliyor. Deve kürkü 
monttan tutun da pembe kuzu derisi ceketlere, saks mavisinden 
turuncuya tüm renklerde ürünlerimiz mevcut. Tasarımlarımızı 
yaparken sıradanlığı geride bırakıyor ve sizi özel hissettiriyoruz.

Müşterileriniz ürünlerinize hangi yollardan 
ulaşabilir?
Ürünlerimize ulaşmak için Fika Coffee & Kitchen’a 
uğrayabilirler. Burada hem lezzetli bir kahve molası verir, hem de 
ürünleri deneyebilir veya özel siparişlerini benimle görüşebilirler. 
Instagram hesabımız henüz çok yeni olduğu için tüm ürünleri 
görmek isteyenleri Fika’da ağırlıyoruz fakat çok yakında 
Trendyol’dan da ürünlere ulaşabileceksiniz. Bununla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor.

Gelecek hedeflerinizde neler var?
Burası benim çocuğum gibi. Çocuklarımı büyütürken verdiğim 
emeğin aynısını markalarım için de veriyorum. Fika, inşaatından 
mimarisine, mutfağından sunumuna kadar tamamen benim 
eserim. Cittopelle ise eşsiz tasarımlar sunan, kalitenin hakkını 
veren bir marka ve sıcaklığıyla, eşsiz tasarımlarıyla, kalitesiyle 
sektörde yerini alacağına inanıyorum. 

Ö
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
1986 yılında İstanbul’da doğdum ve burada büyüdüm. 
2004 yılında Beykent Üniversitesi İşletme bölümünde 
eğitimime başladım fakat bu bölüme çok da uyum 
sağlayamadığımı fark ettikten sonra kendi ruhumu 
ve hayal gücümü yansıtabileceğim başka bir alan 

arayışına girdim ve hep ilgi duyduğum iç mimarlığa yönelme 
sürecim başladı. Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi İç Mimarlık bölümünden 2014 yılında mezun olduktan 
sonra kişiye özel projeler yönettim. Dostlarıma, bebekleri için 
mobilya, bebek odaları ve tekstil ürünleri tasarımlarında destek 
verdim. Bu taleplerden sonra bebeklerin saf ve renkli dünyasına 
girmiş oldum. Bu süreçte aldığım keyif ve merak, beni bu dünyayı 

daha çok araştırıp öğrenmeye yöneltti. Bu tecrübelerden sonra 
bebek tekstili de ilgimi çekmeye başlamıştı. Aslında tekstile 
olan ilgim, küçük yaşlarda ailemle birlikte bu sektörün içinde 
bulunmamdan da kaynaklanıyordu sanırım. Babam İngiltere 
Bolton Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, annem ise Moda Kız 
Meslek Lisesinde modalist ve stilistlik eğitimi almış ve daha 
sonra bu sektörde uzun yıllar öğretmen olarak çalışmıştı. Tüm bu 
aşamalar sonrasında geleceğimin perspektifi artık “bütüncül çocuk 
tasarımında” gelişiyordu. Bebek dünyasının inceliklerine daha da 
hâkim olabilmek adına 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi bölümünde lisans eğitimime başladım.

Enerjisi yüksek, yaratıcı, öğrenmeyi seven, cesaretli, detaycı ve 
aynı zamanda yeniliklere açık bir yapım olduğunu söyleyebilirim. 

Ö
İskandinav ile bohem tarzı harmanlayıp minimalist bir çizgide bebek tekstil ürünleri 
tasarlayan La Boheme Baby kurucusu Öykü Cebecioğlu, tasarımlarında tercih 

ettiği kumaș türlerini, ürün çeșitliliklerini ve gelecek hedefl erini paylașıyor.

Doğal Lifl erle Bebek Tekstili
La Boheme Baby

ÖYKÜ CEBECİOĞLU

röportaj

Yeniliklere ve değişime açık oluşum beni hayatımın her alanında 
keşfetmeye ve keşfettiklerimi hayata geçirmeye itti diyebilirim.

La Boheme Baby’nin macerası nasıl başladı? 
Misyonunuz nedir?
Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde, her şeyi sorguladığım 
ve derin anlamlar aradığım bir süreç geçirdim. Sadeleştim, 
çoğumuzun yaşam tarzı değişti. Çok fazla olumsuzluk yansımıştı 
hayatlarımıza. Herkes gibi ben de bir umut ve yaşam amacı 
aradım kendime. Aslında masum, saf ve temiz kalan bir alan 
arayışındaydım. Bir süredir içimdeki çocuğun da beslendiğini 
hissettiğim ve heyecanla çalışmalar yaptığım bebeklerin 
dünyasındaki saf enerjileri bana ilham kaynağı oldu ve aradığımı 
bulduğuma emin oldum. Durağan bir sürecin hâkim oluşu, 
alanımı daha fazla nasıl geliştirip, yeni dünya düzenine nasıl uyum 
sağlayabilirim düşüncesini beraberinde getirmişti. Edindiğim 
tecrübeler sonucu 2021 yılında La Boheme Baby markasını kurup, 
e-ticarette konumlandırma kararı aldım. İlk ürünüm olan unicorn 
yastıkla yola çıktım. Marka, ismini içeriğinden aldı diyebilirim. 
Bohem tarzı, bebekler için uyarlamak istedim. Genel olarak 
İskandinav ile bohem tarzı harmanlayıp minimalist bir çizgi 
oluşturdum. Çünkü bu tarzların doğal ses ve renkleri vardır. Doğal 
kumaşlar ve rahatlık ön plana çıkar. Eklektik ipuçlarıyla yenilikçi 
bir tarz... Detaycı yapımın da burada devreye girdiğini söyleyebilirim 
aslında. Markamın logo tasarımından kumaş seçimine, ürünlerin 
dikim sürecinden bugüne kadar her ayrıntıyla kendim ilgilendim. 
Söz konusu bebekler olduğu için, annelerin bebeklerine olan 
hassas yaklaşım bilincini üstlenmeyi misyon edindim. Çünkü ilk 
önceliğim bebeklerin sağlığı ve konforu; bu benim için çok önemli. 
Ürünlerimin kaliteli, aynı zamanda ulaşılabilir olmasına da dikkat 
etmekteyim.

Ürünlerinizde hangi tür kumaşları tercih 
ediyorsunuz? Nedenlerini anlatır mısınız?
Müslin ve poplin gibi %100 organik pamuk olan, çevre dostu, doğal, 
bitkisel liflerden oluşan kumaşlar tercih ediyorum. Bebeklerin 
ciltleri yetişkinlere göre çok daha hassastır. Bu nedenle doğal lifler, 
kumaşlara nefes aldırma, sürdürülebilir olma, yüksek nem emilimi 
ve yumuşaklık gibi özellikler kazandırır. Ayrıca anti-alerjik olmaları, 
bebeklerin cilt sağlığı açısından rahatlık ve konfor sağlar. Kumaşın, 
bebeğin teniyle temasında tahriş etmiyor ve alerji yapmıyor olması 
çok önemlidir.

Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz? 
Nevresim ve pike takımları, dekoratif yastıklar, çok amaçlı örtüler, 
mama önlükleri, şapkalar, çıtçıtlı bodyler, kimono tarzı tulumlar, 
ayakkabı ve çoraplar üretiyoruz. 

Bebek tekstilinde nelere dikkat edilmeli?
Ürünlerin pamuk, yün, bambu gibi ekolojik, doğal liflerden 
elde edilen, kimyasallardan arındırılmış, doğal hammaddeler 
kullanılarak üretiliyor olmasına; bebeğin hareket alanını 
kısıtlamayacak, fonksiyonel ve rahat ürünler olmasına; boncuk, 
düğme gibi bebeğin eline takılabilecek, kopabilecek ve yutabileceği 
küçük materyallerin olmamasına; hijyen açısından kolay yıkanabilir 
ve ütülenebilir olmasına çok dikkat edilmelidir.

Gelecek projeleriniz ve hedefleriniz neler?
Oyuncak ve bebek mobilyası tasarımlarını da bünyeme dahil 
etmeyi, piyasa analizleriyle ailelerin belirlenen ya da öngörülen 
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ürünleri geliştirmeyi, 
aynı zamanda yeni ürünler tasarlayıp fiziksel mağazalarla Türkiye 
pazarında ve sonrasında global pazarda yer almayı hedefliyorum. 
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dikim sürecinden bugüne kadar her ayrıntıyla kendim ilgilendim. 
Söz konusu bebekler olduğu için, annelerin bebeklerine olan 
hassas yaklaşım bilincini üstlenmeyi misyon edindim. Çünkü ilk 
önceliğim bebeklerin sağlığı ve konforu; bu benim için çok önemli. 
Ürünlerimin kaliteli, aynı zamanda ulaşılabilir olmasına da dikkat 
etmekteyim.

Ürünlerinizde hangi tür kumaşları tercih 
ediyorsunuz? Nedenlerini anlatır mısınız?
Müslin ve poplin gibi %100 organik pamuk olan, çevre dostu, doğal, 
bitkisel liflerden oluşan kumaşlar tercih ediyorum. Bebeklerin 
ciltleri yetişkinlere göre çok daha hassastır. Bu nedenle doğal lifler, 
kumaşlara nefes aldırma, sürdürülebilir olma, yüksek nem emilimi 
ve yumuşaklık gibi özellikler kazandırır. Ayrıca anti-alerjik olmaları, 
bebeklerin cilt sağlığı açısından rahatlık ve konfor sağlar. Kumaşın, 
bebeğin teniyle temasında tahriş etmiyor ve alerji yapmıyor olması 
çok önemlidir.

Ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz? 
Nevresim ve pike takımları, dekoratif yastıklar, çok amaçlı örtüler, 
mama önlükleri, şapkalar, çıtçıtlı bodyler, kimono tarzı tulumlar, 
ayakkabı ve çoraplar üretiyoruz. 

Bebek tekstilinde nelere dikkat edilmeli?
Ürünlerin pamuk, yün, bambu gibi ekolojik, doğal liflerden 
elde edilen, kimyasallardan arındırılmış, doğal hammaddeler 
kullanılarak üretiliyor olmasına; bebeğin hareket alanını 
kısıtlamayacak, fonksiyonel ve rahat ürünler olmasına; boncuk, 
düğme gibi bebeğin eline takılabilecek, kopabilecek ve yutabileceği 
küçük materyallerin olmamasına; hijyen açısından kolay yıkanabilir 
ve ütülenebilir olmasına çok dikkat edilmelidir.

Gelecek projeleriniz ve hedefleriniz neler?
Oyuncak ve bebek mobilyası tasarımlarını da bünyeme dahil 
etmeyi, piyasa analizleriyle ailelerin belirlenen ya da öngörülen 
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda mevcut ürünleri geliştirmeyi, 
aynı zamanda yeni ürünler tasarlayıp fiziksel mağazalarla Türkiye 
pazarında ve sonrasında global pazarda yer almayı hedefliyorum. 
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Aslan Kemal’e 
Eğlenceli 
Kutlama
Ankara cemiyet hayatının sevilen 
çiftlerinden Batu ve Tuğçe Safi’nin 
oğulları Aslan Kemal’in dördüncü yaşı 
eğlenceli bir parti ile kutlandı. 
İç mimarlık firması Studio26’nın kurucusu İç Mimar Tuğçe Bakkal 
ile, Winners Property & Investment Co. kurucularından Batu Safi, 
oğulları Aslan Kemal’in yeni yaşını eğlenceli bir parti ile kutladı. ES 
Styling süslemeleriyle Tavacı Recep Usta Çayyolu’nda gerçekleşen 
doğum günü kutlamasına Safi çiftinin arkadaşları ve aile dostları 
katıldı. Pazar günü gerçekleşen kutlamada misafirler önce uzunca 
bir masa oluşturarak kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından ise Aslan 
Kemal’in doğum günü pastasını kesen Safi Ailesi’nin mutluluğu 
görülmeye değerdi.  

davet

BATU- ASLAN KEMAL-TUĞÇE BAKKAL SAFİ

ERSAN, ELİZ, SİNEM, EMİR BAȘBUĞ

ZEYNEP ADA-SİMGE ÇETİN
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Eğitim hayatının ilk basamağı olan ana sınıfı ve ilkokul döneminde uyguladığı IB-
PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) modeliyle dünya standartlarında 
eğitimin Ankara’daki adresi olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, öğrencilerinin 
son dönemde elde ettiği akademik, sanatsal ve sportif bașarılarla dikkatleri 

üzerine çekiyor. Ebeveynlerin, okul seçimi konusunda yoğun bir arayıșta olduğu 
bu dönemde, ana sınıfı ve ilkokul eğitiminde en çok tercih edilen okullar arasında 

yer alan Nesibe Aydın Çankaya İlkokulunun Müdürü Burçin Orçan Özkösem, 
bașarılarının sırrını anlatıyor. 

Mutlu ve Başarılı 
Çocukların Okulu

Nesibe Aydın Çankaya İlkokulu

röportaj

BURÇİN ORÇAN ÖZKÖSEM



ncelikle, IB-PYP eğitim modeli hakkında 
bilgi verir misiniz? 
IB-PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), 
ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde dünya üzerinde sayılı 
okulda uygulanan uluslararası bir eğitim programıdır. 
Programın amacı, uluslararası akreditasyona sahip 
eğitim kurumlarının çatısı altında evrensel değerleri 

benimsemiş, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerisi 
gelişmiş bireyler yetiştirmektir. 

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının özellikle ana sınıfı 
ve ilkokul eğitiminde oldukça başarılı olduğu biliniyor. 
Okulunuzu ve öğrencilerinizi başarıya götüren 
uygulamalarınız nelerdir? 
Öğrencilerimizin elde ettiği başarılarda, ana sınıfı ve ilkokul 
kademesinde uyguladığımız IB-PYP eğitim modeli büyük 
rol oynuyor fakat başarının temelinde, Nesibe Aydın Eğitim 
Kurumlarının otuz sekiz yıllık tecrübesiyle oluşturduğumuz eğitim 
felsefemiz var. Nesibe Aydın’da her öğrencimizi birey olarak görüyor, 
her bireyin kendine özgü özellikleri ve karakteri olduğu gerçeğiyle 
hareket ediyoruz. Böylece onları sadece akademik olarak değil, ilgi 
alanlarına göre değerlendirerek yeteneklerine göre bilim, sanat ve 
spor programlarına yönlendiriyoruz.

Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, yabancı dil eğitimine ekstra 
önem veriyoruz. Ana sınıfından itibaren uyguladığımız çift dilli 
eğitim modelinde, her sınıfımızda ana dili İngilizce ve Türkçe olan 
iki öğretmenimiz bulunuyor. Günlük hayatlarını İngilizce ve Türkçe 
olmak üzere iki dili aktif kullanarak sürdüren öğrencilerimiz, 
ilkokula geçerken başlangıç düzeyinde İngilizce dil becerisine 
sahip oluyorlar. İkinci sınıftan itibaren tercihlerine göre Almanca, 
İspanyolca ya da Fransızca eğitimi almaya başlıyorlar. Bu sayede 
İngilizceyi ana dil seviyesinde, ikinci yabancı dillerini ise kendilerini 
rahatlıkla ifade edebilecek düzeyde kullanabilen dünya vatandaşları 
olarak ilkokuldan mezun oluyorlar.

