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Yaz Neşesi
eğerli MAG Okurları;

Sıcağın ve sevginin kalplere işlediği haziran; neşe ve huzuru da beraberinde getiren bir ay. Pandemiyi geride bırakıp, artık 
normalleşen bir yaza merhaba derken biz de renkli etkinlikler, çok özel röportajlar ve köşe yazılarıyla capcanlı bir sayı 
hazırladık. 

Evdokya karakteriyle “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde izleyenlerin karşısına çıkan Gizem Karaca, kapak konuğumuz 
oldu. Kendisiyle eğlenceli, samimi bir sohbet ve çekim geçekleştirdik. Başarılı ve güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri MAG 
Okurları için yanıtladı.

Fedakârlıkta sınır tanımayan, sırtımızı yasladığımız, her daim yanımızda olan koca çınarlar; babalarımız... Bu ay, “Babalar Günü” 
köşemizde çok değerli isimlere yer verdik. Engin Hepileri, Burak Hakkı, Kıvanç Kasabalı, Özgün ve Caner Erdeniz, baba oldukları an 
hissettiklerini, çocuklarına dair planlarını, onlarla beraberken keyif aldıkları etkinlikleri paylaştılar.

MAG PR Solutions katkılarıyla da birbirinden farklı ve hoş organizasyonlara imza attık... Uluslararası eğitim ve danışmanlık firması 
Studylon ile İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlediğimiz seminerle, öğrenim görmek için yurt dışını tercih edecekler için fırsatlar anlatıldı. 
Alternatif bir eğitim sunmaya başlayan BE More, Beytepe’de kapılarını açarak anaokulundan liseye kadar olan çocuk ve gençlerin 
kendilerini geliştirebilecekleri, müthiş bir mekânda, unutulmaz bir parti gerçekleştirdi. Sanatçı Gül Muratoğlu’nun “Gül’den Tuale 
Yansıyanlar: Kadın ve Melek” adlı kişisel resim sergisi yoğun bir katılımla sanatseverlerle buluştu. Sağlık ve güzellikte başkente yeni bir 
soluk katacak olan Funda Kurt Healthy Beauty & Academy’nin açılışı ünlü isimlerin katılımı ve muhteşem bir konserle yapıldı. 

Notalarla ilişkisi çok küçük yaşlarda başlayan ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan piyanist Iraz Yıldız, piyanonun 
müzikteki yerini aktarırken, henüz piyasaya sürülen albümü hakkında konuştu.

Diyarbakır ile Mardin arasında bulunan ve tarihi tam olarak bilinmese de Pers dönemine kadar uzanan bir geçmişi olduğu tahmin edilen 
Zerzevan Kalesi ve içindeki Mithras Tapınağı, son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan önemli bir tarihî yerleşim yeri. Kazı 
çalışmalarına 2014 yılında başlanan, bin iki yüz metre uzunluğundaki garnizonun kazı başkanı Arkeolog Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Sinem 
Yıldırım’ın bu ayki köşesine konuk oldu. Coşkun, her yıl yüzlerce kişinin, yurt içi ve yurt dışından gelerek ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi’ne 
dair değerli bilgileri aktardı.

Köşe yazarımız Adil Yıldırım, internet üzerinden başlayan flörtlere değindiği yeni kitabını tanıttı.

Güneşin içimizi ısıtmaya başlamasıyla, güzelleşen havanın tadını çıkaracağımız tatil planları gündemimize geldi artık. Biz de sizler için, 
ünlü oyuncu ve influencer’lara  bavul favorilerini ve tatil rotalarını sorduğumuz rengârenk bir köşe hazırladık. Fulya Zenginer Evren,  
Tuana Yücel ve Yonca Çallı MAG Okurları için tatil rotaları önerilerinde bulundu.

Cıvıl cıvıl ve şahane bir haziran sayısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz... Yenilik ve umut dolu bir ay olması dileğiyle, keyifli okumalar...

             Sevgiler 



D

editör

Yaz Neşesi
eğerli MAG Okurları;

Sıcağın ve sevginin kalplere işlediği haziran; neşe ve huzuru da beraberinde getiren bir ay. Pandemiyi geride bırakıp, artık 
normalleşen bir yaza merhaba derken biz de renkli etkinlikler, çok özel röportajlar ve köşe yazılarıyla capcanlı bir sayı 
hazırladık. 

Evdokya karakteriyle “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde izleyenlerin karşısına çıkan Gizem Karaca, kapak konuğumuz 
oldu. Kendisiyle eğlenceli, samimi bir sohbet ve çekim geçekleştirdik. Başarılı ve güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri MAG 
Okurları için yanıtladı.

Fedakârlıkta sınır tanımayan, sırtımızı yasladığımız, her daim yanımızda olan koca çınarlar; babalarımız... Bu ay, “Babalar Günü” 
köşemizde çok değerli isimlere yer verdik. Engin Hepileri, Burak Hakkı, Kıvanç Kasabalı, Özgün ve Caner Erdeniz, baba oldukları an 
hissettiklerini, çocuklarına dair planlarını, onlarla beraberken keyif aldıkları etkinlikleri paylaştılar.

MAG PR Solutions katkılarıyla da birbirinden farklı ve hoş organizasyonlara imza attık... Uluslararası eğitim ve danışmanlık firması 
Studylon ile İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlediğimiz seminerle, öğrenim görmek için yurt dışını tercih edecekler için fırsatlar anlatıldı. 
Alternatif bir eğitim sunmaya başlayan BE More, Beytepe’de kapılarını açarak anaokulundan liseye kadar olan çocuk ve gençlerin 
kendilerini geliştirebilecekleri, müthiş bir mekânda, unutulmaz bir parti gerçekleştirdi. Sanatçı Gül Muratoğlu’nun “Gül’den Tuale 
Yansıyanlar: Kadın ve Melek” adlı kişisel resim sergisi yoğun bir katılımla sanatseverlerle buluştu. Sağlık ve güzellikte başkente yeni bir 
soluk katacak olan Funda Kurt Healthy Beauty & Academy’nin açılışı ünlü isimlerin katılımı ve muhteşem bir konserle yapıldı. 

Notalarla ilişkisi çok küçük yaşlarda başlayan ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan piyanist Iraz Yıldız, piyanonun 
müzikteki yerini aktarırken, henüz piyasaya sürülen albümü hakkında konuştu.

Diyarbakır ile Mardin arasında bulunan ve tarihi tam olarak bilinmese de Pers dönemine kadar uzanan bir geçmişi olduğu tahmin edilen 
Zerzevan Kalesi ve içindeki Mithras Tapınağı, son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan önemli bir tarihî yerleşim yeri. Kazı 
çalışmalarına 2014 yılında başlanan, bin iki yüz metre uzunluğundaki garnizonun kazı başkanı Arkeolog Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Sinem 
Yıldırım’ın bu ayki köşesine konuk oldu. Coşkun, her yıl yüzlerce kişinin, yurt içi ve yurt dışından gelerek ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi’ne 
dair değerli bilgileri aktardı.

Köşe yazarımız Adil Yıldırım, internet üzerinden başlayan flörtlere değindiği yeni kitabını tanıttı.

Güneşin içimizi ısıtmaya başlamasıyla, güzelleşen havanın tadını çıkaracağımız tatil planları gündemimize geldi artık. Biz de sizler için, 
ünlü oyuncu ve influencer’lara  bavul favorilerini ve tatil rotalarını sorduğumuz rengârenk bir köşe hazırladık. Fulya Zenginer Evren,  
Tuana Yücel ve Yonca Çallı MAG Okurları için tatil rotaları önerilerinde bulundu.

Cıvıl cıvıl ve şahane bir haziran sayısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz... Yenilik ve umut dolu bir ay olması dileğiyle, keyifli okumalar...

             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
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 
A D İ L Y I L D I R I M
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

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Baskı
Emsal Matbaa Tanıtım Hizmetleri 

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

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

Etimesgut V.D. 3340992742

Basım Tarihi
27.05.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Cut-Out
Sıcak havaların ferahlatıcı 
tercihlerinden olan cut-out 

parçalarla, standartların dıșına 
çıkarak modern ve cool bir 
görüntü elde edeceksiniz...

C
U

LT
 G

A
IA

Et
ek

 €
2

60

GIANVITO ROSSI
Sandalet £437

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Özgür bir duruș ve zarif bir șıklık 
sergileyen crochet tarzı bu yaza 

damgasını vurarak sezonun 
vazgeçilmezleri arasında yer 

alıyor... 