Akademik başarının yanı sıra sportif ve sosyal 
aktivitelere oldukça önem verdiğinizden bahsettiniz. 
Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerin spor, oyun ve 
hareket ihtiyacını karşılamaları için okulunuz ne gibi 
imkânlar sağlıyor?
Okulumuzun ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak 
tasarlanmış olması, öğrencilerimizin eğitim serüvenine büyük katkı 
sağlıyor. Bu sayede okulun her bir köşesini öğrenme alanı olarak 
kullanabiliyor, oyun ve hareket ihtiyaçlarını güvenli alanlarda 
karşılayabiliyorlar. Yine küçük yaş grubu öğrenciler için özel olarak 
tasarlanmış yüzme havuzu, jimnastik salonu vb. alanlarda spor 
yaparak, yeteneklerini keşfediyorlar.
Ayrıca okulumuzun Ankara’nın merkez noktası, Çankaya’da 
bulunması da velilerimize büyük avantaj sağlıyor. Merkezî konumda 
olmamız sayesinde hem ulaşım maliyetlerini azaltıyor hem de 
trafikte kaybedilen vakit, ailecek birlikte geçirilen zamanlara 
dönüşüyor. 

Yabancı dil eğitimindeki başarınızda uzman öğretmen 
kadronuzun büyük rol oynadığından bahsettiniz. 
Öğretmen seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?
Tüm sınıf kademelerinde alanın en iyisi öğretmen kadrosuna 
sahibiz. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerin hayatında rol model 
olarak benimsedikleri öğretmen seçiminde çok hassas davranıyor, 
en az beş yıllık deneyimi olan uzman öğretmen kadromuzla eğitim 
veriyoruz. 

Ö
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“Melina’s Mom” olarak tanıdığımız Merve İpek Öztürk’ün biricik kızı Melina’nın 
hobilerini, hedefl erini ve 23 Nisan’a dair düșüncelerini dinledik...

kids

Melina ozturk



“Melina’s Mom” olarak tanıdığımız Merve İpek Öztürk’ün biricik kızı Melina’nın 
hobilerini, hedefl erini ve 23 Nisan’a dair düșüncelerini dinledik...

kids

Melina ozturk

elina, seni daha yakından tanımak 
isteriz. Kendinden biraz bahseder 
misin?
Ben Melina Öztürk, dokuz yaşındayım. Okulda en 
fazla İngilizce derslerini seviyorum. Anaokulunda 
da İngilizce öğrendiğim için zorlanmıyorum. 

Hayvanları çok seviyorum, zaten bir kedim ve köpeğim var. 
Kedimin ismi Mia, köpeğimin ismi Teddy. Okuldan geldiğimde 
beni kapıda karşılamaları çok mutlu hissettiriyor. 

Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hangi mesleği 
seçeceğin ile ilgili bir düşüncen var mı?
Haftada bir gün yüzme dersi alıyorum ve çok keyifli geçiyor. 
Ödevlerime başlamadan önce de beni çok rahatlatıyor. Yüzme 
öğretmeni olmayı düşünüyorum.

Hobilerin neler? Neler yapmaktan hoşlanırsın?
Resim yapmayı, keman çalmayı ve yüzmeyi seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? 
Senin için ne anlam ifade ediyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı benim için; 
çocukların özgürlüğünü ve mutluluğunu ifade ediyor. 

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
23 Nisan’da beni en çok mutlu eden aktivite; kırmızı giyinip, 
kedim ve köpeğimi de yanıma alarak ailemle dışarı çıkıp 
özgürce bayrağımla dolaşmak. 

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj 
var mı?
Atatürk’ü sevin ve iyi tanıyın; çünkü o bize özgürlüğü ve eşitliği 
verdi. 

M

Hayvanları çok seviyorum. Bir kedim 
ve köpeğim var. Kedimin ismi Mia, 

köpeğimin ismi Teddy.
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Oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı yapımlardaki muhteșem performanslarıyla 
izleyenlerin gönlünde taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, ekran 

yolculuğunu ve 23 Nisana dair düșüncelerini MAG Okurlarıyla paylașıyor.



slında seni birçok dizi ve filmdeki başarılı 
oyunculuğun ile tanıyoruz ama biraz 
daha yakından tanımak isteriz. Bize 
kendinden bahsedebilir misin?
On iki yaşındayım. Yedinci sınıfa gidiyorum. Şu 
sıralar yeni bir dizi projemizin çekimleri devam 

ettiği için hafta içi okula, hafta sonu sete gidiyorum. Arta kalan 
zamanım olursa -kar tatili, bayram, yılbaşı vb.- arkadaşlarımla 
vakit geçirmeye çalışıyorum.

Küçük yaşına rağmen, bulunduğun projelerde 
çok başarılı performanslar sergiledin. Bunun 
üzerine de birçok ödül aldın. Bu ödüller sana neler 
hissettiriyor?
Ödül almak, her insanı olduğu gibi beni de mutlu edip 
motivasyonumu arttırıyor. Verdiğim emeğin neticesinde takdir 
edilmek, anlatılamaz bir mutluluk duygusu. O zaman bütün 
emeklerimin karşılığını almış gibi hissediyorum.

Oyunculuk hakkında neler söylemek istersin? 
Zorlukları veya eğlenceli yanları neler?
Her meslekte olduğu gibi, bu mesleği yaparken de işini severek 
yapmak, zorluklara karşı dayanıklı olabilmenin ilk kuralı bence. 
Dışarıdan kolay görünmesine rağmen aslında çok zor bir meslek 
olduğunu düşünüyorum. İşin güzel ve eğlenceli yönü ise farklı 
mekânlarda çalışmak, yeni arkadaşlık ortamlarının olması ve her 
yeni projede kendini başka bir karakterde oynarken bulmak.

Kendini rollerine nasıl hazırlıyorsun? Daha 
öncesinde yaptığın hazırlıklar ya da rutinler var mı?
Aslında çok fazla kendimce hazırlıklar yapma taraftarı 
değilim. Genellikle yeni bir role veya karaktere hazırlanırken 
yönetmenlerimle diyalog halindeyim, yönetmenin de o 
karakterden beklentilerini dinleyerek ideal karakteri oturtmaya 
çalışıyorum.

Çalışmaktan en çok keyif aldığın oyuncu kimdi?
Böyle bir ayırım yapmam doğru olmaz bence. Buğra abim, Cansu 
ablam, Berkay abim, hepsinin yeri ayrı benim için.

En çok severek canlandırdığın karakter hangisiydi? 
Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?
Genelde dram ağırlıklı dizilerde yer aldığım için açıkçası zevkle 
oynanacak roller olmasa bile rolümün hakkını vermek için 
elimden geleni yapmaya çalıştım. Güçlü, inatçı, esprili karakterleri 
oynamayı seviyorum. Bir müzikalde rol almayı çok isterim, ya da 
bir sitcom projesinde. Çünkü komediyi de çok seviyorum.
 
Sektördeki idollerin kimler?
İzlediğim her karakterden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
Özellikle söyleyebileceğim bir isim yok. Ama Vahide Perçin gibi 
olabilmeyi isterim ileride.

Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın öneminden bahsedebilir misin? Senin 
için bu kutlu gün ne anlam ifade ediyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş 
bir bayram olmasının yanında; bu kutlu günde çocukların 
yüzlerindeki kutlama heyecanını da, Atatürk’e olan sonsuz 
sevginin yansıması olarak değerlendiriyorum. Ailem de bu güne 

A

özellikle çok önem verdiği için 23 Nisan’ı doyasıya kutlamam ve 
yaşamam için o gün ne yapmak istersem beni kırmazlar. Hatta 23 
Nisan’da setimin olmaması için baştan konuşurlar.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
23 Nisan’da okulumuzun etkinlikleri olur ve bu etkinliklere 
kesinlikle katılırım. Sonrasında ise arkadaşlarımla program yapar 
ve eğlenceli vakit geçirecek bir şeyler buluruz.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj 
var mı?
En büyük dileğim; çocukların savaşlardan, açlıktan, yoksulluktan 
uzak, yüzlerinin hep güldüğü bir dünyada yaşamaları. Keşke bunun 
için elimden gelen bir şey olsa.

Son olarak, ileriye yönelik hayallerinden bahsedebilir 
misin? Örneğin; kendini 10 yıl sonra nerede 
görüyorsun?
Oyunculuğu seviyorum aslında. Bu yönde bir kariyer planlaması 
yapmayı düşünüyorum. Ama zamanın insana ne getireceği 
bilinmiyor. O yüzden çok fazla ileriye dönük plan yapmak 
istemiyorum. Şu an mutluyum. Önemli olan bu benim için. 
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Oğlum dizisinin bașarılı oyuncusu Metehan Parıltı, sektördeki yolculuğunu ve 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkındaki düșüncelerini 

MAG Okurlarıyla paylașıyor...
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epimiz seni ekranlardaki başarılı oyunculuğun 
ve yeteneğin ile tanıyoruz ama biraz daha 
yakından tanımak isteriz. Bize kendinden 
bahsedebilir misin? İleriye dönük hayallerini 
öğrenebilir miyiz?
Öncelikle teşekkür ederim. On bir yaşımdayım. Altıncı 

sınıfa gidiyorum. Zamanımın çoğu set ve okulda geçiyor. Boş 
zamanlarımda kardeşimle ve kuzenlerimle vakit geçirmekten çok 
keyif alıyorum. İleride mimar olmayı düşünüyorum fakat oyunculuk 
yapmayı da seviyorum.

Küçük yaşta ekranlara çıkmış olmak nasıl bir duygu? 
Bu sana neler hissettiriyor? 
Aslında oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu. Hatta ajansa 
kaydolurken annem, “Dizi ve sinema olmasın, sadece katalog 
ve reklam olsun,” demiş. Kayıt olduktan sonra da sadece dizi ve 
sinemalarda rol aldım. Bir tane de reklamım oldu.

Kendini rolüne nasıl hazırlıyorsun? 
Rollerime hazırlanırken önce annemle ezber geçiyoruz; sete çıkmadan 
önce de yapımın çalıştığı oyuncu koçları ve pedagoglarla atölye 
çalışmalarımız oluyor. Set içinde ve aralarda da sürekli oyuncu 
koçlarımla tekrar yapıyoruz. 

Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?
Aslında oynadığım her karakteri çok sevdim. “Kadın” dizisinde 
“Satılmış” karakterini oynarken çok eğlenmiştim. Şimdi Feyyaz 
Duman ile “Oğlum” dizisinde tekrar beraber çalışıyoruz. “Efe” karakteri 
diğer rollerden biraz farklı tabii ki ama farklı rolleri tecrübe etmek de 
güzel.

Sektörde en çok kiminle çalışmaktan keyif aldın?
Tüm çalıştığım oyuncuların hepsi harika insanlar. Hepsiyle çalışmak 
çok keyifliydi. Şu anki “Oğlum” projesinde Demet ile Efe’nin sahneleri 
keyif veriyor. Demet karakteri beni çok güldürüyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin 
için ne anlam ifade ediyor?
Ata’ma egemenliğimizin simgesi ve tüm dünya çocuklarına armağan 
ettiği bu özel gün olan 23 Nisan için ve bıraktığı tüm miraslar için 
minnettarım. Atatürk’ü çok görmek isterdim. Görmesek de sevgisi her 
zaman kalbimizde...

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
23 Nisan’da, oturduğumuz ilçede coşkulu müzikler ve marşlar 
eşliğinde belediye otobüsleri geçiyor. Biz de evde camlarımızı 
balonlarla ve bayraklarla süslüyoruz. Tam bir bayram havası.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var 
mı?
Çocukların sadece 23 Nisan’da değil, her zaman çocuk oldukları 
hatırlanmalı. Çocuk olmak çok güzel. Hiçbir çocuk zarar görmesin, 
üzülmesin. Savaşın olmadığı bir dünyada barış içinde tüm dünya 
çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu 
olsun! 

H
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Küçük yașlarından itibaren ekran karșısına geçen ve izleyenlerin beğenisini 
toplayan, Hadi be Oğlum filminin Efe’si Alihan Türkdemir, oyunculuk hayatındaki 

bașarılarını ve 23 Nisan’a dair vermek istediği mesajları MAG Okurlarına aktarıyor. 

kids

Alihan Turkdemir 
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toplayan, Hadi be Oğlum filminin Efe’si Alihan Türkdemir, oyunculuk hayatındaki 

bașarılarını ve 23 Nisan’a dair vermek istediği mesajları MAG Okurlarına aktarıyor. 

kids

Alihan Turkdemir 

lihan, seni biraz daha yakından 
tanıyabilir miyiz?
2009 yılında İstanbul’da doğdum. Şu an yedinci 
sınıf öğrencisiyim. Sekiz yıldır oyunculuk 
yapıyorum. Oyunculuk hayatım, dört buçuk 
yaşımda reklam filmleri ile başladı. Serçe Sarayı, 
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Evlat Kokusu, Dolunay, 

Bir Annenin Günahı dizilerinde oynadım. Hadi be Oğlum 
filminin başı çektiği on kadar sinema filminde rol aldım. Beş yıl 
boyunca bir bankanın reklamlarında Bonusçuk rolündeydim. 
Pandemi dönemi boyunca, vizyona henüz girmemiş üç sinema 
filminde rol aldım. Pandemiden hemen önce büyük emeklerle 
hazırlandığımız Peter Pan Müzikali isimli bir tiyatro oyunumuz 
vardı; pandemi nedeniyle sergileyemedik. Oyunculuk hayatım şu 
günlerde ağırlıklı olarak sinema ile geçiyor. Bunun yanında iyi bir 
öğrenci olduğumu düşünüyorum.

“Hadi be Oğlum” filmindeki başarılı oyunculuğunla 
kalbimizi çaldın. Peki, küçük yaşta ekranlarda olmak 
nasıl bir duygu?
Hadi be Oğlum filmi benim için de çok özel bir projeydi. Sanırım 
hayatım boyunca çok güzel hislerle hatırlayacağım bir yapım 
olacak. Açıkçası küçük yaşta ekranlarda olmak biraz yorucu, ama 
çok da eğlenceli. Ben ekranlarda büyüdüm diyebilirim.

Hayallerinden ve hobilerinden biraz bahseder 
misin? İleride hangi mesleği seçmek istiyorsun?
Bir süre futbolcu olmayı hayal etmiştim, futbol oynamayı çok 
seviyorum. Bilgisayar oyunları oynamayı, resim çizmeyi ve Saftirik 
serisi okumayı  seviyorum. Hobilerim arasında gezmek ve yeni 
yerlerin fotoğraflarını çekmek de var. Meslek seçimi konusundaki 
fikrim büyüdükçe değişiyor. İlgi alanlarım farklılaştıkça 
meslek seçimlerim de değişiyor. Oyunculuğu bir meslek olarak 
da sürdürmek istiyorum. Ancak aynı derecede hoşlanacağım 
bir başka mesleğim de olsun istiyorum. Buna da yeterince 
büyüdüğümde karar vereceğimi düşünüyorum.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından siz çocuklara 
armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder 
misin? Bugün senin için neler ifade ediyor?
Bence biz Türk çocukları dünyanın en şanslı çocuklarıyız. Çünkü 
Atatürk çocuklarıyız. İleriyi muhteşem öngörüsü ile görüp bize 
emanet eden Atamıza yakışır gençler ve sonrasında da yetişkinler 
olarak geleceğimize hep birlikte yön vereceğimize inanıyorum. 23 
Nisan, bir lider tarafından çocuklara armağan edilen dünyadaki 
tek bayram. Dünyayı çocuklar yönetse ne kadar masum bir 
dünyada yaşayabileceğimiz geliyor aklıma 23 Nisanlarda...

Peki, 23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?
23 Nisan ve tüm millî bayramlarımızı sokaklarda, meydanlarda, 
her yerde neşeyle ve umutla, şarkılar ve marşlar söyleyerek, 
gösteriler yaparak hep birlikte kutlamak isterim.

Arkadaşlarına ve tüm dünya çocuklarına vermek 
istediğin bir mesaj var mı?
Tüm dünyanın barış ve güzellik içerisinde olabilmesi için biz 
çocuklara da önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Sürekli 
kendimizi geliştirerek ve iyi yetiştirerek, üzerimize düşen 
sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inancım tam. 
Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyorum… 

A



ncelikle biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
1987 yılında Ankara’da doğdum. Çok mutlu bir 
ailede büyüdüm. Üç kardeşiz, her ne kadar ortanca 
olsam da hep evin en küçüğü ve en narini olarak 
yetiştim. 2009’da Çankaya Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret bölümünden mezun oldum. Bir süre 

sonra bir bankanın genel müdürlüğünde iki yıl çalışma hayatı 
tecrübesi edindim. Ardından, 2014 yılında sevgili eşim Sedat 
Çamlı ile hayatlarımızı birleştirme kararı aldık ve evlendik. Eşim 
ile aynı üniversitede okuduk, hatta aynı bölümleri bitirdik. Eşim 
üniversitenin ardından iş hayatına Çamsan Alüminyum şirketimiz 
ile devam ediyor. Evliliğimizin ardından 2016 yılında anne oldum. 
Altı yaşında Baran adında bir oğlum var. Onunla hayatımın 
en güzel yıllarını dolu dolu ve keyifle yaşıyorum, büyüyorum. 
Oğlumun okulu, sosyal aktiviteleri, eşime olan sorumluluklarım, 
ev hayatım; hepsi planlı bir şekilde güne başlarım. Oğlumun okul 
dönüşünde ise mutlaka evde olmaya özen gösteririm. Disiplinli, 
planlı ve düzenli bir yaşantı benim için olmazsa olmaz. Sıklıkla 
her köşede yer alan notlarım benim kurtarıcılarımdır. Çalışma 
saatlerim haricinde kalan zamanımı ailem ve sevdiklerimle 
geçirmeyi seviyorum. Yurt içi ve yurt dışı seyahat etmeyi, yeni yerler 
görmeyi çok severim. Uzun yürüyüşler yapmaktan, kış aylarında 
kayaktan keyif alırım. Hayatı doya doya yaşamayı seviyorum. 

Cené Kids Style’ın yolculuğu nasıl başladı? Hangi 
amaçla yola çıktınız?
Cené Kids Style oluşumu, oğlum Baran’ın dünyaya gelmesiyle 
başladı aslında. Baran’ın özel günleri için ona özel, kaliteli, aynı 
zamanda rahat, kullanışlı giysiler bulmakta oldukça zorlandığımı 
fark ettim. Aldığım her üründe mutlaka içime sinmeyen bir nokta 
oluyordu. Hayatımın her döneminde hep bir şeyler çizdim. Buna 
giyim de dahildi ancak, bunu hayata geçirmeyi oğlum olana 
kadar hiç planlamamıştım. Ve anladım ki artık  çizimlerimin 
dosyalarımdan çıkma vakti gelmişti. Modayı takip etmekten çok 
keyif alan biriyim. Oğlum ile algılarım gitgide bebek ve çocuk 
giyim sektöründe yoğunlaştı. Sonrasında ise bunları atölyemiz 
ortamında hayata geçirmeye başladık. Kaliteden asla ödün 
vermeden, kendi vizyonumu yansıtan bebek ve çocuk ürünlerimiz 
ile sektöre giriş yaptık. 2016’dan bu yana Burçin Çamlı Baby & 
Kids olarak büyüyen markamı, 2020 yılında daha da kurumsal 
yapabilmek, bu pazarda daha güçlü ve sağlam ilerleyebilmek 
adına “Cené Kids Style” olarak tescilli bir marka haline getirdik. 
Yenidoğan grubu da dahil olmak üzere 0-14 yaş için çalışmaktayız. 
Cené Kids Style butik çalışan bir markadır. Yenidoğan grubumuz 
hariç tüm ürünlerimiz bebek ve çocuklarımızın ölçülerine 
özel olarak üretilmektedir. Bu sebeple her ürünümüz aslında 
çocuklarımıza özel olarak tasarlanmaktadır. Markamdaki tüm 
süreçlerle bizzat kendim ilgilenmekteyim. Kumaş seçimleri, 

Ö

Bebek kıyafetlerine isim ișlemesini 
yapan ilk kiși olarak bilinen Cené Kids 

Style’nın kurucusu Burçin Çamlı, 
markasının bașarısının altında yatanları 

MAG Okurlarına anlatıyor... 

Bebek ve 
Çocuk Modası

Cené Kids 
Style

röportaj

BURÇİN ÇAMLI
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cenekids

aksesuarlar, nakış detayları ve daha başka aklınıza gelebilecek 
her şey. Güzel ailelerimiz ile tüm görüşmelerimizi birebir 
kendim gerçekleştirmekteyim. Mükemmeliyetçi ve detaycı bir 
insanımdır. Bu özelliklerin faydasını daima gündelik yaşantımda 
da görmekteyim. Bir iş hakkıyla yapılıyorsa, tabii ki en iyisi olmalı. 
Kumaş kalitesi, özgünlüğü, rahatlığı ile aslında her ürün, markanın 
bir imzasıdır. 

Türkiye’nin yanında, İngiltere ve Azerbaycan’da da 
ürünleriniz bulunuyor. Bu başarılarınızı biraz anlatır 
mısınız?
Cené Kids Style çok kısa sürede kalitesi ve güvenilirliği ile pazarda 
gitgide büyüyen bir kitleye sahip olmaya başladı. Ailelerimiz en 
güzel referanslarımız oldu. Yenidoğan grubu ile başladığımız birçok 
bebeğimizin her yeni yaşında veya özel gününde onlara özel giysiler 
ile eşlik ettik. Bu harika bir duygu. Bebeklerimizin büyüdüğüne 
şahit olup, en güzel günlerine ortak olmak çok gurur verici. 
Cené Kids Style dünyanın her yerine tasarım yapmakta ve ürün 
kargolamaktadır. Kargo süremiz ise iki ila altı gün aralığındadır. 
Hızla gelişip büyüdüğümüz bu sektörde, markamızın ürün kalitesi 
keşfedilip önce Azerbaycan daha sonra ise İngiltere’de satış yapmaya 
başladı. Yurt dışı satışlarımızda en çok ilgi gören detayımız ise kişiye 
özel isim nakış çalışması ve yine aynı şekilde çocuklarımızın özel 
gün konseptlerine ait giysilerimizde yer alan nakış detaylarımız. 
Bebeklerimiz üzerinde, ailelerimizin “Bu kesin Cené Kids ürünüdür.” 
diye markamız ürünlerini tanımaları bence markamızın imzasını 
apaçık göstermektedir. 

Her sezon yenilenen tasarımlarla ilerliyorsunuz. Ürün 
çeşitliliğiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yenidoğan bebek grubumuzu; yenidoğan bebek tulumları , 
bonnetler ve tekstil grubu olarak çalışmaktayız. Bebek grubunda 
önceliğimiz kumaşlarımız. Bebek cildine uygun pamuk 
kumaşlarımız ile üretim yapmaktayız. Çocuk grubumuzda ise 
kumaş yelpazemiz daha da genişlemektedir. 

Koleksiyonlarınızı nasıl yaratıyorsunuz? Tasarım 
süreciniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ürünlerimizin tasarımı aşamasında çocuklarımızın hayal 
dünyasına değinmeyi çok seviyorum. Bebek ve çocuk modasını 
severek takip ediyorum. Giyinmenin, insanların en özgür oldukları 
alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kalıplar olmamalı, 
özgür olunmalı. Hele söz konusu çocuklar ise çok daha eğlenceli 
oluyor. Renkler, küçük ışıltılar, aksesuarlar… Kumaş grubumuzda; 
pamuk haricinde, ipekler, brokarlar, tüvitler ve deri grubuna her 
sezon mutlaka yer vermekteyim. Bu sebeple tasarım kısmında çok 
geniş bir yelpazeye sahibim. Bazen olmak istedikleri kahramanlar 
veya sevdikleri karakterler ile yola çıkıyorum. Asimetrik detaylar 
kullanmayı seviyorum. Zaman zaman ailelerimiz ile çocuklarımızın 
sevdiği karakterlerden yola çıkarak onlara özel ürünler üretiyoruz. 
Bazen bir masaldan, bazen bir sanattan esinlenebiliyorum. Gecenin 
bir yarısı kalkıp aklıma gelen detayları çizdiğim sıklıkla olmuştur. 
Ürünlerimizde mutlaka erkek ve kız grubunda birbirine uyan 
renk ve model alternatifine yer vermekteyim. Sıklıkla abla/ağabey-
kardeş olarak ürün çalışmaktayız. Bana en keyif veren kısım ise 
koleksiyonumuz haricinde kişiye özel çalıştığımız ürünlerdir. 
Annelerimizden aldığımız detaylar ile bebeğimize/çocuğumuza 
özel hazırladığımız ürünler. Çalışılan ürün tamamen çocuğumuza 
özel oluyor. Kol manşetinde yer alan isim nakışları ömürlük bir 
hatıra oluyor. Hatta birçok annemiz ürünlerimizi çerçeveleyerek, 
küçüklerimizin odalarında yer vermekte. Bizlerden çocuklarımıza 
ömürlük hatıralar bırakmak ise işin en keyifli yanı.  
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Temalı Doğum 
Günü Partisi
Joyland sahiplerinden Emre-Aylin 
Muratoğlu, çocukları Ali Ateş’in 
ikinci yaş doğum gününü, temalı bir 
partiyle kutladı.

Joyland Eğlence Merkezlerinin sahiplerinden Emre-Aylin 
Muratoğlu çifti, çocukları Ali Ateş’in ikinci yaş günü dolayısıyla 
Tavacı Recep Usta’da bir doğum günü partisi düzenledi. Çiftin 
yakın aile ve arkadaş çevresinin katıldığı, orman ve hayvan 
temalı partide misafirler doyasıya eğlenerek renkli görüntülere 
sahne oldu. 

davet

AYLİN-ALİ EMRE, EMRE, ALİ ATEȘ MURATOĞLU

GÜL-KEMAL MURATOĞLU

GÜLİSTAN, RÜSTEM, EYȘAN, RÜSTEMEFE EKMEKÇİ 

KEMAL İLKİM, BERİL, İLKER MURATOĞLU

Profesyonel ekibimizce verdiğimiz dijital pazarlama, web tasarımı, sosyal medya yönetimi gibi 
birçok hizmetle marka değeriniz ve bilinirliğiniz artar; müşteri sayınız yükselişe geçer.

MAG Digital, markanıza güvenirlik katar.

Markanızın
Büyüme Yolculuğunda

Yanınızdayız!

www.magmedya.com.trmagdijitalmagdijital
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Bebekler için spa ve konsept fotoğraf çekim hizmetleri veren Bersal Photography 
Spa kurucusu Berna Bersal, spanın bebek gelișimine olan katkılarını detaylarıyla 

anlatırken misyon ve hedefl erini MAG Okurlarına aktarıyor... 

Ölümsüz Anlar ve Bebeklerin 
Spa Keyfi 

Bersal Photography Spa

röportaj

BERNA BERSAL



ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1991 yılında Ankara’da doğdum. Fotoğrafa olan ilgim 
çocukluk yıllarımda başladı. Daha sonra bu ilgim çok büyük 
bir tutkuya dönüştü. Bu tutkuyu da işime taşımak istedim. 
Ekonomi eğitimim esnasında, üniversitenin fotoğrafçılık 
kulübünde profesyonelliğe dair ilk adımları attım ve 
bu yıllar içerisinde İngiltere ve Fransa’ya dil eğitimi için 

gittiğimde fotoğrafçılık eğitimleri de alarak mesleğimin temel taşlarını 
oluşturmuş oldum.

Bersal Photography Spa’nın kuruluşundan bahseder 
misiniz? Hangi amaçla yola çıktınız? 
Burada, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek istedim. Büyük bir 
merkezde, bebek konsept fotoğrafçılığı ile bebek spa merkezini tek çatı 
altında birleştirdim. Bebek stüdyosu bölümümüzde bebeklerimizin 
ve ailelerimizin konsept fotoğrafları çekilirken, spa bölümümüzde ise 
bebeklerimize floating ve masaj hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Bebeklerimiz için zengin içerikli bir aksesuar odası hazırladık. 
Ailelerimiz, sınırsız konseptler içerisinden istedikleri konsepti, kıyafeti ve 
aksesuarları seçebiliyor. En özel ve en keyifli anlarını profesyonel şekilde 
ölümsüzleştirmek ise bizlere kalıyor. Sadece içtenlikle gülümsemeleri 
şahane kareler elde etmemiz için yeterli oluyor. 

Merkezinizde ne tür hizmetler vermektesiniz? 
Müşterilerinize neler sunuyorsunuz?
Annelerimiz ile, hayatlarının en heyecan verici dönemlerinde bir araya 
geliyoruz. Hamile çekimleri ile başlayan serüvenimize doğum ve taburcu 
çekimleri, yenidoğan çekimleri, yaş çekimleri ile devam ediyoruz. Bu 
çekimlerle beraber bebeklerimizi spa bölümümüzde de misafir etmekten 
mutluluk duyuyoruz. Spa bölümümüzde yüzme, hidroterapi ve masaj ile 
bebeklerimiz rahatlıyor, ailelerimiz ise huzur buluyor. 