CULT GAIA
Bikini Üstü €160

GABRIELA HEARST
Terlik £473
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JW ANDERSON
Ayakkabı €675

KHAITE
Büstiyer €520
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KHAITE
Büstiyer €880

CULT GAIA
Bikini Altı €120

SENSI STUDIO
Çanta £325
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Sanata Destek 
İçin Bir Araya 
Geldiler
Genç sanatçıların üretimlerini 
desteklemek amacıyla İstanbul’da 
“İKSV 50. Yıl Özel Galası” düzenlendi. 
Davete iş, sanat ve medya 
dünyasından pek çok isim katıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ellinci yaşında, festivallerde 
yer alacak genç sanatçıların üretimlerini desteklemek ve vakfın, 
Türkiye’nin kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalarına 
güç vermek amacıyla bir gala gecesi düzenledi. Four Seasons Hotel 
İstanbul at the Bosphorus’ın ev sahipliğinde gerçekleşen İKSV 50. 
Yıl Özel Galası’na iş, medya ve sanat hayatının ünlü isimleri katıldı. 
Katılım için toplanan bağışlarla oluşturulan fon, festivallere katılan 
genç sanatçılar için kullanılmak üzere ayrıldı. 

davet

ZAFER YILDIRIM

BERRAK -NEZİH BARUT ALİ GÜRELİ

BÜLENT-OYA ECZACIBAȘI
54





SEVİL DOLMACI DİLARA-EMRE ECZACIBAȘI ȘİRİN YALÇIN ELİF DÜRÜST

SELDA-MÜNİR ÖZKÖKBİRİN-LEVENT ÇALIKOĞLUCEYDA DÜVENCİ-BÜLENT ȘAKRAK

İKSV’nin; iș, 
sanat ve cemiyet 
hayatının 
katılımıyla 
gerçekleșen 
ellinci yıl özel 
galası renkli 
anlara sahne 
oldu.
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CEM YILMAZ, BEREN SAAT-KENAN DOĞULU

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR SELÇUK-EVİN TÜMAY EBRU-MEHMET EDİN

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

58





Effect’te Yaşam

Ela Gürbüz

Bilgehan Utku

Cemiyetin sevilen yüzü Ela Gürbüz, takı alışverişi için Kuzu 
Effect AVM’ye geldi. Atasay ve Zen Pırlanta’da alışverişini 

tamamlayan Gürbüz, sonrasında Foodland’e geçerek yemek yedi.

Ankara’nın önde gelen boşanma avukatlarından Bilgehan Utku, 
Kuzu Effect AVM’de misafirlerini ağırladı. AVM turu sonrasında 

alışveriş yapan Utku, Lou Cafe & Bistro’dan kahve alarak 
AVM’den den ayrıldı.

Takı Alışverişi Yaptı

Misafirlerini Kuzu’da Ağırladı

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

Ayşe Saltık

Beril Kamel 

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ayşe 
Saltık, iş çıkışı Kuzu Effect AVM’ye geldi. Vakko mağazasından 
alışverişini yaptıktan sonra, The Hunger’a geçen Saltık, günün 

yorgunluğunu attı.

İç Mimar Beril Kamel, arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu 
Effect AVM’deydi. Buluşma için tercihini The Hunger’dan yana 

kullanan Kamel, AVM’den çıkmadan önce Desa ve İpekyol’a 
uğradı. 

İş Sonrası Dinlenme

Buluşma ve Alışveriş 

Effect’te Yaşam

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

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





Effect’te Yaşam

Ayşe Kaplan

Bilal Menteş

Ankara sosyal yaşamının bilinen isimlerinden Ayşe Kaplan, yaz 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Mağazaların ilkbahar-

yaz koleksiyonlarını inceleyen Kaplan, alışveriş içinse Vakko’yu 
tercih etti.

Hukuk dünyasının başarılı ismi Avukat Bilal Menteş, yoğun iş 
temposuna kısa bir ara vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. Akşam 

yemeği için Foodland’e geçen Menteş’in tercihi Seyfi Balık’tı.

Vakko’dan Alışveriş Yaptı

Akşam Yemeği Tercihi

Effect’te Yaşam

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

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





Burcu Filiz Derya

Şeyma Noyan

Blogger ve influencer Burcu Filiz Derya, işi için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Timboo Cafe’de biraz vakit geçirdikten sonra, W 

Collection vitrinlerini inceleyerek AVM’den ayrıldı. 

İş ve Gezinti 

Diyetisyen Şeyma Noyan, Kuzu Effect AVM’ye gelerek Beymen 
Club ve Network vitrinlerini inceledi. AVM’de kısa bir tur atan 

Noyan, sonrasında Vakko Bistrot’ya geçerek keyifli vakit geçirdi.

Keyifli Bir AVM Turu

Effect’te Yaşam

Sedef Fırat

Tuğba Koç Sarıçam

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Mekân Tasarımcısı 
Sedef Fırat, yeni projeleri olan Natura Vadi için Enne mağazasının 

ürünlerini incelemek üzere Kuzu Effect AVM’ye geldi. Enne’den 
alışverişini tamamlayan Fırat, daha sonra arkadaşlarıyla 

yorgunluk kahvesi içti.

Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Tuğba Koç 
Sarıçam, dekorasyon alışverişi için Kuzu Effect AVM’deydi. Önce 

Karaca mağazasına uğrayan Sarıçam, daha sonrasında Roche 
Bobois’ya geçerek alışveriş yaptı.

Yeni Sezon Alışverişi

Dekorasyon Alışverişi

Effect’te Yaşam

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

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

İrem Güllerci 

Diş hekimi İrem Güllerci, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için 
Kuzu Effect AVM’ye geldi.  Suwen ve Vakkorama mağazalarını 

gezen Güllerci, sonrasında yemek için The Hunger’a geçti.

Arkadaşlarla Buluşma

Effect’te Yaşam Bengisu Akan 

Genç mimar Bengisu Akan, yoğun geçen bir iş günü sonrası 
yorgunluğunu atmak için Kuzu Effect AVM’deydi. Favori 

çikolatacısı Lisette’den alışveriş yapan Akan, sonrasında  bir süre 
mağazaları gezerek AVM’den ayrıldı. 

Tatlı Alışveriş

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





Effect’te Yaşam

Sezai-Büşra Dedeoğlu

Erce Beleçoğlu

Ankara’da aksesuar ve dekorasyon mağazası açan Büşra-Sezai 
Dedeoğlu, sezon ürünleriyle ilgili toplantı yapmak üzere Kuzu 

Effect AVM’ye geldi. Quick China’daki toplantının ardından 
yorgunluk kahvesi içen çift, vitrinlere göz gezdirerek 

AVM’den ayrıldı. 

Ankara’nın başarılı diş hekimlerinden Erce Beleçoğlu, öğle 
yemeği için Kuzu Effect AVM’ye uğradı. Tercihini Quick 

China’dan yana kullanan Beleçoğlu, daha sonra Vakko’ya 
geçerek alışveriş yaptı.

Açılış Toplantısı

Öğle Arası

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





Effect’te Yaşam

Yeşim Öğülmüş

Şükufe Kuşoğlu

ReMAX Borsa danışmanlarından Yeşim Öğülmüş, iş toplantısı 
için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Danışanıyla Lou Cafe & Bistro’daki 
toplantılarının ardından kahve molası için Starbucks’a uğrayan 

Öğülmüş, alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Cumartesi gününü yeni sezon alışverişi için ayıran Ankara 
cemiyet hayatının bilinen isimlerinden Şükufe Kuşoğlu, Kuzu 

Effect AVM’deydi. AVM’yi turlayarak Vakkorama, Beymen Club 
ve Network mağazalarından alışveriş yapan Kuşoğlu, sonrasında 

Vakko Bistrot’ya geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Hem Toplantı Hem Alışveriş

AVM Turu

Effect’te Yaşam

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

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





Effect’te Yaşam

Gül Karakaya Eren

Aygen Batman 

Z Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Akademisyen Gül Karakaya 
Eren, arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’ye uğradı. 

Önce Vakko mağazasından alışveriş yapan Eren, daha sonra The 
Hunger’da kahve içerek keyifli bir akşam geçirdi.

Tecrübeli göz doktoru Aygen Batman, kısa bir mola için Kuzu 
Effect AVM’ye uğradı. İpekyol ve Desa mağazalarını gezdikten 

sonra, Starbucks’ta kahve içip günün stresini attı. 

Keyifli Bir Akşam

İşe Kısa Bir Mola

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



Ayla İsmir Yaykıran

Aylin Diler

Samsun ve Bolu Mangal Evleri sahibi Ayla İsmir Yaykıran, Kuzu 
Effect AVM’de bulunan Vakko mağazasındaki alışverişinin 

ardından günün yorgunluğunu Lola Kitchen and Bar’da attı. 
Daha sonra kısa bir tur atan Yaykıran, AVM’den ayrıldı. . 

Tercihi Kuzu Effect

Araştırmacı Yazar Aylin Diler, arkadaşıyla beraber Kuzu Effect 
AVM’deydi. Vakko ve Network mağazalarına uğrayan Diler, daha 

sonra Quick China’da yemek yiyip AVM’den ayrıldı. 

Yeni Sezon Ürünleri 



Effect’te Yaşam

Işık Sevinç 

Kamil Yıldız

Medikal Estetik Uzmanı ve Bolat Medikal İç Anadolu sorumlusu 
Işık Sevinç, işe verdiği kısa bir arayla Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Beymen Club ve Atasay’a uğrayan Sevinç, sonrasınra AVM’den 

ayrıldı. 

Çözüm Bilgisayar Satış Yöneticisi Kamil Yıldız, Kuzu Effect 
AVM’ye gelerek teknoloji alışverişi yaptı. Devamında Timboo 

Cafe’de yemek yiyen Yıldız, AVM’den ayrıldı. 

Kısa Bir Gezinti 

İş Arası Alışveriş 

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.76 magdergi.com.tr





Effect’te Yaşam

Mine-Ateş-Cansın Akın 

Mert Tanrıverdi

Birleşmiş Miletler Görevlisi Cansın Akın, ailesi ile birlikte vakit 
geçirmek için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Macro Center’da 
alışveriş yapan Akın ailesi daha sonra W Collection ve Desa 

mağazalarına uğradı. 

Serbest Meslek sahibi Mert Tanrıverdi, ev alışverişi yapmak için 
Kuzu Effect’e geldi. EVIDEA ve Enne mağazalarında alışverişini 

yapan Mert Tanrıverdi, yemek için The Hunger’a geçti. 

Ailecek Alışveriş

Ev İçin Alışveriş

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.78 magdergi.com.tr



Effect’te Yaşam
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Ailecek Alışveriş

Ev İçin Alışveriş

Effect’te Yaşam

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

çekimi nedeni ile maskelerini çıkarmıştır.



Effect’te Yaşam

Damla Yıldız

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Damla Yıldız, moda 
alışverişini Kuzu Effect AVM’de yaptı. Desa ve Network 

mağazalarını gezen Yıldız, dinlenmek için Timboo Cafe’ye geçti.

Moda Kuzu’da 

Effect’te Yaşam Rıdvan Güngören

Girişimci Rıdvan Güngören proje görüşmesi için Kuzu Effect 
AVM’deydi. Lou Cafe & Bistro’daki görüşmesini bitirip AVM’de 
kısa bir tur atan Rıdvan, W Collection vitrinlerini inceledikten 

sonra AVM’den ayrıldı.

İş Görüşmesi
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Canberk Karadağ 

Genç endüstriyel tasarımcı Canberk Karadağ, hediye almak için 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek Vakko mağazasından alışveriş yaptı. 
Karadağ, alışverişini tamamladıktan sonra The Hunger’da keyifli 

bir akşam geçirdi. 

Hediye Alışverişi

Effect’te Yaşam Gizem Başar

Genç öğretmen Gizem Başar, işten sonraki vaktini Kuzu Effect 
AVM’de değerlendirdi. Başar, Network ve Penti mağazalarındaki 

alışverişinden sonra, günün stresini Vakko Bistrot’da attı.

Mesai Sonrası Kuzu

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.

Vitamin C

Propolis

Maksimum Seviyede
Çinko ve C Vitamini ile
Güçlü Bağışıklığın Formülü
Granny’s

Ginger

Zinc

Granny’s
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Maksimum Seviyede
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Güçlü Bağışıklığın Formülü
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Ginger
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Granny’s



İpek Çeken 

Başarılı tiyatro oyuncusu İpek Çeken, mobilya ve dekorasyon 
alışverişi için Kuzu Effect AVM’de bulunan Evidea mağazasına 

uğradı. Çeken, alışverişin ardından arkadaşlarıyla buluşmak için 
Lou Cafe & Bistro’ya geçti. 

Arkadaşlarla Buluşma Keyfi

Effect’te Yaşam Hande Acar

Hukuk ve iş dünyasının bilinen isimlerinden Avukat Hande 
Acar, Kuzu Effect AVM’de yemek molası verdi. The Hunger’da 

yemek yiyen Acar, Lou Cafe & Bistro’da yorgunluk kahvesi içti.

İşe Kuzu Arası

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

Şebnem Nacioğlu

Genç çevirmen Şebnem Nacioğlu, işlerine verdiği arayı Kuzu 
Effect AVM’de değerlendirdi ve W Collection mağazasını 

gezdikten sonra Quick China’da biraz vakit geçirip AVM’den 
ayrıldı.

İşe Mola 

Anas Khaled

Genç model Anas Khaled moda alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi 
tercih etti. Devamında arkadaşıyla beraber Sturbucks’ta kahve 

içen Khaled, alışverişin yorgunluğunu attı.

Moda Turu



Kurulduğu andan itibaren kısa sürede, dinamik ve eğlenceli ambiyansıyla 
yediden yetmișe herkesin gönlünde taht kuran Timboo Cafe, Kuzu Effect 

AVM’de uzun yemek bulușmalarının adresi olmaya devam ediyor...

Gülümseyen Yüzlerin 
Markası

Timboo Cafe

Effect’in Tadı 

ülümseyen yüzlerin markası Timboo Cafe, 
ziyaretçilerine ne kadar zamandır hizmet 
veriyor? Geçmişinden biraz bahseder 
misiniz?
Timboo Cafe, Crew Restaurant Group’un ilk 
markası olarak 2008 yılında Ankara’da doğdu. Kısa 
sürede, dinamik ve eğlenceli ambiyansımız, menü 

çeşitliliğimiz, büyük, lezzetli porsiyonlarımız ve detaylara 
verdiğimiz önem ile çok beğenilen ve tercih edilen bir marka 
olmayı başardık. Bunun yanı sıra çocuklara verdiğimiz önem 
ve çocuk dostu olmamız sayesinde de ailelerin dışarıda yemek 
yiyeceği zaman tercih ettiği ilk mekan olduk. 

Kısa sürede 7’den 70’e tüm yaş grubunun sevdiği bir “Love 
Mark” haline dönüşen Timboo Cafe’nin şu anda Ankara’da 9, 
İstanbul’da 2 toplam 11 şubesi bulunuyor. 

Timboo Cafe’nin iştah kabartan lezzetleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Başarılı 
tabaklarınızın sırrı nedir?
Misafirlerimizin sabah kahvaltısından akşam yemeğine 
kadar olan sürede günün tüm saatlerine uygun yeme-içme 
beklentilerine cevap verecek bir menüye sahibiz. Ekmeğini ve 
köftesini kendi ürettiğimiz burgerler, doyurucu salata çeşitleri, 
makarnalar, beyaz ve kırmızı et çeşitlerini özel soslarla ve 
garnitürlerle sunduğumuz pek çok ürün barındırıyoruz. Farklı, 
iştah kabartan ve doyurucu tabaklar hazırlamayı seviyoruz. 

Misafir profilimizin beklentilerini biliyoruz ve buna uygun 
olarak ürün geliştiriyoruz. Mini Tims, Fish&Cips, Timburitto, 
Çıtır Tavuk Parçaları, Romalı Salata, Çikolatalı Islak Kek gibi 
sadece birkaçını sayabildiğim müdavimleri olan pek çok 
lezzetlerimiz var.

Karar vermekte zorlanan ve  her şeyin tadına bakmak isteyen 
misafirlerimiz için tüm çıtır lezzetlerimizi bir araya toplayarak 
“Lunapark” ve “Vur Patlasın Çal Oynasın” adında çok özel 
sunumlar hazırladık. Büyük ve doyurucu porsiyonlarımız ile 
çok beğeniliyoruz. 

Taze limon ve portakal ile yaptığımız limonatalarımızı günlük 
hazırlıyoruz. Milkshake’ler gerçek dondurma ile yapılıyor. Taze 
meyve suyu karışımları ve kahveler de içecek menümüzün 
olmazsa olmazları arasında. Tatlı menümüz oldukça geniş. 
Çikolatalı lezzetlerimizin tamamını ve özellikle sufleyi ünlü bir 
Belçika çikolatası ile yapıyoruz.

Kalite politikanızı anlatır mısınız? Ürünlerinizin 
tedarikini veya üretimini nasıl yapıyorsunuz? 
Ürünlerinizin şubeler arası lezzet ve sunum 
standardını nasıl sağlıyorsunuz? 
Timboo Cafe şubelerinde sunulan ürünleri gıda mühendisi 
kontrolünde HACCP sistemine uygun ana üretim 
mutfaklarımızda günlük olarak yapıyoruz. Tüm ürünler satın 
alma aşamasından başlayıp menüdeki yerini alana kadar 
büyük bir titizlikle kalite ve kontrol aşamalarından geçirilerek 
işleniyor. Şubelerimizin mutfak şefleri ile birlikte merkez 
Ar-Ge mutfağında yeni menü ve ürün denemeleri yapıyoruz. 
Ürünlerin standart reçetelerini oluşturuyor, ürünün lezzetinden 
tabaktaki duruşuna ve sunuluşuna kadar her türlü detaya 
burada birlikte karar veriyoruz. En önemli konulardan biri de 
takip! Bu işin temelinde takip ve denetim yatıyor. Şefler standart 

G

reçeteler ile üretim yapıyorlar, ancak lezzet ve sunum farklılığına hiçbir 
şekilde izin vermemek için tüm şubelerde farklı zamanlarda yemek 
yiyoruz. Ayrıca sadık bir misafir profilimiz de var ki; ilk şubemizi 
açtığımız günden bu yana bizi tercih ediyorlar. 