Ö
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Ebeveynler bebeklerini spaya getirirken nelere dikkat 
etmeliler?
Bebeklerimizin göbek bağı düştüğü andan itibaren spaya gelebilirler. 
Erken dönemde gelmenin en büyük avantajı gaz ve kolik sancılarının 
önüne geçmek olacaktır. Yüzmek; sindirim ve solunum sistemlerinin 
gelişmesine destek olarak rahatlamalarını sağlayacaktır.
Spa seanslarımız esnasında kullanılacak tüm malzemeleri tek 
kullanımlık olarak biz temin ediyoruz. Ailelerimizin sadece 
bebeklerinin özel çantasıyla gelmeleri yeterli olacaktır. 

Spa seanslarınız hakkında bilgi verir misiniz? Bir spa 
seansı ne kadar sürüyor?
Bebek spa bölümümüzde; Türkiye’nin ilk ve tek yeni nesil jakuzi 
sistemini kullanmaktayız. 0-12 ay ve 0-36 ay arası bebeklerimizin 
boy ve kilo ölçülerine göre tercih edebileceğimiz iki farklı jakuzimiz 
bulunmakta. Bebeklerimizin sağlığı ve güvenliği düşünülerek 
tasarlanan yeni nesil jakuzilerimiz, bebek sağlığına uygun su 
sıcaklığının seans boyunca sabit kalmasını sağlıyor.

Jakuzilerimiz bebeklerimize özel olarak doldurulup her seans 
sonrasında boşaltılıyor. Bebek yüzücülerimiz için merkezimizde 
bulunan jakuzilerimizin her ikisinde de hidroterapi özelliği 
bulunmakta. Yeni nesil jakuzilerimizde bulunan hidroterapi özelliğinin 
ve seans sonrası uygulanan bebek masajının bebeklerimiz için çok 
sayıda faydası var. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Dolaşım, sindirim ve 
solunum sistemini düzenler; kolik sorununun etkilerini azaltarak, 
iyileşmesine fayda sağlar; uykunun düzene girmesi kolaylaşır; 
sudaki direnç ile kas ve iskelet sistemini geliştirir; suyun göğüs 
kafesine uyguladığı basınç akciğerlerin gelişimini artırır; denge 
ve koordinasyonu geliştirir; psikolojik ve sosyal gelişimi destekler; 
bağımsızlığı ve özgüveni artırır; ebeveyn ile bebek bağını güçlendirir; 
bebek yüzücüler üstün kas kontrolleri ve gelişmiş koordinasyonları 
sayesinde daha erken yaşta yürümeye başlarlar.

röportaj



Aynı zamanda bebek spa bölümümüzde, tüm kutlama 
organizasyonlarında ailelerimizle birlikteyiz. Bebeklerimizin; kırk 
uçurma, ay kutlamaları, dişim çıktı ve yaş partilerini organize ediyoruz. 
Bu anlarda profesyonel olarak fotoğraf çekimi yapıyor ve mutluluk dolu 
anlarını ölümsüzleştiriyoruz.

Fotoğraf çekimlerinde nasıl bir yol izliyorsunuz?
Bebek haberini alan annelerimizin mutluluğuyla çekimlerimize 
başlıyoruz. Hamilelik çekimlerimizde annelerimizin karınlarının 
büyümesini aydan aya ölümsüzleştiriyoruz. Süreci, doğum ve ardından 
da yenidoğan konsept çekimleri takip ediyor. Fotoğraf çekimi öncesi 
ailelerimizle bir araya gelerek nasıl bir şey hayal ettiklerini dinliyorum. 
Bebeğimizin yaş aralığına göre her zaman bir öncekinden daha iyisini 
hedefleyerek ve ailemizin de isteklerini göz önünde tutarak konseptler 
hazırlıyoruz.

Bebeklerimiz bir yaşına gelene kadar ara dönem çekimlerimiz devam 
ediyor. Aylık gelişimlerine birlikte tanıklık ediyoruz. Bir yaşından 
sonra ise yaş çekimlerimizle hem stüdyomuzda hem de bahçemizde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçeriğimizde aile çekimlerimiz de yer 
alıyor. Bütün bunlar albümlerde bir araya geldiğinde ölümsüz bir sanat 
eseri olarak ailelerimizle birlikte yaşamaya devam ediyor. Fotoğraf; anı 
dondurmak, sonsuzlaştırmaktır. Hızla büyüyen bebeklerimize ömür 
boyunca bakacakları hatıraları bırakmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz.

Pandemi kapsamında aldığınız tedbirler neler?
Açıldığımız günden itibaren merkezimizde üstün hijyen politikamız ile 
devam etmekteyiz. Bu yüzden her iki bölümümüzde de tek aileye hizmet 
verecek şekilde çalışıyoruz. Ailelerimiz ile birlikte randevu saatlerine özen 
gösteriyoruz. Merkezimizde 100 derece buhar gücü olan sterilizasyon 
cihazımız bulunmakta. Bu cihazın özelliği, buhar gücü ile en ufak bir 
noktayı bile kimyasal içermeden dezenfekte edebilmesi. Bebeklerimiz için 
kullanılan bütün ürünlerimiz tek kullanımlıktır. Ailelerimiz seanslarına 
geldiğinde spa bölümümüz dezenfekte edilmiş ve havalandırılmış şekilde 
hazır olmaktadır.

Fotoğraf bölümümüzde çekim sırasında kullanılan tüm aksesuarlar 
dezenfekte edilmekte ve kullanılan tüm kıyafetler kuru temizlemeye 
gönderilmektedir. Gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan sonra diğer 
ailemiz için hazırlanmaktadır.

Müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl oluyor? Neler 
hissediyorsunuz?
Aslında müşterilerimiz demeye dilim varmıyor. Çalıştığım herkese “güzel 
ailelerim” diye hitap ediyorum. Hamile süreci, yenidoğan çekimleri, spa 
seansları derken bir bakıyoruz bebeklerimiz kocaman çocuklar olmuşlar 
ve yaş çekimlerinde yeniden bir araya gelmişiz. Biz çok büyük bir aileyiz. 
Ve büyümeye de her zaman mutlulukla devam ediyoruz.

Gelecek planlarınız hakkında neler söylemek istersiniz?
Türkiye’de sektörün öncüsü olarak ilerlemekteyiz. Günümüzde sürekli 
gelişen teknoloji ile biz de hep daha çok gelişeceğiz. Kendi sektörümüzün 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da öncüsü olmaya devam 
edeceğiz. Markamız için büyük bir hassasiyetle çalışmaktayız ve 
bizim vereceğimiz bayiliklerin bu hassasiyeti gösterebileceğinden 
emin olamadığımız için bayilik vermeyi düşünmüyoruz. Tek merkez 
olarak marka değerimizi artırmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye örnek 
olduğumuz gibi dünyaya da örnek olmak istiyoruz. Bir işin nasıl 
büyük bir hassasiyetle yapılabileceğini dünyaya göstermek istiyoruz. 
Türkiye’mizde ise daha da geniş kitlelere en güvenilir şekilde hitap 
edebilmek amacındayız. 

bersalbabycenter
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kids

Konforlu ve Şık
Gelenek ve modernliğin yenilikçi 

birleșimi ile doğanın desenlerini ve 
renklerini yansıtan bu modeller, kız 
çocukları için hem trend hem de 

konforlu...

B
&

G
 S

T
O

R
E

-T
Y

E
SS

Şo
rt

 4
99

 

Z
A

R
A

 K
ID

S
Pa

n
to

lo
n

 2
29

 

BEYMEN-LILY BLISS
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BEYMEN-BRUNELLO CUCINELLI
Sandalet 9.450 

BEYMEN-POLO RALPH LAUREN
Sweatshirt 1.649 
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Zevk Sahibi 
Çocuklar

Çeșitli baskı ve desenlerdeki hem 
șık hem rahat görünümlü parçaları 
seçerek erkek çocuklarının bahar 

stilini tamamlayın.

BURBERRY
Şort 3.300 

BEYMEN-BALENCIAGA
Ayakkabı 10.950 
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BEYMEN-BRUNELLO CUCINELLI
Gömlek 6.450 

BEYMEN-POLO RALPH LAUREN
Yağmurluk 1.899 
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ZARA KIDS
Ceket 399 
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kids

Kullanışlı 
Seçimler

Șık ama tatlı çocuk odaları için 
kullanıșlı seçimler yapmak isteyenlere 
derlediğimiz ürünler, hem çocukların 
hem ebeveynlerin ihtiyaçlarına cevap 

verir nitelikte.
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H&M
Dekoratif Obje 99 

ZARA HOME
Ünite 379 

ALMİLA
Çadır 2.490 

ZARA KIDS
Oyun Evi 799 

Ç
İL

E
K

 M
O

B
İL

YA
A

yn
a 

63
9 

TEPE HOME
Beşik

CAPLOONBA
Yatak 6.000 

ZARA HOME
Masa 799 

ÇİLEK MOBİLYA
Dolap 3.800 
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H&M
Sepet 129 

ÇİLEK MOBİLYA
Küre 289 

TEPE HOME
Şifonyer

ZARA HOME
Berjer 2.199 
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Yatak 6.000 

ZARA HOME
Masa 799 
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ÇİLEK MOBİLYA
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TEPE HOME
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Berjer 2.199 
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Güçlü Bağışıklığın Formülü 
Granny’s

Bağıșıklığımızı yüksek tutmak amacıyla her sezon severek kullandığımız 
ancak pandemi nedeniyle daha sık tercih etmeye bașladığımız pastil grubuna 

katılan yepyeni bir vitamin ile sizleri tanıștırmak istiyoruz; Granny’s...
Virüslere karșı güçlü bir koruma kalkanı formunda...

sağlık
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Bağıșıklığımızı yüksek tutmak amacıyla her sezon severek kullandığımız 
ancak pandemi nedeniyle daha sık tercih etmeye bașladığımız pastil grubuna 
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Virüslere karșı güçlü bir koruma kalkanı formunda...

sağlık

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

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

Granny’s nedir?
Hap yutamayan ve günlük hayatın yoğunluğunda bağışıklığını 
güçlü tutmak isteyen kişilerin sürekli ve düzenli günlük C 
vitamini ve çinko ihtiyacının karşılanmasına yardımcı bir 
vitamin türevidir. Belirtiler kendini gösterdiği zaman alınması 
tavsiye edilir. Zaman kaybetmeden kullanılırsa belirtiler 
yoğunlaşmadan sorunun önüne geçebilir. Belirtiler ve ağrılar 
çoktan başlamışsa da kullanılabilir. Bu durumda sürecin daha 
rahat geçirilmesine fırsat sağlar.

Granny’s’in faydaları nelerdir?
“Öksürüğe iyi gelir mi?” ya da “Boğaz ağrımı giderir mi?” gibi 
sorularınız varsa bu tür şikayetler üzerinde etkilidir. Soğuk 
algınlığı olan kişiler üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir:
▪ Sert bir şekere benzer ve ağızda emilerek tüketilir. Böylece 
tükürük bezlerini çalıştırır ve yutkunmayı kolaylaştırır.
▪ Boğaz ağrısını hafifletir. İçinde bulunan antibakteriyel etken 
maddeler sayesinde boğazınızı rahatlatır.
▪ Solunum yollarında oluşan tahrişi giderir.
▪ Soğuk algınlığı, halsizlik vb. belirtileri hafifleterek kişinin 
kendini daha iyi hissetmesini sağlar. 

G

Hap Yutamayan Ve Günlük Hayatın 
Yoğunluğunda Bağıșıklığını Güçlü 

Tutmak İsteyen Kișilerin Sürekli Ve 
Düzenli Günlük C Vitamini Ve Çinko 

İhtiyacının Karșılanmasına Yardımcı Bir 
Vitamin Türevidir. 
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Travelexpo Ankara 
Turizm Elçilerini 
Ağırladı
Türkiye’nin önemli turizm 
fuarlarından Travelexpo Ankara, 
ATO Congresium Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde kapılarını açtı. 
Büyük ilgi gören uluslararası turizm fuarı; renkli etkinlikleri, 
söyleşileri ve konserleri ile ATO Congresium Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Turizm sektörüne yön veren 
ve Atis Fuarcılık tarafından 2016 yılından itibaren aralıksız olarak 
düzenlenen Travelexpo Ankara Fuarı’nın açılış töreni; Ankara 
Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İran Büyükelçi Müsteşarı Ali 
Asghar Mehrabi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Şadan Eren’in konuşmaları ile gerçekleştirildi. İran’ın kardeş ülke, 
Trabzon’un kardeş şehir olduğu fuar, on yedi ülkeden kırkı aşkın 
destinasyondan yüzün üzerinde katılımcı ağırladı.  

davet

VASİP ȘAHİN

BİLGİN AYGÜL

Travelexpo Ankara, bu yıl MAG PR 
Solutions katkılarıyla ATO Congresium 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını 
açtı. Fuar; renkli etkinlikleri, söyleșileri 
ve konserleri ile büyük ilgi gördü.
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ve konserleri ile büyük ilgi gördü.



Amerika ile 
Yeni İş Fırsatları 
Toplantısı
Türk-Amerikan İş Adamları 
Derneği (TABA) Ankara Şubesi 
tarafından düzenlenen “Türk-
Amerikan Ticareti ve Yeni İş 
Fırsatları” toplantısı, iş dünyasının 
önemli isimlerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

TABA Ankara Şubesi Başkanı Nuray Karalar’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları” 
toplantısı, uluslararası firma temsilcilerinin, iş insanlarının ve 
protokolün katılımı ile Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşti. 
Ankara Başkanı Nuray Karalar’ın açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıda birçok önemli konuya değinildi. 

davet

GÜRSEL BARAN VELİ SARITOPRAK NEȘE BERBER

CEMİL SEDEFOĞLU KÜRȘAT AYDIN

NURAY KARALAR
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GÜRSEL BARAN VELİ SARITOPRAK NEȘE BERBER

CEMİL SEDEFOĞLU KÜRȘAT AYDIN

NURAY KARALAR

İș İnsanı 
Demet Sabancı 
Çetindoğan 
panelde kadın 
girișimcilere 
verdikleri 
önmem ve 
desteklerden 
bahsetti.

KUTLU TAMAYDERYA ERENLER FUNDA BEKİȘOĞLU ALP-BUKET ÖNYÖRÜ

KÜRȘAT TÜZMEN SÜLEYMAN ECEVİT SANLI

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

AHMET KAYA ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ



davet

BURCU ÇETİNKAYACELALETTİN SOLMAZHANDE ÖZTÜRKȘULE DAYANGAÇBERİLÇAVUȘOĞLU
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Yurt dıșında özellikle 
ABD’de yaptıkları 
bașarılı ișler ile 
yıllardır sektörlerinin 
öncü firmalarından 
olan Marmiro’nun 
genç kușak 
temsilcileri Eda-
Emre Bekișoğlu da 
toplantının çok verimli 
geçtiğini belirttiler.

BİLLUR ÜNAL- GÜLPERİ ÖZEL ASLIHAN BARIȘRENİN ARPAÇYILDIRAY YOLDAR ALTAN PALABIYIK

FİGEN GÜNEȘ DOĞANEDA-EMRE BEKİȘOĞLUEMEL USLU ATİK



Reklam Filmi 
Lansman Daveti
Cemiyet hayatının ünlü simaları, 
iş insanı Öznur Yakın’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen özel 
etkinlikte bir araya geldi. 

Mücevher markası Lion Diamond’ın kurucusu Öznur 
Yakın, cemiyet ve iş dünyasından misafirlerin katılımıyla 
gerçekleşen özel davette, markasının reklam filminin 
lansmanını gerçekleştirdi. Hamdi Alkan yönetmenliğinde 
çekilen reklam filminin ilk kez gösterime sunulduğu davet 
yoğun ilgi gördü.  

davet

REVNA DEMİRÖREN, ÖZNUR YAKIN

AYSUN GÜNGÖR BİLGE KURU

ESRA İNCEEFE FİGEN KIRAL
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MELDA AKSU NERGİS PEKUYSAL

ZEYNEP YILMAZ BURCU HATTAT ASLI ȘEN EDA KOSİF

HACER ÖZİL JALE BALCI

Lansmanda 
bulușan iș 
kadınları, sanat 
ve mücevherin 
bir araya gelișini 
İnci Küpeli Kız’ın 
hikâyesiyle 
dinledi. 
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Türkiye’yi ve Türk sinemasını dünyaya tanıtmak ve ödüller kazandırmak 
kavramlarının önemli ismi, Çınar filmin sahibi, yönetmen Mustafa Karadeniz bu 
ayki konuğum. Hollywood’dan Moskova’ya, Tokyo’dan İtalya’ya, Brezilya’dan 

Altın Portakal’a kadar, dünyanın her köșesinde yarıșan ve nice ödüller 
kazanan unutulmaz filmlerin yapımcısı ve yönetmeni. O, çocukluk hayallerini 

gerçekleștirebilen șanslı insanlardan. Hep sanatla iç içeymiș hayatı. Yüze yakın 
festivalde yarıșıp, bașarıyla geri dönen ve çektiği reklam filmleriyle de tanınan 

Mustafa Karadeniz, tüm bilgi ve tecrübelerini Haliç ve Üsküdar Üniversitelerinde 
verdiği derslerde öğrencilerine de aktarıyor. Bu sene Türk ve yabancı ortaklığında, 

sürpriz büyük bir isimle de olmak üzere, iki film daha çekecek. Ünlü yönetmen 
Mustafa Karadeniz’in hayalleri hiç bitmeyecek ve yapacağı yeni filmlerle Türk 
sinemasını dünyada bașarıyla temsil edip, adını duyurmaya ve sayısız ödülleri 

Türkiye’ye kazandırmaya devam edecek.

Hedefi  Golden Globe ve Oscar

Mustafa Karadeniz

MUSTAFA KARADENİZ, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com



ncelikle sizi tanımak isteriz. 
1979’da Ankara’da doğdum. 2004 yılında, sinema 
okumak için İstanbul’a geldim. Müjdat Gezen 
Sanat Merkezi Sinema TV bölümü mezunuyum. 

Bugüne kadar yaptığınız projeler 
nelerdir?
Şimdiye kadar yüz seksen tane klip, seksene 

yakın reklam ve son dönemde sekiz sinema filmi yaptım. Yedisinde 
yapımcı, bir tanesinde de yönetmenim (Çınar). Hâlâ reklam çekmeye 
devam ediyorum.

Şu anki işiniz hayaliniz miydi? 
Çocukluğumdan beri hayalim hep aynıydı; şu anki işim… Tiyatro 
yaptım, şarkı söyledim. Keşmekeş diye bir Anadolu rock grubumuz 
bile vardı hatta.

Filmlerinizi anlatın bize... Hangileri nerelerde yarıştı, 
nereye kadar yol kat etti?
Bu zamana kadar toplamda yüze yakın festivalde yarıştı filmlerimiz. 
Hem uluslararası hem ulusal, çok değerli ödüller aldık, sektörden 
çok değerli insanlarla tanıştık. Yirmi beşten fazla ülke gördüm 
filmlerimiz sayesinde.

Festivallerden bazılarını söylemek gerekirse, sürecimiz Çınar’la 
başladı. Çınar ilk olarak Antalya’da Altın Portakal Film Festivali’nde, 
Behlül Dal Jüri Özel Ödülü ile Altın Portakal aldı. Daha sonrasında 
Kazakistan’da En İyi Senaryo Ödülü, Malatya Film Festivali’nde 

Ö Kemal Sunal Jüri Özel Ödülü aldı. Hollywood Türk Filmleri 
Festivali kapsamında Paramount Film Stüdyolarında gösterim 
yaptı.

Kovan filmimiz, Chelsea Film Festivali’nde (New York) 
altı dalda aynı anda ödül aldı. Meryem Uzerli, En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü aldı. 43. Uluslararası Moskova Film 
Festivali’nde özel gösterim yaptı.

Soluk filmimiz, Antalya Film Festivali’nde En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü ile Altın Portakal aldı. Mallorca Film 
Festivali’nde ve 39. İstanbul Film Festivali’nde yarıştı. 

Turna Misali filmimiz, 2021’de Tokyo Film Festivali’nde ilk 
festival yolculuğuna başladı. Hala festivallerde gösterilmeye 
devam ediyor.

Bembeyaz, 24. Şanghay Film Festivali’nde ana yarışmada 
yarışan ilk Türk filmi oldu. Bari Film Festivali (İtalya) ve 
Malatya Film Festivali’nde başrolümüz Ece Çeşmioğlu, En 
İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. 45. Mostra Sao Paulo Film 
Festivali’nde ve 37. Santa Barbara Film Festivali’nde yarıştı. 
Festival yolculuğu hâlâ devam ediyor.

Sizce dünya film sektöründe Türkiye nerede?
Türkiye’nin yeri şu an çok önemli bir noktada. Bu da çok 
sevindirici, özellikle son yıllarda dizi sektöründe çok ilerleme 
kaydettik. 



üçüncü göz

Şu an yaklaşık yüz kırk altı ülkeye dizi ihracatımız var. Son 
dönemde, büyük global dijital mecralar Türkiye’ye çok önem 
veriyor. Hatta Netflix ve Disney gibi, sektörün dev şirketlerinin 
İspanya ve Meksika gibi ülkelerle birlikte en çok önem verdiği 
ülkeyiz. Netflix’ten sonra HBO ve Disney gibi kuruluşların 
buraya gelmesi (birçok uluslararası platform da yolda) ve 
Türkiye piyasasına girmesi de bunun en büyük kanıtı. Bunlar 
çok gurur verici ve çok önemli durumlar sektörümüz için. 

Türk filmlerinin dünyaca tanınması ve bilinmesi 
için neler yapılmalı, sektörde bu yolu tıkayan 
unsurlar nelerdir?
Zaten Türk filmlerinin oldukça tanındığını düşünüyorum. 
Netflix’in izlenme verileri de bunu gösteriyor. Filmlerimiz 
yaklaşık elli ülkede ilk ona giriyor. Birçok ülkede filmlerimiz 
vizyona girerek iyi gişeler elde ediliyor. Yerli film izlenme 
oranında, Avrupa’da, on yıldan bu yana birinciliği bırakmıyoruz. 
Çin’de bile Türk filmleri vizyona çıkıyor artık. Yurt dışında daha 
büyük tanıtımlar ve daha büyük etkinlikler yapılmalı; vergi 
avantajları sağlanmalı sektöre. Bir de hep aynı, kısır hikâyelerden 
biraz kurtulmamız lazım.

Yakın zaman için projeleriniz nelerdir?
Şimdi, bakanlık destekli ve Alman ortaklı Bağbozumu adlı 
bir sinema filmi çekeceğiz. Ben yapımcısıyım, yönetmeni ve 
senaristi Mesut Gengeç… Yine çok önemli bir ünlünün başrol 
olduğu, “Kör” adında bir sinema filmi yapacağız. Yani 2022 yılı 
içinde iki sinema filmi çekmeyi hedefliyoruz. Bir de çok uzun 
süreden beri çalıştığımız bir dizi projemiz var. 

Sizin hayatınıza yön veren, defalarca kez izlediğiniz 
filmler nelerdir?
Yerli ve yabancı çok değerli yönetmen büyüklerimin onlarca 
film var; ama benim için “Yol” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da”nın 
yeri ayrıdır. Yol filmini ilk izlediğimde dakikalarca etkisinden 
kurtulamamıştım. Hatta ilk filmim Çınar’ı yapmamda da büyük 
etkisi vardır. Yılmaz Güney, farklı bir sinema dehasıdır. 

Filmlerinizin dünyaca bilinir olabilmesi size neler 
hissettiriyor?
Mesela “Kovan” filmimiz, Kültür Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü destekli, TRT ortak yapımlı, Netflix’e satılan ilk 
Türk filmidir. Bu başarı, diğer Türk filmlerinin de bu anlamda 
yolunu açmıştır. Onun için çok mutluyuz ve gururluyuz. Netflix 
bünyesinde ve sayesinde yaklaşık iki yüz ülkede gösterime girdik. 
Bu da şu an yaptığımız filmlere, bize, çok güç veriyor. Filmlerimizi 
daha iyi imkânlarla yapmamıza ve pazarlamamıza neden oluyor. 
Son dönemde Türk Hava Yolları uçaklarının içinde gösterilen 
filmlerimiz sayesinde de birçok yabancıya ulaşıyoruz. Bu da çok 
kıymetli bir durum. 

Bilgi ve tecrübelerinizi gençlere aktarıyor musunuz, 
neler yapıyorsunuz bu konuda?
İki üniversitede ders veriyorum. Gençleri ve İletişim Fakültesinde 
okuyanları çok önemsiyorum. Haliç Üniversitesinde kamera önü 
oyunculuk, Üsküdar Üniversitesinde yapımcılık-yönetmenlik 
dersleri veriyorum. Öğrencilerime iş imkânı sağlıyorum, onları 
sektörle buluşturuyorum. Genelde çok söylemeyi tercih etmiyorum 
ama burada da ilk defa söyleyeceğim, üniversitelerden aldığım 
maaş ile de Kars’ta çocuk okutuyorum. Bunlardan birisi de hatta 

Çınar filmimin başrol oyuncusu Yunus Emre. Filmden sonra hiç 
bağlantımızı koparmadık. Hatta kısa bir süre önce, eşim ve oğlum 
Çınar ile beraber Kars Sarıkamış Handere köyünde, onu ve ailesini 
ziyaret ettik. 

Sizce Kültür Bakanlığının film sektöründe 
değiştirmesi gerektiği şeyler var mı?
Kültür Bakanlığı şu anda bağımsız, sanat ya da art dediğimiz 
sinema filmlerini, TRT ile beraber domine ediyor. Bu destekler, zor 
şartlarda yapılan bu tarz filmler için çok önemli ve değerli.

CGI yoğun filmler mi, gerçekçi filmler mi daha çok 
hitap ediyor size?
Aslında ben filmleri şu ya da bu şekilde diye ayırmıyorum. Benim 
için duygu çok önemli. Son izlediğim on filmde de duygu eksikliği 
vardı. Bence bunu gidermemiz gerekiyor. Yönetmenler şu anda 
başka şeyleri daha çok önemsiyorlar, tabii ki bunlar çok önemli 
ama duyguyu atlıyoruz. Sanırım biraz benim de derdim duygu ile. 
Film bittikten sonra başlar bence. Filmi izledikten sonra sizi çok 
başka bir yere götürmeli, sizi sorgulatmalı, şükrettirmeli, umut 
vermeli.

En büyük hayaliniz nedir?
Bu sektörle ilgili önemli başarılar var. Cannes Film Festivali’nde, 
Berlin Film Festivali’nde ödül olan birçok Türk filmi var. Benim 
de hedefim bu yönde. Hâlâ Golden Globe ve Oscar gibi önemli 
ödül törenlerinde bir başarımız yok. Umarım bir gün bir Türk, 
filmi buralarda verilen ödülleri de alır. Ben çok umutluyum. Başka 
bir Türk yönetmen de alırsa çok gururlanırım. Belki de biz alırız. 
Neden olmasın? Her şey insanlar için. 
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Sektördeki 
Onuncu Yılıyla 
Nihan Peker
Başarılı Moda Tasarımcısı Nihan 
Peker, Fashion Week Istanbul 
kapsamında, onuncu yılına özel 
olarak, aylarca süren hazırlıklar 
sonucu ortaya çıkardığı “Golden Age” 
koleksiyonunu Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşen göz alıcı bir defileyle 
tanıttı. 
Pandemi sürecinde dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul 
şovları sonrasındaki ilk seyircili defile şovunu gerçekleştiren Nihan 
Peker’in, onuncu yılını Altın Çağı olarak nitelendirmesi üzerine 
bu ismi verdiği koleksiyonu, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 
Tasarımcının, hayatına değer katan tüm dostlarının katılımıyla 
gerçekleşen defileye, sanatçılar ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 
de Nihan Peker imzalı özel kıyafetleriyle katıldılar. 

davet

NİHAN PEKER, NAZLI SABANCI

BESTE YURTTAȘ MERAL TABAKOĞLU

NORA - TALYA KALPAKÇIOĞLU EMEL AYAYDIN

RÜYA BÜYÜKTETİK CİHAN ȘENSÖZLÜ SELİN YAĞCIOĞLU BEGÜM ÖZER MELİS ÖZER

AHU ORAKÇIOĞLUMİNA CERANNERGİS PEKUYSALİLKNUR CENGİZSİBİL ÇETİNKAYA

Nihan Peker 
koleksiyonunda, 
zümrüt yeșili, 
fușya, șampanya 
tonları, altın, 
siyah ve beyaz 
tonlarından 
olușan renk 
paletini, elde 
ișlenen özel 
altın detaylarıyla 
bulușturuyor.292
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Muhteşem 
Düğün
Muzaffer Mutlu ile Merve Dilek 
Koç, iş ve cemiyet hayatının tanınan 
simalarının katıldığı rüya gibi bir 
düğün töreniyle dünya evine girdi. 
Genç çiftin düğün töreni davetlilerin 
gözlerini kamaştırdı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden, Mutlucan Tuz Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Muzaffer Mutlu ile, Fatih Koç İnşaat ve İthalat’ın 
sahiplerinden Merve Dilek Koç hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin 
düğün töreni Ankara’ya adeta damga vurdu. JW Marriott Hotel’deki 
düğün töreninde her şey kusursuzdu. Büyük bir mutlulukla 
birbirlerine “evet” cevabını veren genç çift, ilk danslarını büyük bir 
coşkuyla gerçekleştirdi. Daha sonra misafirlerinin tebriklerini kabul 
eden genç çiftin düğün töreninde sahne sırası ünlü şarkıcı Berkay’ın 
oldu. Ünlü sarkıcının sahne performansı ve şarkıları, davetlileri 
adeta coşturdu. Çifte kumrular düğünün ardından balayı için önce 
Maldivlere, daha sonra da Dubai’ye uçtu. 
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HÜLYA-MURAT AKMAN