Ürünlerimizin lezzetini en iyi onlar biliyor, bütün şubelerimizde 
yemek yiyerek bizi bilgilendiriyorlar. Bunun yanında gizli müşteri 
araştırmaları yaptırıyor ve tüm sosyal medya mecralarında yapılan 
yorumları da takip ederek dikkate alıyoruz. 
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Timboo Cafe şubelerinde sunulan ürünleri gıda mühendisi 
kontrolünde HACCP sistemine uygun ana üretim 
mutfaklarımızda günlük olarak yapıyoruz. Tüm ürünler satın 
alma aşamasından başlayıp menüdeki yerini alana kadar 
büyük bir titizlikle kalite ve kontrol aşamalarından geçirilerek 
işleniyor. Şubelerimizin mutfak şefleri ile birlikte merkez 
Ar-Ge mutfağında yeni menü ve ürün denemeleri yapıyoruz. 
Ürünlerin standart reçetelerini oluşturuyor, ürünün lezzetinden 
tabaktaki duruşuna ve sunuluşuna kadar her türlü detaya 
burada birlikte karar veriyoruz. En önemli konulardan biri de 
takip! Bu işin temelinde takip ve denetim yatıyor. Şefler standart 

G

reçeteler ile üretim yapıyorlar, ancak lezzet ve sunum farklılığına hiçbir 
şekilde izin vermemek için tüm şubelerde farklı zamanlarda yemek 
yiyoruz. Ayrıca sadık bir misafir profilimiz de var ki; ilk şubemizi 
açtığımız günden bu yana bizi tercih ediyorlar. 

Ürünlerimizin lezzetini en iyi onlar biliyor, bütün şubelerimizde 
yemek yiyerek bizi bilgilendiriyorlar. Bunun yanında gizli müşteri 
araştırmaları yaptırıyor ve tüm sosyal medya mecralarında yapılan 
yorumları da takip ederek dikkate alıyoruz. 



Cıvıl cıvıl ve rengârenk bir sezonun 
bizleri beklediği yaz günlerinde 

içinizdeki heyecanı, mutluluğu, hevesi 
ortaya çıkarmanıza ilham verecek 

parçaları sizler için derledik.

Sokaklar 
Canlanıyor
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Direkt olarak ruha seslenen pastel 
tonlarını bu yaz kombinlerinde 

bolca göreceğiz. Cesur bir görüntü 
oluștururken mevsimin nabzına 
da uyum sağlayacak parçalar 
özgürlüğünüzü yansıtacak...

Pastel ve 
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Genç Yetenekler 
Dünyaya 
Seslendi
ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat, yurt 
dışında ülkemizi başarıyla temsil eden 
genç müzisyenlerin sahne aldığı dev 
bir konser gerçekleştirdi. 

ÇEV Sanat, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde, uluslararası 
başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç 
müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi. Açılış 
konuşmasını yapan, gecenin onur konuğu Haldun Dormen’e 
“Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edildi. Birçok büyük markanın 
sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet hayatından ünlü 
isimler katıldı. 

davet

DALİA GARİH BUKET TAȘDELEN

EMİNE SABANCI-ERHAN KAMIȘLI

BERRİN YOLERİ

ASLI ȘEN

90





SİREN-ERSİN KAYALAR FERYAL GÜLMAN ARZU SABANCI REVNA DEMİRÖREN

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN BEGÜM, HATİCE EYİLİK BESTE-MUSTAFA YURTTAȘ

Geceye katılan 
konuklar, 
sahne 
alan genç 
sanatçıları 
ayakta 
alkıșladı.

davet

92



SİREN-ERSİN KAYALAR FERYAL GÜLMAN ARZU SABANCI REVNA DEMİRÖREN

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN BEGÜM, HATİCE EYİLİK BESTE-MUSTAFA YURTTAȘ

Geceye katılan 
konuklar, 
sahne 
alan genç 
sanatçıları 
ayakta 
alkıșladı.

davet



davet

SAFFET EMRE TONGUÇ

PELİN-BAVER ÖZALP MAYA PORTAKAL BİTARGİL BATU-GÖZDE AKSOY

KAAN TAȘKENT, MİNE KALPAKÇIOĞLU ROULA HABBAB

ÇEV Sanat’ın, 
iș birliği yaptığı 
kurumlar 
aracılığıyla 
askıda bilet 
sistemini 
kullanan 
öğrenciler, 
konseri ücretsiz 
izledi.94



EBRU KOHEN CEYLAN-TAL GARİH DEMET HANİF

EDA, MELİS KOSİF HALUK-YELDA KALYONCU TOLGA ARMAN, DEMET ȘENER

GÜL GÖLGE



Bohem 
Bir Yaz 
Kaçamağı         
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz 
sezon da oldukça beğenilen yaz 
koleksiyonunun ikincisini tanıttı.

Bikini, mayo, plaj giyimi ve aksesuardan oluşan Burcu 
Esmersoy for İpekyol 2022 Beachwear koleksiyonu, uzun ve 
heyecanlı bir çalışmanın ardından moda severlerin beğenisine 
sunuldu. Kısa sürede yoğun ilgi gören koleksiyon, mağazalarda 
ve online’da keşfedilebiliyor. 

davet

YAĞMUR AYAYDIN, BURCU ESMERSOY

SELİN YAĞCIOĞLU SİBİL ÇETİNKAYA

PELİN KAYA MERT VİDİNLİ MELODİ ELBİRLİLER TÜRKMEN

96
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Evdokya karakteriyle TRT 1 ekranlarındaki “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde 
izleyenlerin karșısına çıkarak beğenileri toplayan Gizem Karaca’yla eğlenceli ve 

samimi bir kapak röportajı geçekleștirdik. 2011 yılında Miss Turkey ikincisi 
olan güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri 

MAG Okurları için yanıtladı...

Gizem Karaca
Mutlu, Enerjik, Heyecanlı

özel

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY      FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU
MODA DİREKTÖRÜ: OĞUZHAN ERDOĞAN       MAKYAJ: HAMİYET AKPINAR      

MODA ASİSTANI: BÜŞRA ÇEVİK      SAÇ: HARUN ATEŞ      FOTOĞRAF ASİSTANI: BURHAN CANLI     
RETOUCH: ENES YURTBAY      MEKAN: CASA LAVANDA



CROP: BUST2 
ETEK: JOSEPH/BEYMEN



özel

FULAR: TUKUTUKUM
BODY: BALMAIN/BEYMEN
CEKET: ACADEMIA/BEYMEN
AYAKKABI: TOMFORD/BEYMEN



enerjime yansır, daha çok katkıda bulunurum. Örnek 
aldığım isimlere gelince; her projemde örnek aldığım ya 
da oyunculuğundan ufak tüyolar kaptığım insanlar oldu. 
Bu isimler benim için her daim hafıza defterime attığım 
noktalardı. 

Oldukça beğeni topladığınız ve çok önemli 
oyuncularla çalıştığınız projelerde yer aldınız. 
Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu süreç ve bu yolculuk benim için çok kıymetli. Her 
proje bir yolculuk diye düşünüyorum. Bu süreçte 
beraber yola çıktığınız ve o yolu beraber yürüdüğünüz 
insanlar oluyor. Aynı amaç için bir araya geliniyor ve 
sonra ayrılınıyor; ama o yolu değerli kılan, birbirinize 
kattıklarınız oluyor günün sonunda. Çok değerli 
sanatçılarla ve ustalarla çalışma fırsatım oldu ve her 
projede, her canlandırdığım karakterde hayatıma 
katacak özel şeyler oldu. Bu konuda çok şanslı olduğumu 
düşünüyorum. 

izem Karaca’yı kendisinden dinlemek 
isteriz… Her daim gizemli ama bir o kadar 
da samimi ve sevecen bir tavrınız var. 
Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? 
İnsan ayırt etmiyorum, belki ondan. Birlikte olduğum, 
çalıştığım ve iletişim kurduğum herkesin işine ve 

değerlerine saygı duyuyorum. İyi bir dinleyiciyim bence; bu yorumu 
çok alıyorum... Gizemli olduğumu bilmiyordum; hatta tam tersi, 
ne yaşıyorsam dışıma çok yansıyan biriyim. Bunun bazen hem 
avantajları hem dezavantajları olabiliyor; ama her ortama ayak 
uydurabilen biriyim. Bu da benim için ve çevremdekiler için hayatı 
kolaylaştırıyor bence. 