FAİK-HÜLYA KURAL KEMAL-GÜL MURATOĞLU CEREN-ÖZGÜN CAN

ÖZGE-SUDE NAZ KURUȘA TUBA KAHRAMAN

Birbirlerine 
büyük bir 
mutlulukla evet 
cevabını veren 
genç çiftin 
düğün törenine, 
iș ve cemiyet 
hayatının tanınan 
simaları katıldı.
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Eril ve Dişil Enerjiyle 
Ruh İkizinizi Bulun

adın ve erkek bedeninin var oluşunun bir parçası. 
Yin ve Yang olarak da bilinir, derin bir felsefedir. O 
meşhur yin ve yang sembolünün; kâinatın işleyişini 
açıkladığını ve iyinin içinde kötü, kötünün içinde 
iyinin var olduğunu söylediğini biliriz. Artı ve eksi 

değerleri de temsil eder. Eril ve dişil enerji de bu zıtlığı belirttiği için, 
bir yin ve yang olarak tanımlayabiliriz. Eril ve dişil enerji, ruhun 
ikizleri olarak tanımlanabilir. Eril enerji; yapmak, yönetmek, misyonu 
beklemek, hedefe ulaşmak ve başarmakla karakterize edilebilir. Dişil 
enerji, var olmakla şekillendirilir. Sezgisel, akışta kalan, besleyen, 
esnek olan ve almaya yönelik olandır. Birisi diğerinden daha önemli 
ya da daha iyi değildir. Her ikisi de insan içinde mevcuttur. İdeal 
insanda da bu özellikler dengededir.Bu dengeyi şöyle anlatabiliriz. 
Çok eril işlerle uğraşan kadının dişilliğini, çok dişil işlerle uğraşan 
erkeğin de erilliğini kaybetmeye başladığını görürsünüz. Bu nedenle 
ev işleri ve günlük rutin işlerde ne kadar neye maruz kaldığınızı 
gözlemleyin. Mutfak berekettir, mutfak işi yapan erkekler bereket 
getirir, eril paradır ve bolluğu simgeler. Dişil yaratımdır ve gelişimi 
simgeler, üretimi artırır. Enerji bulaşıcıdır, eril enerjisi yüksek kişilerle 
zaman geçirdiğinizde bundan etkilenirsiniz; aynı şekilde dişil 
enerjisi yüksek kişilerin çevresinde bulunmak, dişil yönlü enerjiyi 
yükseltecektir.
Eril Enerji Özellikleri
• Aklı ve mantığı temsil eder.
• Ahlak, töre, namus kavramlarını temel alarak karar verir.
• Sert, yargılayıcı, suçlayan tutumu yansıtır.
• Sadece erkekte olduğu düşüncesi yanlıştır, hem erkek hem de 
kadında bu enerji vardır. Çalışan, savaşçı ruhlu kadınların eril 
enerjilerinin yüksek olduğunu görebilirsiniz.
• Hareketi başlatan, atak olan, düşünen ve tartan enerji eril enerjidir.
• Kâr zarar hesabı yapar, sebep sonuç ilişkisi kurar. 
• Sol beyini temsil eder. Detaycıdır.
Dişil Enerji Özellikleri
• Edilgendir.
• İnsanın özgür yanını temsil eder.
• Sezgileri dinler. Gözlemcidir ve izlemeyi sever.
• Niyetle, kutlama, coşku ve sevinçle beslenir ve besler.
• Bütünsel bakar. Yaşamı olduğu gibi kabul eder. 
• Sevgi odaklıdır. Şefkatli kararlar verir.
• Yaratıcı enerji dişil enerjidir. Sağ beyni temsil eder.
• Hem kadının hem de erkeğin iç dünyasında bulunur ve insanı 
yönlendirir. 
Eril ve dişil enerjiyi nasıl dengelersiniz?
• Dengesizliğin nerede olduğunu tespit edin.
• Kök inançlarınızın, geçmiş travmalarınızın farkına varın.
• İyileşmeye, dengelenmeye odaklanın.
• Eril ve dişil enerji dengeleme meditasyonları yapın.

K

Eril ve dișil enerji denildiği zaman, kadın ve erkek ayrımını 
düșündüğünüze eminim. Ancak, her erkek ve kadında, eril enerji 
de dișil enerji de bulunmakta. Ve bu enerjilerin dengesi hayatımızı 

temsil etmekte. Eril enerji ve dișil enerji ne demek bir bakalım.

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

Eril ve dişil enerjide denge önemlidir. Bireysel olarak da, ilişkiler 
için de önemli olan, dengede olmaktır. Kadınlar için kullanılan 
bazı kavramlar vardır mesela. Kendine yeten, çok sık çalışan, klasik 
kadın tipinden farklı ve güçlü, hayatla sürekli bir savaşı varmış gibi 
gördüğümüz kadınların sıklıkla “erkek Fatma” olarak kabul edildiğini 
duyarız. Ya da toplumsal beklentiler içerisinde olan, babalarının 
kızlarını anlatırken söylediği “Kızımı ordu içerisine göndersem, aklım 
kalmaz.” sözlerini hatırlayın. Sizce dişil enerji bu söylemlerle ne kadar 
dengede kalır? Kadınlarda vajinismus gibi hastalıklar neden çoğalır? 
Ya da örneğin; erkek çocuklarda, annelerin onlara ev işi öğretmesi, 
şefkat göstermesi, kız çocukları ile zaman geçirmeleri, yıllarca yanlış 
davranışlar olarak görülmüştür. Bu “yanlış” baskısı o erkek çocukta 
dişil enerjinin dengeyi bulmasına ne kadar etki etmiştir? Evet, 
iletişimin gücü de eril ve dişil dengesini etkiler. Dengede büyümeyen 
bir bireyin de ilişkilerde sağlıklı olması beklenmez. Asıl olan dengedir. 
İlişkilerde eril ve dişil enerji dengesi önemlidir. Çünkü enerji dengede 
olduğu zaman, iki kişinin dengesi hem birbirlerini tamamlar hem 
de kendilerine yansıması olumlu olur. Bu dengeyi sağlayan önemli 
kaynaklardan bir tanesi “bilinçaltı” olarak kabul edilir. Bilinçaltı 
ilişkide asıl söz sahibidir. Birbirine “yara saran” olarak bakan değil, 
birbirinin enerji dengesinden beslenip, mutlu olmayı başaran 
çiftler de çoğalmaktadır. Ama kendi dengesini sağlamak için çaba 
göstermeden bir ilişkiye başlamak, eril dişil dengesini hem bireyselde 
hem de karşılıklı olarak bozabiliyor. Yıldız gibi parlayan, özgürce 
hareket eden, şefkat, hoşgörü ve duyarlılıkla sarıp sarmalanmış 
kadın ve erkeklere dikkat etmenizi, dişil enerjinin anlaşılması adına 
önerebilirim. Eril enerji baskın olduğunda da “sevgi” güçsüzlük olarak 
algılanabilir. 
Dişil enerji dengede olduğu zaman:
• İstediklerinizi tıpkı bir mıknatıs gibi kendinize çekebilirsiniz.
• Yaratım sürecine girer, ilham alırsınız.
• Uyum içinde ekip çalışmaları yapabilir, huzurlu topluluklar 
yaratabilirsiniz.
• Çevrenizdekileri dinler, halden anlar, paylaşır ve onlara anlayışla 
yaklaşabilirsiniz.
• Büyük resmi görebilirsiniz.
Eril enerji dengede olduğu zaman:
• Yaşamın herhangi bir alanında, gerçekleştirmek istediğiniz bir 
projeye (kariyer, eğitim, aile, özel ilişkiler) kolaylıkla ve zihinsel bir 
netlikle başlayabilirsiniz.
• Hedefinize odaklanır, o yolda yürürsünüz.
• Başaracağınızı bilirsiniz.
• Önünüze çıkan engellerde duygusallaşmak yerine, çözüme 
odaklanırsınız.
Bu bahar, enerjinizin farkına varın ve sizi hem aşk hayatında hem 
de sosyal hayatınızda nasıl daha iyi ve mutlu hale dönüştürdüğünü 
görün. Bu bahar yin ve yang sizinle olsun. 

296 magdergi.com.tr



haber

Emre Yetkin, ilk sergisinden bu yana ilgi gören göz serisine farklı 
eserler ekledi. Şimdi de göz serisinin yeni parçası olan “Economical 
Glokom” ile gündemimizden düşmeyen döviz kurlarına atıfta 
bulunuyor. “Economical Glokom” eseri içerisinde toplam iki yüz 
yetmiş sekiz adet banknot yer alıyor. İçerisinde bin dolar banknot 
gömülü bu eser, ahşap üstüne akrilik ve epoksi kullanılarak 
oluşturuldu.  

Emre Yetkin’den 
Economical 
Glokom
Sanatçı Emre Yetkin’in, soyut akımın 
dışavurumcu yansıması ile ortaya 
çıkardığı “Economical Glokom”u ilk defa 
ArtAnkara 8. Uluslararası Çağdaş Sanat 
Fuarı’nda görücüye çıktı. 

Ankara’da sosyal yaşamın önemli noktalarından olan 
Atakule’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Söyleşide kadınlarda görülen 
kanser türleri ve mücadele yöntemleri ele alındı. Prof. Dr. Deniz 
Demiryürek’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği söyleşiye 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Murat Gültekin 
konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, kanserle mücadelede 
erken tanının önemine değinildi. 

Atakule’de 
Anlamlı Söyleşi
Atakule’de, Kadınlar Günü için 
bir söyleşi düzenlendi. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Deniz Demiryürek’in 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
etkinlikte “kadın kanserleri” konusu 
ele alındı.

PROF. DR. DENİZ DEMİRYÜREK, MURAT GÜLTEKİN

EMRE YETKİN



Açılış Gününe 
Büyük İlgi
İzmir ve Alaçatı’dan sonra Ankara’ya 
merhaba diyen Panderas, açılış 
gününde büyük ilgi gördü. 
Başkentlilerin yoğun katılım 
gösterdiği gecede birbirinden seçkin 
isimler doyasıya eğlendi.

Başkent eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren Panderas, önemli 
konukları ağırladığı gecede, mimarisi ve menüsüyle davetlilerden 
tam not aldı. Projeyi hayata geçiren Özlem Bulut’un, misafirleriyle 
tek tek ilgilenerek misafirperverlik gösterdiği davet, eğlenceli anlara 
sahne oldu. 

davet

ȘULE DAYANGAÇ

ZEHRA NURDUHAN

ÖZLEM BULUT

GİZEM ÖZKAN ELİF ÖZKAN

ZUHAL GÜLDEN GÖKȘEN BERK TARHAN DÖNAY KARA YASEMİN ÖZKAN

BARAN YAZICI, ȘERMİN ALDEMİRDUYGU EKİNCİ, FEYYAZ BULUT

ELİF KARADUMAN

Ankara’ya ilk kez 
merhaba diyen 
Panderas’ın, 
iș ve cemiyet 
hayatının 
birbirinden 
seçkin isimlerinin 
katıldığı açılıș 
daveti yoğun ilgi 
gördü.298
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röportaj

Eğlenceli çift Gözde ve Berkin, ya da 
sosyal medyada bilindikleri adlarıyla Tiki 
ile Keyifçi, bir noktada gençlerin evlilik 
üzerindeki olumsuz yargılarını yıkmaya 

yönelik ürettikleri eğlenceli içeriklerden ve 
gelecek planlarından bahsediyor. 

Keyifl i Bir Aile
1tiki1keyifçi

ncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tiki: İsmim Gözde, 35 yaşındayım. Bir otomobil bayisinde 
satış destek sorumlusuyum. Malatya doğumluyum. 
Bakımlı olmak, güzel olmak en favorim; her şeyin, her 
nesnenin, her canlının güzel bir yanı olduğunu düşünmek 
ve bunu keşfetmek yaşam mottomdur.
Keyifçi: İsmim Berkin, 38 yaşındayım. Bir otomobil 

bayisinde ikinci el müdürüyüm. İzmir doğumluyum. Yüksek dozda 
keyifçiyim. 

Sosyal medyada içerik üretmeye nasıl karar verdiniz?
Gün içinde birbirimizleyken çok eğlendiğimiz için, bunu sosyal 
medyaya dökmeye ve gelen olumlu tepkilerle de daha fazla içerik 
üretmeye başladık. Bizim, çocuktan sonra oluşturduğumuz en büyük 
voltran, 1tiki1keyifci oldu; çünkü eğlenerek de hayatın devam ettiğini 
göstermek, etrafımızdaki insanları hayatın zorlu şartlarından çıkarıp 
üç dakika bile olsa yüzlerini güldürmek bize de keyif veriyor.

Ne tür içerikler üretiyorsunuz?
Aslında bir sınırlamamız yok ve içerik üretme aşamasında planlar 
yapmıyoruz. Gün içinde ne yapıyorsak, ne ile gülüp neden keyif 
alıyorsak onları yansıtıyoruz. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz 
bunlar bizim için, hatta çoğu insan için bir içerik; çünkü bunu havalı, 
bakımlı, keyifli hale getirmek hedefimiz.

Gelecek projeleriniz neler?
Zamanla, son yıllarda özellikle gençlerin evliliğe karşı olan kötü 
algılarını yıkmaya çalışıyoruz bir noktada. Biz eğlendikçe, bizi 
izleyenlerin de eğleneceği içeriklerle sosyal medyada daha fazla yer 
almayı planlıyoruz. Ek olarak, skydiving temalı bir içeriğimiz olacak. 
Tiki’yi bir kamp alışverişi, ardından bir kamp vlogu ile zorlayacağımız 
birkaç projemiz var. Tabii ki de en güzeli, sosyal sorumluluk 

Ö
BERKİN-GÖZDE BAYUS

projelerimiz. Barınaklara giderek güzel arkadaşlarımızı besleyip, 
onlarla vakit geçirebileceğimiz vloglarımız da olacak.

Tiki ve Keyifçi karakterlerinin ortak ve birbirine zıt 
yönlerinden bahseder misiniz? 
Müzikten tutun, içecek zevkine kadar her şey zıt. Mesela Tiki, 
kahveyi şekerli içerken, Keyifçi sade içiyor. Müziklerde ortak 
noktalar tabii ki oluyor ama o da çok benzer değil. Bu kadar 
zıtlıkla bile harika bir evlilik yürütülebilir, bununla birlikte 
eğlenilebilir ve biz bunu izleyicilerimize göstermiş oluyoruz. Bizi 
bir arada tutan, işte bu zıt hayat tarzlarımız.
 
İçerikleriniz öncesinde ve kamera karşısına 
geçmeden belli bir hazırlık süreciniz var mı?
En ufak bir hazırlık sürecimiz olmuyor; kamerayı tripoda 
yerleştirmek dışında. Kamera karşısında saatlerce konuşuyoruz 
ve eğleniyoruz. Siz bunların, kurgu aşamasından sonraki ufak 
ve önemli kesitlerini görüyorsunuz sadece. Her şeyi, her anı 
kaydediyoruz ve videolarımızda kullanıyoruz. 

1tiki1keyifci1tiki1keyifci
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röportaj

Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, 
ekonomik ve sosyal gelișime yardımcı 
olmayı hedefl eyen Tohumluk Sosyal 
Yardımlașma, Eğitim, Kültür ve Sanat 

Vakfının kurucusu sanatçı Pınar Ayhan, 
vakfın projelerini, etkinliklerini ve önemli 
detayları MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Kent ve Kırsal 
Arasında
Bir Köprü

Pınar Ayhan

izi vakıf kurmaya yönlendiren sebeplerden 
bahseder misiniz?
Vakfımız resmî olarak, bundan iki yıl önce kuruldu; 
ama hazırlıkları çok daha öncesine dayanıyor. Ben, son 
altı senedir “Orada Duruverseydi Zaman” ve “Kemal” 
adında iki müzikal belgesel sahneliyorum. Tarihî 
hikâyeleri müzik ile, edebiyat ile; yani hayatın içinde 

var olan olgularıyla birlikte anlatıyorum. Son yüzyılımızdan, bizi 
biz yapan hikâyeler bunlar. Bugünü anlamlandırmaya çalışırken 
ve geleceğimizi doğru tasarlama çabası içindeyken, geçmişte 
başardıklarımızdan ve yok edici, yıkıcı tecrübelerimizden 
faydalanmamızı sağlayan gösteriler oldu hepsi de. Sahnede 1930’lu 
yılların köklü değişim, dönüşüm dinamizmini anlatırken her 
defasında coşku ve heyecan yaşıyorum. İstisnasız her gösteride 
aynı duyguları izleyicinin de yaşadığına şahit oldum. Bu hikâyeler 
sayesinde hepimiz geçmişte, dünyada bile örneği çok az olan 
girişimlere öncülük ettiğimizi fark ettik. İnsana, doğaya, çevreye, 
sanata, kültüre, üstünlüğü dünya çapında kabul gören bir lider 
sayesinde pek çok devletten önce değer vermeyi öğrendiğimizi; 
Köy Enstitüleri gibi bir eğitim devriminin, dünyada bir “eğitim 
rönesansı” olarak adlandırılacak kadar önde gittiğini, asil ve onurlu 
bir millet olmanın ne demek olduğunu hep birlikte anlayıp idrak 
ettik. Ancak bir süre sonra okumanın, anlamanın ve sahnelerde 
öğrendiklerimizi anlatmanın yeterli olmadığını; bir şeylerin eksik 
kaldığını anladım. Asıl öğrenmenin “yapmak” ile geldiğini, yine 
geçmişin kahramanları öğretti bana. Köy Enstitülerinin eğitim 
ilkesini “İş içinde, iş için, işle eğitim.” olarak tarif eden İsmail Hakkı 

Tonguç’a, “Duyarsam bilirim. Görürsem hatırlarım. Yaparsam 
anlarım.” diyen Konfüçyüsler, Hasan Âli Yüceller, Mustafa Necatiler, 
Reşit Galipler ve onlar gibi pek çok duayen toplum mimarı da eşlik 
edince, sanatımı sahneden sahaya taşımaya karar verdim. İşte bu 
anlayış ve ihtiyaç ile köylere gitmeye ve yitirdiğimiz sosyal iletişim 
ağını bir bir, ilmek ilmek dokumaya başladık. Ardından benim gibi 
düşünen; toplumun ihtiyaçlarını kendininkinin önüne koyabilen; 
ülke, vatan, toprak, doğa, insan diyebilen birbirinden değerli dost ile 
vakfımızı kurmaya karar verdik.

Vakfın temel amaçlarından bahseder misiniz?
Biz, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı 
gönüllüleri olarak diyoruz ki; “Köy ile şehir arasındaki ekonomik 
ve kültürel eşitsizlik ortadan kalkmalı; köylü ile şehirli arasında 
kaynaşma sağlanmalı ve her iki kesim de birbirinden öğrenmelidir.”. 
Bizler hem gıdanın hem de insanın ata tohumunun peşindeyiz. 
Has, gerçek, bereketli ve temiz olanın yeniden rağbet gördüğü bir 
dünya için çalışıyoruz. Bugünün dünyasında hem asli manasıyla 
hem de mecazi manasıyla hastalanıyoruz. Yerken zehirlenmemek 
için tohumumuza, yaşarken zehirlenmemek için de özümüze, 
kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışı 
ve uyanışı kırsaldan kente her yere yaymakla kalmayıp çözümler 
üretmenin yollarını da açıyoruz. 

Tohumluk Vakfının üye ve bağışçıları kimlerden 
oluşmakta?
İki yılda hızla kurumsal altyapımızı oluşturduk. Toplam on 

S
PINAR AYHAN

bir komitemiz var. Bursa, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Kayseri 
illerimizdeki gönüllülerimiz sayesinde periferide de aktif projeler 
yürütüyoruz. Kültür ve sanatın aydınlatıcı ve sağaltıcı etkisiyle 
birlikte tarım ve gıda, eğitim, iletişim, proje, gençlik, bilim ve 
teknoloji, sosyal yardımlaşma, kaynak geliştirme, iktisadi işletme 
ve spor komitelerimiz, çalışmalarını aktif olarak sürdürüyorlar. 
Tıpkı cumhuriyet devrimlerimiz döneminde olduğu gibi, “Tek 
bir olgu eksik kalırsa ‘bütün’ eksik kalır.” anlayışıyla çalışıyoruz. 
Bütüncül yaklaşımı benimsiyoruz. Her bir olgunun bir diğerine 
ihtiyacı olduğu, hayatın iç içe kavramlar bütünlüğünden oluştuğu 
fikri, bizi her alanda gönüllü uzmanla çalışmaya yönlendiriyor. 
Sosyologlar, psikologlar, sanatçılar, tarım ekonomistleri, 
girişimciler, ekonomistler, istatistik uzmanları gibi multidisipliner 
bir alanda, toplumsal yaşam olgusunun ihtiyaç duyduğu tüm 
parametrelerden faydalanıyoruz.

Yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi verir misiniz? 
Vakfınızca düzenlenen etkinlikler neler?
İlk projemiz, tamamlanmak üzere olan, bir köy okulunun 
tadilatıdır. Bir diğer köy okulunda, A’dan Z’ye bir kütüphanenin 
boya badanası, kitaplıkları, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kitapları 
ve bilgisayar otomasyonu “Genç Tohumluk” üyelerimiz tarafından 
yapıldı. Covid salgınının karantina döneminde, okullarına 
gidemeyen köy çocuklarına tablet temin etmek; ardından 
“Genç Tohumluk” üyelerimiz tarafından derslerinde geri kalan 
çocuklarımıza eğitim vermek de bu projenin devamı niteliğindedir. 
Bursa’da bir köydeki kadınlarımızın kooperatifçilik eğitimi 
üzerinde durulurken, bir diğer köyde yine kadınlarımızla eski 
el sanatları çalışmaları yapıyoruz. Hekim gönüllülerimiz sağlık 
konusunda bilinçlendirme eğitimleri veriyor köylerde.
Bir diğer projemiz de, hem köylerde hem ilgili tüm platformlarda 
iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için, 
senaryosu yazar gönüllülerimiz tarafından hazırlanan “Dünyayı 
Kurtaracağız” adlı tiyatro oyunumuzdur. Susuzluğun, çevresel 
atıkların ve karbon emisyonunun artmasının, endemik bitki 
çeşitliliğinin azalması sorununun gittikçe arttığı günümüzde 
çevresel, ekonomik ve eğitsel tutumun değişmesi gerektiğini artık 
tüm dünya ülkeleri kabul ediyor. 2015 senesinde imzalanan Paris 
Antlaşması, ülkeleri dünyaya zarar veren ve gelecek nesillere 
yaşanılmaz bir gezegen bırakmaya doğru giden tutumun 
değiştirilmesi için yaptırımlara tabi tutuyor. Bu “cankurtaran” 
anlayışını toplumun her kesimine, özellikle de doğa ile bire 
bir ilişkide olan çiftçilere, köylülere, kırsalda yaşayanlara 
ulaştırabilmenin yollarından biri de sanat. Bu amaçla tiyatromuz; 
31 Ekim tarihinde Ankara’da Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 
gerçekleşen “Eko İklim Zirvesi”nde iklim değişikliğine ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularına vurgu yapan oyununu 
sahneledi. Bu oyun ileriki zamanlarda yurdun dört bir yanında 
köy köy gezecek ve önemli mesajlarını, ulaştırılması zor yerlere 
ulaştıracak. 

2021 yılı Yunus Emre’nin yedi yüzüncü ölüm yıldönümü olması 
sebebiyle UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu 
vesileyle Mihalıççık Belediyesi işbirliği ile Yunus Emre felsefesinin 
daha iyi anlaşılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için on dört 
Youtube yayını düzenledik. Alanında uzman kişiler çeşitli 
yönleriyle Yunus Emre’yi anlattılar. Ayrıca dünyaya Yunus’u 
müzik yoluyla da anlatmak için, bestesini Dilek Sert Erdoğan’ın 
ve Rustam Rahmedov’un yaptığı  “700 Yunus” isimli senfonik 
bir eserin ilk gösterimini Eskişehir’de yaptık. Yunus Emre’nin 
şiirleri, Eskişehir Senfoni Orkestrası eşliğinde, İngilizce ve caz 
melodileriyle sunuldu. 

Yine Eskişehir’de, Mihalıççık’ta, sanatçılarımız yöredeki kadınlara 
geleneksel keçe eğitimi verdiler. Bu sayede hepsinin bir meslek sahibi 
olmaları sağlandı.

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?
Bu yıl sporda yeni bir proje ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kırsalda 
olup spora merakı olan ama maddi ve fiziki şartları elvermeyen 
kız çocuklarına, “Adım Adım” projesi kapsamında maratonlarda 
koşarak burs desteği vereceğiz. 

En yoğun eğitimi kendi gönüllülerimiz arasında gıda, tarım, 
kooperatifçilik üzerine alıyoruz. Önce kendimizi geliştirmeyi 
prensip edindik. 

Yukarıda da sözünü ettiğim gibi; bütüncül yaklaşım bağlamında 
eksiği, yanlışı hissedilen tüm alanlarda kırsalı ve kenti; onların 
simbiyotik paydaşlarını doğru ve dengeli platformlarda bir araya 
getirmek için Tohumluk Vakfı şemsiyesinin altında toplanmış 
yüzlerce gönüllüyüz. Bugün artık hiçbir varlığın bir diğerinden 
üstün olmadığını; bilakis tüm canlıların birbirinin sağlıklı ve 
dengeli varoluşuna duacı olması gerektiğini bilerek ve hissederek 
yola çıktık. Tıpkı sembolümüz olan karahindiba gibi, arkamıza 
aldığımız rüzgar sayesinde hızla çoğalmayı ve uzaklara ulaşabilmeyi 
amaç edindik. Bu şuura sahip her vatandaşı vakfımıza gönüllü 
olmaya ve sözde değil özde gönül vermeye davet ediyoruz. Sizler gibi 
duyarlı yayın kuruluşlarına da sesimizi duyurmamıza yardımcı 
olduğunuz için teşekkür ederiz. 
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bir komitemiz var. Bursa, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Kayseri 
illerimizdeki gönüllülerimiz sayesinde periferide de aktif projeler 
yürütüyoruz. Kültür ve sanatın aydınlatıcı ve sağaltıcı etkisiyle 
birlikte tarım ve gıda, eğitim, iletişim, proje, gençlik, bilim ve 
teknoloji, sosyal yardımlaşma, kaynak geliştirme, iktisadi işletme 
ve spor komitelerimiz, çalışmalarını aktif olarak sürdürüyorlar. 
Tıpkı cumhuriyet devrimlerimiz döneminde olduğu gibi, “Tek 
bir olgu eksik kalırsa ‘bütün’ eksik kalır.” anlayışıyla çalışıyoruz. 
Bütüncül yaklaşımı benimsiyoruz. Her bir olgunun bir diğerine 
ihtiyacı olduğu, hayatın iç içe kavramlar bütünlüğünden oluştuğu 
fikri, bizi her alanda gönüllü uzmanla çalışmaya yönlendiriyor. 
Sosyologlar, psikologlar, sanatçılar, tarım ekonomistleri, 
girişimciler, ekonomistler, istatistik uzmanları gibi multidisipliner 
bir alanda, toplumsal yaşam olgusunun ihtiyaç duyduğu tüm 
parametrelerden faydalanıyoruz.

Yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi verir misiniz? 
Vakfınızca düzenlenen etkinlikler neler?
İlk projemiz, tamamlanmak üzere olan, bir köy okulunun 
tadilatıdır. Bir diğer köy okulunda, A’dan Z’ye bir kütüphanenin 
boya badanası, kitaplıkları, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kitapları 
ve bilgisayar otomasyonu “Genç Tohumluk” üyelerimiz tarafından 
yapıldı. Covid salgınının karantina döneminde, okullarına 
gidemeyen köy çocuklarına tablet temin etmek; ardından 
“Genç Tohumluk” üyelerimiz tarafından derslerinde geri kalan 
çocuklarımıza eğitim vermek de bu projenin devamı niteliğindedir. 
Bursa’da bir köydeki kadınlarımızın kooperatifçilik eğitimi 
üzerinde durulurken, bir diğer köyde yine kadınlarımızla eski 
el sanatları çalışmaları yapıyoruz. Hekim gönüllülerimiz sağlık 
konusunda bilinçlendirme eğitimleri veriyor köylerde.
Bir diğer projemiz de, hem köylerde hem ilgili tüm platformlarda 
iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için, 
senaryosu yazar gönüllülerimiz tarafından hazırlanan “Dünyayı 
Kurtaracağız” adlı tiyatro oyunumuzdur. Susuzluğun, çevresel 
atıkların ve karbon emisyonunun artmasının, endemik bitki 
çeşitliliğinin azalması sorununun gittikçe arttığı günümüzde 
çevresel, ekonomik ve eğitsel tutumun değişmesi gerektiğini artık 
tüm dünya ülkeleri kabul ediyor. 2015 senesinde imzalanan Paris 
Antlaşması, ülkeleri dünyaya zarar veren ve gelecek nesillere 
yaşanılmaz bir gezegen bırakmaya doğru giden tutumun 
değiştirilmesi için yaptırımlara tabi tutuyor. Bu “cankurtaran” 
anlayışını toplumun her kesimine, özellikle de doğa ile bire 
bir ilişkide olan çiftçilere, köylülere, kırsalda yaşayanlara 
ulaştırabilmenin yollarından biri de sanat. Bu amaçla tiyatromuz; 
31 Ekim tarihinde Ankara’da Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 
gerçekleşen “Eko İklim Zirvesi”nde iklim değişikliğine ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularına vurgu yapan oyununu 
sahneledi. Bu oyun ileriki zamanlarda yurdun dört bir yanında 
köy köy gezecek ve önemli mesajlarını, ulaştırılması zor yerlere 
ulaştıracak. 