Oyunculuğa başlarken örnek aldığınız isimler var 
mıydı? Nasıl bir çizgi planlamıştınız kendinize?
Açıkçası katı kurallarım ve bir planım olmadı hiç. Hakikaten 
sadece sevdiğim şeyi, mutlu olarak yapmak isterim hep. Asla 
kendimi zorunlu hissettiğim şeyleri yapmam. Proje okurken severek 
canlandırabileceğim karakter olursa hemen atlarım ve o heyecanım 

Çok değerli sanatçılarla ve ustalarla 
çalışma fırsatım oldu ve her projede, 

her canlandırdığım karakterde 
hayatıma katacak özel şeyler oldu.

G
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özel

TAKIM: LOVE ON FRIDAY
AYAKKABI: GIANVITO ROSSI/BEYMEN



Pandemi süreci 
benim için 

dinlenme süreci 
oldu. Bol bol 

seramik ve resim 
yapıp, bahçemle 
uğraşarak vakit 

geçirdiğim bir 
dönemdi.
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Dijital platformlarda muazzam projeler görmeye 
başladık. İlerleyen süreçte siz de dijital bir projede yer 
almayı düşünür müsünüz?
Dijital platformların artması beni çok heyecanlandırıyor. TV ve sinema 
dışında, dışarıda bekleyen bir sürü senaryo, bir sürü hikâye var ve artık 
daha geniş bir alan olması çok heyecan verici gerçekten. Ben çok isterim 
tabii ki. Bu konuda sabırlı bir bekleyiş içindeyim. En içime sinen, en 
benim ve bana değer katacak projede yer almak isterim. 

Her oyuncunun canlandırmak istediği bir rol vardır. 
Sizin için bu rol hangisi?
Belki hafif dengesizlikleri olan, biraz daha hırçın bir karakter olabilir; 
ama bu hırçınlık kötülük değil. Bilmiyorum; belki o “gıcık olduğumuz” 
ama vazgeçemediğimiz insanlar vardır ya hayatımızda, öyle biri olabilir.

“Alparslan Büyük Selçuklu” oldukça ilgi gördü. 
Dizideki karakterinizle ilgili sizi çeken ve bu rolü 
kabul etmeye iten şey neydi?
Güçlü, inatçı, acımasız ama bir anda değerleri konusunda son 
derece duygusal olması beni çok etkiledi. Özellikle tarihte 
gerçek bir isim canlandırmak çok değerli benim için. 

Bunu biraz anlatır mısınız? Tarihten bir karakteri 
oynamak nasıl bir duygu?
Araştırma yaptığımda ve Evdokya’nın hayatını okuduğumda 
çok etkilendim. Özellikle bu dönem, kadın olarak verdiğimiz 
bir savaş var. Bu savaşı Evdokya’nın, Bizans imparatoriçesi 
olarak yenmesi beni çok etkiledi. Gerçek olması, hakkında bilgi 
edinip canlandırabilmek gerçekten çok kıymetli bir duygu. 

özel

Hafi f dengesizlikleri olan, biraz 
hırçın, o “gıcık olduğumuz” 

ama vazgeçemediğimiz insanlar 
vardır ya hayatımızda, öyle birini 

canlandırmak isterim sanırım.



ÜST: JACQUEMUS/BEYMEN
BİKİNİ ALTI: PENTİ

AYAKKABI: GIANVITO ROSSI/BEYMEN



Ne olursa olsun, makyaj yapmasam 
bile gece yatmadan yüzümü güzelce 

yıkayarak, nemlendiricimi sürüp 
yatarım.

özelözel

ÜST: MASSIMO DUTTI 
ETEK: BUST2
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN/BEYMEN



ÜST: OCCLEUS 
ŞORT: PERSPECTIVE

KOLYE: STUDIO ZONI
AYAKKABI: DIVARESE
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Pandemi hepimiz için yorucu ve farklı bir süreçti. 
Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz?
Ne yalan söyleyeyim, pandemi süreci benim için dinlenme süreci 
oldu. Bol bol seramik ve resim yapıp, bahçemle uğraşarak vakit 
geçirdiğim bir dönedi. Hayatımız bir an duraklatıldı gibi geldi o 
dönem, korkuya ve endişeye hiç kapılmadım ben. Belki de tüm 
dünyaca tek bir derdimiz oldu diye o dönem. Sosyal medyada 
olsun, TV’de olsun, her yer sadece bu konu ile ilgiliydi. Herkesin 
ortak bir derdi oldu bu süreç. Tabii ki gelecek kaygıları, hastalık 
kaygıları yaşadım fakat dediğim gibi bir an dünya duraklatıldı ve 
tekrar başlatıldı. 

Hayatınızdaki en değerli 3 şey?
Ben, ailem ve kedi ile köpeklerim olmak üzere evcillerim.

Evdokya’nın gerçek olması, hakkında 
bilgi edinip canlandırabilmek gerçekten 

çok kıymetli bir duygu.

özel

Gizem Karaca dendiğinde her zaman temiz bir cilt ve 
buğulu gözler akla geliyor. Bakım sırlarınızı alabilir miyiz?
Bakım sırrım, sanırım çok bakım yapmamak. Bir sürü rutini olan, bir 
sürü ürün kullanan biri değilim. En önemli şey, cildi temiz tutmak diye 
düşünürüm. Ne olursa olsun, makyaj yapmasam bile gece yatmadan 
yüzümü güzelce yıkayarak, nemlendiricimi sürüp yatarım. Tek bir 
nemlendiricim, güneş kremim ve iki haftada bir yaptığım kil maskem 
var. Onun dışında “Ne yersen osun.” cümlesine çok inanırım. Bazı 
zamanlar kötü beslenmeye kaçtığımda cildim anında tepki verip 
matlaşarak beni uyarıyor. İçerden temiz beslediğinde, bu tüm cildine, 
gözüne yansıyor. 

Sizi tanımlayan mottonuz nedir?
Don’t grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) 

özel



Pandemi hepimiz için yorucu ve farklı bir süreçti. 
Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz?
Ne yalan söyleyeyim, pandemi süreci benim için dinlenme süreci 
oldu. Bol bol seramik ve resim yapıp, bahçemle uğraşarak vakit 
geçirdiğim bir dönedi. Hayatımız bir an duraklatıldı gibi geldi o 
dönem, korkuya ve endişeye hiç kapılmadım ben. Belki de tüm 
dünyaca tek bir derdimiz oldu diye o dönem. Sosyal medyada 
olsun, TV’de olsun, her yer sadece bu konu ile ilgiliydi. Herkesin 
ortak bir derdi oldu bu süreç. Tabii ki gelecek kaygıları, hastalık 
kaygıları yaşadım fakat dediğim gibi bir an dünya duraklatıldı ve 
tekrar başlatıldı. 

Hayatınızdaki en değerli 3 şey?
Ben, ailem ve kedi ile köpeklerim olmak üzere evcillerim.

Evdokya’nın gerçek olması, hakkında 
bilgi edinip canlandırabilmek gerçekten 

çok kıymetli bir duygu.

özel

Gizem Karaca dendiğinde her zaman temiz bir cilt ve 
buğulu gözler akla geliyor. Bakım sırlarınızı alabilir miyiz?
Bakım sırrım, sanırım çok bakım yapmamak. Bir sürü rutini olan, bir 
sürü ürün kullanan biri değilim. En önemli şey, cildi temiz tutmak diye 
düşünürüm. Ne olursa olsun, makyaj yapmasam bile gece yatmadan 
yüzümü güzelce yıkayarak, nemlendiricimi sürüp yatarım. Tek bir 
nemlendiricim, güneş kremim ve iki haftada bir yaptığım kil maskem 
var. Onun dışında “Ne yersen osun.” cümlesine çok inanırım. Bazı 
zamanlar kötü beslenmeye kaçtığımda cildim anında tepki verip 
matlaşarak beni uyarıyor. İçerden temiz beslediğinde, bu tüm cildine, 
gözüne yansıyor. 

Sizi tanımlayan mottonuz nedir?
Don’t grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) 

özel

BİKİNİ ALTI: PENTİ
CEKET: SOS 

AYAKKABI: GIANVITO ROSSI
BRALET: SOS



İstanbul Modern 
İnşaatından 
Kadraja 
Yansıyanlar
Bülent Eczacıbaşı’nın, İstanbul 
Modern’in yeni müze binasının inşaat 
sürecinden fotoğraflarının yer aldığı 
sergisi özel bir davetle açıldı.

Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla uğraşan Bülent Eczacıbaşı, çağdaş 
sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni müze binasının inşaat 
sürecini fotoğrafladı. İş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimlerinin 
katıldığı davette konuklar, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul 
Modern’e Doğru” başlığıyla sergilenen fotoğrafları yakından 
inceleme fırsatı buldu. 

davet

ERKAN TABANCA, CEM KOZLU

SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER 

OYA-BÜLENT ECZACIBAȘI  

MELKAN TABANLIOĞLU
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MEHMET ALİ YALÇINDAĞ-ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ MAYA BİTARGİL OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI

NÜKHET ECZACIBAȘI, FİLİZ SERPER ECZACIBAȘIÜNAL UZUN, CEM TANRIKILICIPINAR ECZACIBAȘI, ELVAN ERSOY

Bülent 
Eczacıbașı’nın 
objektifinden 
yansıyan İstanbul 
Modern’in 
inșaat süreci 
fotoğrafl arının 
yer aldığı sergi 
özel bir davet ile 
açıldı.



röportaj

Henüz küçük yașlarda hakikati aramak için içsel yolculuğuna bașlayan 
Yașam Stratejisti Serra Elçi, yurt içi ve yurt dıșında sayısız eğitim alarak bu 
yolculuğuna devam ediyor.  Kendi ismiyle kurduğu danıșmanlık șirketinde 

bireysel ve kurumsal çalıșmalarıyla kișilerin bolluk, așk, sağlık ve bașarı 
dolu bir hayata sahip olmaları yönünde hizmet veren Elçi, kendinden de 

bahsederek insan hayatındaki önemli noktalara değiniyor.

Serra Elci
Consultancy & Co Ltd.
İhtiyacın Yönü ve Rotası

SERRA ELÇİ
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? Bu 
alanda ilerlemeye nasıl karar verdiniz?
Maviye âşık bir baba ile yeşile âşık bir annenin, üç 
kız çocuğunun ortancası olarak İstanbul’da açmışım 
gözlerimi dünyaya. Uyumlu, neşeli, sevgi dolu, güler 
yüzlü bir çocukmuşum. Kısa sürede güneş yüzlü lakabını 
takmışlar bana. 

Bildiğim en erken dönemlerde “ben” dediğim alanda iki ayrı yapının 
farkına vardım. Bunlardan bir tanesi haşarı, çocuk Serra; diğeri ise 
yaşlı ve bilge olandı. Birini diğerinin kollarına yatırıp yatıştırdığım, 
çözüm bulduğum anılarım dün gibi canlı.

Çok erken sorgulamaya başlamışım. Çevremi, en çok da annemi 
sorulara boğmaktan hiç çekinmezdim. “O niye öyle, bu niye böyle? 
Kim demiş, niye demiş?”… Evimizde aile büyükleri ile yapılan dinî 
sohbetlerde “Sen küçüksün, diğer çocukların yanına gidip oynasana,” 
derler diye nefes almadan oturup; misafirlerin su getir, ekmek götür 
talimatlarını odada kalabilmek için harfiyen yerine getirirdim. Bilgiye 
aç, babamın iş için yurt dışından gelen misafirlerine “Yanınızda İncil 
var mı?”, “Tevrat var mı?” diye sorar dururdum. Sorular ile evrilerek 
büyürken önce içine doğduğum dinî, ardından diğer semavi dinleri 
takiben doğu inanç sistemlerini araştırdım. Tasavvuf dersleri aldığım 
aynı sene ateistlik dersleri de aldım. Hiçbir yöne sapmadan hakikatin 
kalbinde kalmak istiyordum, çünkü tüm boyutlarda kim hangi tezi 
savunursa savunsun, Yaradan’dan ayrı düşemeyeceğini biliyordum.

O günlerde sahip olduğum bilinç basamağı gereği bu yolu seçtiğimi 
zannediyordum. Anneme “Ben artık televizyon seyretmeyi ve gazete 
okumayı bırakıyorum anne, iç yolculuğuma başlıyorum.” dediğimde 
takvimler on altı yaşımı gösteriyordu.

Yurt dışında ve yurt içinde, mikro mimiklerin analizinden tutun, 
dinler tarihine kadar uzanan sayısız sertifikasyon sürecine katıldım. 
Şimdilerde, en çok satanlar listesinden haftalarca inmeyen kitapların 
ikinci, üçüncü baskılarını büyük zorluklarla getirtirdim. Gittiğim 
yurt dışı seyahatlerinden kilolarca kitap ile dönerdim. Herkese her 
şeyimi kolaylıkla verebilirim, kitaplarımı asla. Kışlıktan birkaç 
aylığına yazlığa geçerken bile kütüphanemi taşırım yanımda. 
Tarifi imkânsız bir adanmışlıktı benimki. Şişli Terakki Lisesinden, 
Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldum. Teşekkür, takdir ile geçti 
eğitim yıllarım. Lisanslı yüzücü ve biniciydim. Senelerce piyano 
çaldım. Evlendim, eş oldum; doğurdum, üç çocuk annesi oldum; 
adanmışlığım arttı, eksilmedi. 

Otuz iki senelik tüm birikimimi anlatmaya başladığımdan beri her 
yeni sabah, gözlerimi o gün yeni kime dokunacağımı düşünerek 
açıyorum. Bu benim yaşam misyonum.

Farkındalık çalışmalarından önce insanların hayatı 
nasıldı ve sonrasında neler değişti?
Gözlerimizi açtığımız ilk andan son nefesimize kadar 
formülleri ve kanunları belli bir sistemin parçasıyız. Çocukluk 
döneminde, deneyimlerimiz üzerinden yüklendiğimiz sıfatlar, 
ezeli programımızın toprağını oluşturmak adına yerleştiriliyor 
programımıza. Eğitimlerimde de bahsettiğim gibi “değersizlikten” 
özgürleşmek ve tekamül etmek adına bedenlenmeyi seçmiş bir 
yapıya, uyanma yolculuğunda kimse kırmızı halı sermez. Toprağı da, 
fırtınası da belli bir oyun bu. Biz hangi sıfatlardan özgürleşmeyi seçtik 
ise onlarla egzersiz yaparak başlarız bu nurlu yoldaki yürüyüşümüze. 
Eğer değersizlikten özgürleşmeyi seçtik ise, “Ben değerin kendisiyim.” 
diyene kadar deneyim devam eder.

Ö

Değişen bir hayat, değişen bir kişi dediğimizde ise değişen olgu 
algıdır. Algı diğer bir deyişle bizim yaşamı yorumlamamızı 
sağlayan lenslerimizdir ve ana bir kablo ile bilinç seçimine 
bağlıdır. Üst bilinç ile dünya bilinci arasında sürekli seçim 
yapmakta olduğumuz alanın adıdır “yaşam”. Her yeni an, her 
yeni nefes, her yeni adımda tek bir seçim yaparız aslında. Bilinci 
seçeriz, çünkü takiben gelen tüm deneyimler, seçtiğimiz bilinç 
basamağına hizalı gelir.

Algı, bilinç seçimine bağlıdır; bilinç seçimi de farkında olma 
halimize. Zaten bundan sebep farkındalık bu kadar hayati bir rol 
oynamaktadır. Ne kadar farkındasınız, o kadar hakikattesiniz. Ne 
kadar hakikattesiniz, o kadar üst bir bilinçtesiniz. Ne kadar üst 
bir bilinçtesiniz, o kadar cennettesiniz. Böyle bir algoritması var 
sistemin.

Cennet bir bilinç basamağıdır. Cennette olmak; uyanık olmak, 
ayık olmak, farkında olmak, “O”nunla bir olmak anlamına 
gelmektedir. Bizimle el ele yürüyen tüm dostlarımız, bu 
farkındalık çalışmalarından sonra; sistemden gelen mesajları 
okuyabilen, hangi alanlar ile çalışmaları gerektiğini bilen, çalışan 
ve gelişen bir yapıya bürünürler. Bu yapı; hayatta karşılaşacağı 
her şeyin karşısında ayakları yere sağlam basan ve tüm olup 
bitenin tekamül etmek adına olduğunun, bizim hayrımıza 
olduğunun farkına varmış bir idrak mertebesine çıkartır ki 
onları, orası varılabilecek ve kalınabilecek en güzel yerdir.
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Danışmanlıklarınızın yanında eğitimler de veriyorsunuz. 
Bunlardan biraz bahseder misiniz?
Otuz iki senedir bu alanda olan biri olarak, ihtiyacın yönü ve rotası 
konusunda çok netim. Ne şanslıyız ki içinde bulunduğumuz bu 
yüzyılda artık elle tutulur formüller ile çalışabiliyor ve herkes 
tarafından uygulanabilir, kesin sonuçlar aldığımız ve hızlı 
ilerleyebildiğimiz teknikleri uygulayabiliyoruz. Altın çağdayız. Bilgi 
adeta yağıyor ve bu bilginin yayılmasını hızlandıran bir teknoloji 
rüzgarı ile neredeyse uçuyoruz ancak, okunan kitaplar, izlenen videolar 
yapıları bir yere kadar getirebiliyor. Teknik ile çalışmak, zihin ile 
çalışmak şart.

www.serraelci.com’da başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar 
farklı sertifikasyon süreçleri mevcut. Aynalar Kanunu, Negatif 
Kayıtların Silinmesi, Yaşam Misyonunu Bulma, Mükemmel Anneler 
ve Çocukları, bunlardan en çok tercih edilenler arasında. Bu bir 
günlük eğitimlerimizde, katılımcılarımıza eğitim bittikten sonra 
da kullanabilecekleri teknikler öğretiyoruz. Bunun dışında bir sene 
süren uzun eğitimlerimiz de mevcut. Uzun programlarımıza katılan 
dostlarımıza bilinçli olarak bir aile ortamı yaratıyoruz. Yargıdan muaf, 
yüzde yüz kabul gördükleri, kendilerini özgürce ifade edebildikleri 
paralel bir evren gibi. Hem bu manyetik alan onların tekamül 
süreçlerine büyük fayda sağlıyor hem de aslında onlara, burada 
mümkün ise dışarıda da böyle bir dünya mümkün, demeye çalışıyoruz.

Her birinden istediğimiz sonuçları almamızın en büyük sebebi ise 
eğitimler sonrası ücretsiz verdiğimiz entegrasyon çalışmalarımız. 
Yıllar içinde yaşanan en büyük sıkıntının, edinilen bilginin hayata 
entegre olamamasından kaynaklandığına tanıklık ettim. Dolayısı ile bu 
konuyu fazlası ile önemsiyorum.

Böylesine bir çeşitlilik varken, yolu “benimle” kesişen herkes benim 
yaşam misyonumun bir parçası. İster bire bir göreyim, ister fî tarihinde 
bir kere bir günlük eğitime katılmış olsun; kalbimde, aklımda ve 
yolumda yeri var. Kavuştuk diyemem, çünkü zaten hiç ayrılmadık…

Bolluk berekete ulaşmak mümkün mü?
Serra’nın ait olduğu astronomik alem bir madde evrendir ve maddenin, 
beş duyu simülasyonu tarafından algılanışı, onun enerjisel yapısını 
görmemizi perdeler. Biz de birçok şeyi madde olarak algılarız. 
Halbuki bu alemde mevcut bulunan her şey, maddenin enerjisel 
bir formudur, çünkü kainatımızda yapısı enerji olmayan hiçbir şey 
bulunmamaktadır. Hem mevcut tüm yapıların hem de iletişim 
dilinin enerji olduğu bir sistemde “para” da bir enerji formudur ve biz 
etrafımızda var olan enerjiler ile etkileşime girerken para ile de gireriz.  

Yargılarımız, düşünce kalıplarımız, çekirdek inançlarımız ve 
duygularımızın her biri, birer manyetik dalgadır ve beden zihin 
korelasyonumuz, sahip olduğumuz bu değerler ile totalde bir rezonans 
değeri ile eşleşir ve bu evrende, rezonans değeri eş olan yapılar karşılaşır. 
Bizi bulan kişiler, olaylar, deneyimler ve para ancak bizim rezonans 
değerimize hizalı gelebilir. Örneğin; utanç duygusu, titreşim değeri 
en düşük duygudur ve rezonans değeri 20 hertz’dir.  Utanç içinde 
yaşayan bir kişi, hayatına ancak bu değer ile hizalı kişileri, olayları ve 
deneyimleri çeker. Bu, para için de geçerlidir.

Peki, titreşimimizi nasıl yükselteceğiz? Öncelikle toplumsal dogmalar 
üzerinden edindiğimiz tüm kalıplardan kurtulmak, özümüzün ve 
değerimizin farkına varmak, tuttuğumuz ve ittiğimiz tüm sıfatlardan 
özgürleşmek için adım atmalı ve bize ait değerler ile yaşamaya 
başlamalıyız.  Her yapının, sonsuz olasılıklar okyanusunda sayısız 
miktarda yaratıldığı bir evrende, bolluk ve bereket ile buluşabilmek 

için affedilecek bir şey olmadığını idrak edene kadar affetmek; 
yargılamaya haddimizin olmadığını idrak edene kadar 
çalışmak, özümüzün farkına vararak, bizlerin “değerin kendisi 
olduğumuzu” hatırlamalıyız.

Unutmayın, bizler “aradığımız” şeyin kendisiyiz.

İnsanların en çok hangi konularda sıkıntı çektiğini 
görüyorsunuz?
“İnsan” sosyal bir varlık. İlişkiler ise bünyemizde en geniş 
metrekareye sahip alan. Bu sebeple kişilerin en çok ilişkiler 
konusunda sıkıntı çektiğine tanıklık ediyorum. Doğduğumuz 
andan itibaren sayısız ilişkiye giriyoruz ve maalesef iletişim içinde 
olmamız gereken en önemli kişiyi, “kendimizi” göz ardı ediyoruz. 
Kendimiz ile olan ilişkimizin, diğer tüm ilişkilerin toprağını 
belirlediğinden bihaber, odağımız dışa dönük, iç dünyamızda 
sahip olmadığımızı zannettiğimiz ne varsa dış aynalarda arar 
hale geliyoruz. Kendini, değerlerini, sınırlarını keşfetmemiş bir 
kişi, içindeki hazineden kopuk, istek ve ihtiyaçlarını ilişkide 
bulunduğu partnerinden bekler hale geliyor, ki bu hikâyenin 
sonu hep hüsran ile bitiyor. Beklediğini, hak ettiğini, düşündüğü 
kadar almadığına inanan yapı zaman içinde huysuz, mutsuz, 
geçimsiz ve öfkeli biri haline geliyor, çünkü bu model ilişki, bir 
alışveriş üzerine kurulu.

Diğer tarafta kendi öz cevherine bağlı, doğru bir kablolama 
sistemi ile yapılandırılmış bir kişi, ilişkide sadece yaşam 
yolculuğunda keyifli bir paylaşım adına bulunuyor. Ona hayati 
gelen hiçbir istek ya da ihtiyacı adına bir beklenti içinde olmuyor. 
Suyun da, kabın da, değirmenin de aynı kaynağa bağlı olduğu bir 
sistemde kişiler özgür, iç huzurlu, neşe dolu, anlayan, bilen oluyor.

İlişkideki partnerimizi, dünyayı, olan biteni anlayabilmek için 
en birincil kendimizi anlamalıyız. Ben kimim? Serra kim? Neden 
buradayım? Neden senin elini tutuyorum? Ait olduğumuz sistem 
hiçbir şeyin tesadüf olamayacağı kadar üst bir yapı tarafından 
kurgulanmış. İlişkilerimiz ise bizi bize aynalayan, en pürüzsüz yol 
haritaları. Aşk dolu, “bir” olduğumuz bir ilişkiye varana kadar bizi 
bulan tüm ilişkilerin bizim tekamülümüz ile hizalı öz seçimlerimiz 
olduğunu unutmayalım.

Eleştirildiğiniz oluyor mu? Eleştirildiğinizde 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Olmaz mı? Bu boyutta yaratım o şekilde tasarlanmış ki hepimiz 
bir had sınırı içinde geliyoruz. Beş duyu organımızın bile bir 
çerçevesi var. Fizik bedende nasıl mevcut bu sınırlar; soyut somut 
her katmanda mevcut. Buradan yola çıkarak bilmeliyiz ki yapılar, 
tiyatral bu oyun içerisinde sadece kendini görebilme yetisi ile 
girmiş yaratıma. Dolayısı ile baktıkları benim ama gördükleri ben 
değilim.

Dış dünyaya yansıyan iç dünyamız olduğu için, yapıların bende ya 
da diğer kişilerde eleştirdikleri alanlar, kendi içlerinde iç barışıklık 
içinde olmadıkları alanlar. Bir kişinin kendi içinde kabulde 
olmadığı özellikleri, dış aynalarda yargı olarak ortaya çıkar.

“Bolluk bereket içinde babam da anlatır hakikat” diyorlar. Burada, 
bu eleştiriyi yapan kişinin maddiyat ile sıkıntılı bir ilişki içerisinde 
olduğunu, olmayı hedeflediği refah seviyesinde olmadığını, maddi 
açıdan mutlu olmadığını, özgür olmadığını gözlemliyoruz.  Diğer 
bir deyişle iki kolu olan iki kolu olana saldırmaz ancak, tek kolu 
olan iki kolu olanı eleştirir, yargılar.

Ben eleştirildiğimde onların hangi odalarında yangın olduğuna dair 
fikir edinmiş oluyorum. Onların da uyanıp, farkına varıp en kısa 
sürede daha üst bir bilinç basamağına çıkabilmeleri için üzerime 
düşen ne olabilir, ne yapabilirim diye bakıyorum. Neyi, daha farklı 
nasıl anlatabilirim…

Sosyal medyadan eleştiren bir takipçiye yükselmiyorum, 
yükselemiyorum. Ekibimiz üzerinden iletişime geçip 
görüşebilmeyi arzu ediyorum. Bak ben böyle hissediyorum, böyle 
hissetmek mümkün, sen de böyle hissetmek istemez misin demek, 
çalışmak, el uzatmak istiyorum.