2021 yılı Yunus Emre’nin yedi yüzüncü ölüm yıldönümü olması 
sebebiyle UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu 
vesileyle Mihalıççık Belediyesi işbirliği ile Yunus Emre felsefesinin 
daha iyi anlaşılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için on dört 
Youtube yayını düzenledik. Alanında uzman kişiler çeşitli 
yönleriyle Yunus Emre’yi anlattılar. Ayrıca dünyaya Yunus’u 
müzik yoluyla da anlatmak için, bestesini Dilek Sert Erdoğan’ın 
ve Rustam Rahmedov’un yaptığı  “700 Yunus” isimli senfonik 
bir eserin ilk gösterimini Eskişehir’de yaptık. Yunus Emre’nin 
şiirleri, Eskişehir Senfoni Orkestrası eşliğinde, İngilizce ve caz 
melodileriyle sunuldu. 

Yine Eskişehir’de, Mihalıççık’ta, sanatçılarımız yöredeki kadınlara 
geleneksel keçe eğitimi verdiler. Bu sayede hepsinin bir meslek sahibi 
olmaları sağlandı.

Gelecek projelerinizden bahseder misiniz?
Bu yıl sporda yeni bir proje ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kırsalda 
olup spora merakı olan ama maddi ve fiziki şartları elvermeyen 
kız çocuklarına, “Adım Adım” projesi kapsamında maratonlarda 
koşarak burs desteği vereceğiz. 

En yoğun eğitimi kendi gönüllülerimiz arasında gıda, tarım, 
kooperatifçilik üzerine alıyoruz. Önce kendimizi geliştirmeyi 
prensip edindik. 

Yukarıda da sözünü ettiğim gibi; bütüncül yaklaşım bağlamında 
eksiği, yanlışı hissedilen tüm alanlarda kırsalı ve kenti; onların 
simbiyotik paydaşlarını doğru ve dengeli platformlarda bir araya 
getirmek için Tohumluk Vakfı şemsiyesinin altında toplanmış 
yüzlerce gönüllüyüz. Bugün artık hiçbir varlığın bir diğerinden 
üstün olmadığını; bilakis tüm canlıların birbirinin sağlıklı ve 
dengeli varoluşuna duacı olması gerektiğini bilerek ve hissederek 
yola çıktık. Tıpkı sembolümüz olan karahindiba gibi, arkamıza 
aldığımız rüzgar sayesinde hızla çoğalmayı ve uzaklara ulaşabilmeyi 
amaç edindik. Bu şuura sahip her vatandaşı vakfımıza gönüllü 
olmaya ve sözde değil özde gönül vermeye davet ediyoruz. Sizler gibi 
duyarlı yayın kuruluşlarına da sesimizi duyurmamıza yardımcı 
olduğunuz için teşekkür ederiz. 



BİKAP’tan 
Ankara 
Çıkartması
Başarılı İş Kadınları Platformu 
(BİKAP) tarafından bu yıl beşinci 
kez düzenlenen BİKAP Alışveriş 
ve Eğlence Şenliği, Kadınlar 
Günü konseptiyle JW Marriott 
Hotel’de gerçekleşti.

BİKAP Alışveriş ve Eğlence Şenliği, ünlü isimler ve 
markaları bir araya getirdi. Ankaralıların yoğun ilgi 
gösterdiği etkinliğin ev sahipliğini Mehtap Özdoğan 
ve BİKAP Kurucusu Bilge Kuru üstlendi. Kıyafetten 
aksesuara, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok 
ürünün bulunduğu etkinlikte ziyaretçiler birbirinden 
farklı özgün ürünleri yakından inceledi. Kadınlar Günü 
konseptiyle süslenen JW Marriott Hotel’de gün boyu 
alışveriş yapmanın keyfini çıkaran BİKAP ziyaretçileri,  
birçok ünlü markanın hazırladığı özel tasarımları da 
inceleme fırsatı buldu.   

davet

MELDA AKSU ZEYNEP MUTLU

YELİZ ÖZER, ZERRİN GÜRGENCİ

MEHTAP ÖZDOĞAN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
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BİKAP Alıșveriș 
ve Eğlence 
Șenliği, ünlü 
isimler ve 
markaları bir 
araya getirdi. 

ELİF CİLMELİ ELİF- ZEYNEP BAȘMAN HATİCE KASIM

ȘEBNEM BURSALI MELTEM FARAH KONYALI AYLİN ÖZAL REVNA DEMİRÖREN



Davette 
ziyaretçiler, 
birçok ünlü 
markanın 
hazırladığı özel 
tasarımları 
inceleme fırsatı 
buldu.  

CANSEL ÖNAL ELA ÇABUK RENKLİBAY, ESRA ÇABUK CÖMERT, EDA HOROZ

HAKAN AKKAYA

NAZ DEMİRKILIÇ ESRA DORA GÜL TÜRKGÜVEN

davet

306



ESİN SALTIK, YASEMİN TÜRKOĞLU GÜL KARATEPESEDA VURAL

ELİF KARADUMAN NEȘE AYKUT DİLAN KARAARSLANELİF ULUSOY

Davette 
ziyaretçiler, 
birçok ünlü 
markanın 
hazırladığı özel 
tasarımları 
inceleme fırsatı 
buldu.  

CANSEL ÖNAL ELA ÇABUK RENKLİBAY, ESRA ÇABUK CÖMERT, EDA HOROZ

HAKAN AKKAYA

NAZ DEMİRKILIÇ ESRA DORA GÜL TÜRKGÜVEN

davet



Geçtiğimiz günlerde, çok yakın bir dostumun ağzından șu cümleler döküldü: 
“Ailemden asla bir yardım görmedim, anne baba sevgisi nedir bilmiyorum, oysa 
bazı insanlar bu konuda ne kadar șanslı, keșke ben de onlardan biri olsaydım.”

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

Hayatta Tesadüfe
Yer Yoktur

308 magdergi.com.tr



Geçtiğimiz günlerde, çok yakın bir dostumun ağzından șu cümleler döküldü: 
“Ailemden asla bir yardım görmedim, anne baba sevgisi nedir bilmiyorum, oysa 
bazı insanlar bu konuda ne kadar șanslı, keșke ben de onlardan biri olsaydım.”

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

Hayatta Tesadüfe
Yer Yoktur

onra bir an düşünüp, son yıllarda bunu ne kadar 
çok insandan duyduğumu fark edip şaşırdım; 
çünkü artık dikkatimi çekmeye başladı. Aile 
sevgisi, insan ilişkilerinin başlangıç noktasıdır 
ve Youtube kanalımda yer alan videolarda sık 

bahsettiğim üzere, ailesiyle çocukluk çağından gelen travmaları 
olan insanların ömür boyu devam eden takıntı ve saplantı 
problemleri olabilir. Öte yandan, pek fazla insan bu konuda 
şanslı değildir ve hatta ailesinden yeterli sevgi alabilmiş 
insanların oranı toplumda en fazla yüzde yirmi civarındadır 
diyebiliriz. İnsanın toplumsal yaşamda ilk olarak ailesiyle 
sağlıklı ilişkiler kurabiliyor olması, diğer insanlara yönelik 
yaklaşımlarının da aynı derecede sağlıklı olmasını mümkün 
kılar.

Tam da bu noktada, çok sayıda insanın, ailesinden yorulmuş 
olduğunu fark ettiğim için bu yazıyı okurlarıma ulaştırmayı 
düşündüm; çünkü bu konulara daha geniş bir açıdan bakarak, 
hayatımıza giren insanların gizli ve ruhsal görevlerini 
değerlendirmeliyiz. Günümüzde spiritüalizm, yani ruhçuluk, 
son derece trend bir konu. Bu konuya ilgisi olanlara yönelik kısa 
bir açıklama yapmamız gerekirse; özet olarak spiritüalizmin, 
insanın bir ruh taşıyan beden değil de, bir beden giyinmiş ruhsal 
enerji olduğunu söylediğini belirtebiliriz. Tanıştığı her insanda 
bir ruhsal enerji ve bir görev olduğunu, kimsenin hayatına 
bir tesadüf eseri giremeyeceğini düşünenlere spiritüel insan 
diyoruz. Bu noktada, belki de hayatımıza ilk olarak giriş yapan 
ve dünyaya gözlerimizi açtığımız anda bize merhaba diyenler 
ailemiz oluyor ve onlarla kurduğumuz ilişkiler de son derece 
önemli bir hal alıyor.

İnsanların ruhsal enerjilerini iki sınıfa ayırabiliriz; bağımsız 
ruhlar ve bitişik ruhlar.

Öncelikle bağımsız ruhlara bir göz atalım. Örneğin; bir dayınız 
var. Hayat planında sizin dayınız olma görevini üstlenmiş ve 
normalde birinci dereceden akrabanız oluyor ancak neredeyse 
hiç görüşmüyorsunuz. Bayramdan bayrama onu arıyor, 
hatırını soruyor, zoraki birkaç dakika telefonda onun sesini 
duyuyorsunuz. Aranızda son derece mesafeli ve soğuk bir ilişki 
olan bu akrabanız sizin hayatınızda bir bağımsız ruh olarak yer 
alıyor demektir. Kağıt üzerinde size yakın görünen ve ailenizden 
biri olan ancak, size asla yakın davranmayan ve sizin hayatınızla 
ilgili hiçbir konuyla ilgilenmeyen insanlar bağımsız ruh 

olacaktır. Dayınız olması hadi neyse diyelim, maalesef bu insan 
sizin anneniz veya babanız da olabilir; yani sizin en yakınınız 
olması gerekirken uzak davranan bir aileniz varsa onlar da 
bağımsız ruhlar olarak çevrenizde yer alırlar. İşin kötüsü, bu 
ruhlar size böyle mesafeli davranırken, örneğin teyzenizin 
kızıyla çok yakın olabilirler, çünkü kendilerini çocuklarına değil 
yeğenlerine çok yakın hissederler. Bu satırları okurken bunları 
yaşayan insanlar vardır.

Bitişik ruhta ise; örneğin, az önceki örnekte yer alan dayınız 
sizin en yakın akrabanız olabilir. Anne babanız bile sizinle 
onun kadar ilgilenmiyor ve sorunlarınızla kesinlikle uğraşmak 
istemiyorlar. Oysa dayınız, en kötü anlarınızda yanınızda olan 
tek insan ve hep sizi merak ediyor, arayıp soruyor. Bu durumda 
sizin hayatınızda bitişik ruh olma görevini üstlenmiş bir 
dayınız var demektir. Bazı insanların hayatında sadece bir tane, 
bazılarının hayatında çok sayıda bitişik ruh vardır; size asla 
yalnız hissettirmeyen ve sürekli destek olan insanların illa anne 
veya babanız olması gibi bir şart yoktur. Bu insanlar arkadaş 
çevrenizden de olabilir, yani sizinle hiçbir akrabalık bağları 
yoktur ama yine de sizin hayatınızın bir parçası olmayı severler.

Hayatta her şeyi kendi başına halletmiş ve zorluklarla uğraşmaya 
alışmış insanların en büyük özelliği, çevrelerinde sadece 
bağımsız ruhların yer almasıdır; ki bunun en büyük sebebi de 
onların yardıma ihtiyaçlarının olmamasıdır. Ruhsal anlamda güçlü 
olanlara ve hayat deneyimi yoğun olan varlıklara pek bitişik ruh 
verilmez, tek başlarına çözmeleri ve yola devam etmeleri istenir. 
Oysa hayat deneyimi zayıf olan ve kendi başına zorlukların 
üstesinden gelemeyen ruhların çevresinde çok fazla ilgili anne 
baba, dayı, amca, hala ve bunlar yetmezmiş gibi daha da fazla 
sayıda ilgili arkadaş görürsünüz. Buna şahit olduğunuz zaman 
şaşırmayın, çünkü bu insanları kaç yaşında olurlarsa olsunlar 
her konuda sürekli anne babalarına danışırken görürsünüz. 
Kendi başlarına asla bir karar alamamış ve hayatta yeni bir adım 
atacak cesaretleri olmadığı için devamlı olarak dışarıdan yardım 
almaya mecbur kalırlar.

Eğer daha önce bu açıdan bakmadıysanız bir de böyle 
düşünmeyi deneyin, çünkü hayatta yalnız hissediyorsanız 
aslında yalnız değilsiniz; daha doğru bir tanımla güçlüsünüz, 
hatta o kadar güçlü ve potansiyeli yüksek bir ruha sahipsiniz 
ki her şeyi kendi başınıza çözmeniz bekleniyor. O zaman siz de 
kendinize yakışanı gerçekleştirin! 

S

Hayatta her șeyi kendi bașına halletmiș ve zorluklarla 
uğrașmaya alıșmıș insanların en büyük özelliği, 

çevrelerinde sadece bağımsız ruhların yer almasıdır; 
ki bunun en büyük sebebi de onların yardıma 

ihtiyaçlarının olmamasıdır.



Özel 
Koleksiyona 
Davet
Gökay Gündoğdu, Osmanlı 
siluetlerinden ilham 
aldığı“Root”isimli koleksiyonunu 
moda severlerle buluşturdu.

T.A.G.G. kurucusu ve kreatif direktörü Gökay Gündoğdu, 
bu sezon, Osmanlı siluetlerinden ilham aldığı Root isimli 
koleksiyonunu, Fashion Week Istanbul kapsamında, 
mağazasında moda severlerle buluşturdu. Düzenlenen 
açılışa cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Davetliler 
koleksiyon hakkında bilgi aldıktan sonra parçaları inceleme 
fırsatı buldu. 

davet

BURCU ACARTÜRK YILDIZ EMEK KÜLÜR

HANDE DOĞANDEMİR

GÖKAY GÜNDOĞDU, ASLI HATEMİ

MEHTAP ELAİDİ
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BEGÜM BİRGÖREN KATHRYN KEY-ÇINAR OSKAY MELTEM KAZAZ

ȘİRİN YALÇIN SELİN YAĞCIOĞLU BEGÜM KÜTÜK YAȘAROĞLU ELİF DÜRÜST

Gökay 
Gündoğdu’nun 
Root 
koleksiyonu, 
Fashion 
Week Istanbul 
kapsamında, 
mağazasında 
moda severlerle 
buluștu.



davet

SABİHA KURTULMUȘ SERRA DURAN PARALI ZEYNEP YÜKSEKTEPE, MİRGÜN CABAS

MİNA CERAN TUBA ÜNSAL ZEYNEP SOYLU NİHAT ODABAȘI
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