Eleştirileri üzerime almadığım gibi iltifatları da üzerime almam. Bir 
kişiye sen beni eleştirdiğinde kendini görüyorsun, iltifat ettiğinde 
beni görüyorsun diyebilir miyiz? Nasıl gölge bir taraf gördüklerinde 
kendilerini görüyorsa yapılar, ışık bir taraf gördükleri zaman da 
ancak kendilerini görebilirler. Dolayısı ile sen çok güzelsin diyene de 
o senin iç güzelliğin diye cevap veriyorum, çünkü hakikat böyle.

Artıyı da eksiyi de üstünüze almadığınızda ne av olursunuz ne 
avcı. Ne kurban olursunuz ne yargıç. Nötre varıp orada kalırsınız. O 
zaman büyük bir izleyici olursunuz ve yaşam misyonunuz ile baş 
başa kalırsınız.

Doğru nefes nedir?
Hepimiz dünyaya gözlerimizi doğal bir nefesle açarız. Tıpkı bir 
cihazın güç desteğine gereksinimi olduğu gibi organlarımız da 
nefes alışverişine ihtiyaç duyar. Nefes demek hayat demektir 
ancak, bilimsel çalışmalar gösteriyor ki %90’a yakınımız, solunum 
kimyamızı bozacak nitelikte disfonksiyonel, nefes alışkanlıklarına 
sahibiz.

Çocukluk yıllarımızda bizi iyi hissettirdiği için tuttuğumuz ya da 
bizi kötü hissettirdiği için ittiğimiz duygular, doğal nefes akışımızın 
bozulmasına yol açar ve biz limitleyici nefes alışkanlıkları 
geliştiririz. Limitleyici nefes, vücudun ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak, beyin sapı refleksinin verdiği komuta uyamayan 
nefestir. Halbuki bizim müdahalemiz olmasa solunum, kusursuz 
işleyen yapısal bir işlemdir.

Limitleyici nefes alışkanlıklarımız, fizyolojimiz tarafından 
öğrenilerek önce bir alışkanlık, ardından da bir davranış biçimi 
halini alır ve biz farkına varmasak da sürekli aynı tip nefes alır hale 
geliriz. Örneğin; biz spor yaparken de, yemek yerken de, çalışırken 
de, dinlenirken de aynı nefesi alıyorsak, burada ciddiye alınması 
gereken bir problem var demektir. 

Solunum, vücut içi sıvıları etüt ederek pH değerini ölçer ve beyin 
sapı üzerinden en doğru nefesi komut verir; ancak, solunum ile 
çatışan bir nefes alışkanlığınız varsa, bu durum öncelikle fiziksel, 
duygusal, mental ve ruhsal birçok hastalığı tetikler. İki yüzden 
fazla semptom, limitleyici nefes alışkanlıklarından kaynaklanıyor. 
Genellikle yetişkinlerin deneyimlediği aşırı yorgunluk, migren, 
panik atak, depresyon, anksiyete, kilo sorunları ve son dönemde 
çocuklarda sıkça rastladığımız dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite 
bozukluğu (ADHD) gibi problemler, limitleyici nefes alışkanlığına 
zemin hazırlıyor. Ayrıca tansiyon, zona, tiroit ve sara gibi çeşitli 
hastalıklar da limitleyici nefes alışkanlığı semptomları arasında 
sayılabiliyor.

Kişiler doğal nefese geri dönebilir ancak, hem zihin yapıları ile hem 
de nefesleri ile çalışmak gerekiyor. Sadece nefesleri ile çalışmak 
yeterli olmuyor, çünkü aynı zihin yapısı aynı limitleyici nefes 
alışkanlığını geri getiriyor.  
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İlişkideki partnerimizi, dünyayı, olan biteni anlayabilmek için 
en birincil kendimizi anlamalıyız. Ben kimim? Serra kim? Neden 
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bulan tüm ilişkilerin bizim tekamülümüz ile hizalı öz seçimlerimiz 
olduğunu unutmayalım.

Eleştirildiğiniz oluyor mu? Eleştirildiğinizde 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Olmaz mı? Bu boyutta yaratım o şekilde tasarlanmış ki hepimiz 
bir had sınırı içinde geliyoruz. Beş duyu organımızın bile bir 
çerçevesi var. Fizik bedende nasıl mevcut bu sınırlar; soyut somut 
her katmanda mevcut. Buradan yola çıkarak bilmeliyiz ki yapılar, 
tiyatral bu oyun içerisinde sadece kendini görebilme yetisi ile 
girmiş yaratıma. Dolayısı ile baktıkları benim ama gördükleri ben 
değilim.

Dış dünyaya yansıyan iç dünyamız olduğu için, yapıların bende ya 
da diğer kişilerde eleştirdikleri alanlar, kendi içlerinde iç barışıklık 
içinde olmadıkları alanlar. Bir kişinin kendi içinde kabulde 
olmadığı özellikleri, dış aynalarda yargı olarak ortaya çıkar.

“Bolluk bereket içinde babam da anlatır hakikat” diyorlar. Burada, 
bu eleştiriyi yapan kişinin maddiyat ile sıkıntılı bir ilişki içerisinde 
olduğunu, olmayı hedeflediği refah seviyesinde olmadığını, maddi 
açıdan mutlu olmadığını, özgür olmadığını gözlemliyoruz.  Diğer 
bir deyişle iki kolu olan iki kolu olana saldırmaz ancak, tek kolu 
olan iki kolu olanı eleştirir, yargılar.

Ben eleştirildiğimde onların hangi odalarında yangın olduğuna dair 
fikir edinmiş oluyorum. Onların da uyanıp, farkına varıp en kısa 
sürede daha üst bir bilinç basamağına çıkabilmeleri için üzerime 
düşen ne olabilir, ne yapabilirim diye bakıyorum. Neyi, daha farklı 
nasıl anlatabilirim…

Sosyal medyadan eleştiren bir takipçiye yükselmiyorum, 
yükselemiyorum. Ekibimiz üzerinden iletişime geçip 
görüşebilmeyi arzu ediyorum. Bak ben böyle hissediyorum, böyle 
hissetmek mümkün, sen de böyle hissetmek istemez misin demek, 
çalışmak, el uzatmak istiyorum.

Eleştirileri üzerime almadığım gibi iltifatları da üzerime almam. Bir 
kişiye sen beni eleştirdiğinde kendini görüyorsun, iltifat ettiğinde 
beni görüyorsun diyebilir miyiz? Nasıl gölge bir taraf gördüklerinde 
kendilerini görüyorsa yapılar, ışık bir taraf gördükleri zaman da 
ancak kendilerini görebilirler. Dolayısı ile sen çok güzelsin diyene de 
o senin iç güzelliğin diye cevap veriyorum, çünkü hakikat böyle.

Artıyı da eksiyi de üstünüze almadığınızda ne av olursunuz ne 
avcı. Ne kurban olursunuz ne yargıç. Nötre varıp orada kalırsınız. O 
zaman büyük bir izleyici olursunuz ve yaşam misyonunuz ile baş 
başa kalırsınız.

Doğru nefes nedir?
Hepimiz dünyaya gözlerimizi doğal bir nefesle açarız. Tıpkı bir 
cihazın güç desteğine gereksinimi olduğu gibi organlarımız da 
nefes alışverişine ihtiyaç duyar. Nefes demek hayat demektir 
ancak, bilimsel çalışmalar gösteriyor ki %90’a yakınımız, solunum 
kimyamızı bozacak nitelikte disfonksiyonel, nefes alışkanlıklarına 
sahibiz.

Çocukluk yıllarımızda bizi iyi hissettirdiği için tuttuğumuz ya da 
bizi kötü hissettirdiği için ittiğimiz duygular, doğal nefes akışımızın 
bozulmasına yol açar ve biz limitleyici nefes alışkanlıkları 
geliştiririz. Limitleyici nefes, vücudun ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak, beyin sapı refleksinin verdiği komuta uyamayan 
nefestir. Halbuki bizim müdahalemiz olmasa solunum, kusursuz 
işleyen yapısal bir işlemdir.

Limitleyici nefes alışkanlıklarımız, fizyolojimiz tarafından 
öğrenilerek önce bir alışkanlık, ardından da bir davranış biçimi 
halini alır ve biz farkına varmasak da sürekli aynı tip nefes alır hale 
geliriz. Örneğin; biz spor yaparken de, yemek yerken de, çalışırken 
de, dinlenirken de aynı nefesi alıyorsak, burada ciddiye alınması 
gereken bir problem var demektir. 

Solunum, vücut içi sıvıları etüt ederek pH değerini ölçer ve beyin 
sapı üzerinden en doğru nefesi komut verir; ancak, solunum ile 
çatışan bir nefes alışkanlığınız varsa, bu durum öncelikle fiziksel, 
duygusal, mental ve ruhsal birçok hastalığı tetikler. İki yüzden 
fazla semptom, limitleyici nefes alışkanlıklarından kaynaklanıyor. 
Genellikle yetişkinlerin deneyimlediği aşırı yorgunluk, migren, 
panik atak, depresyon, anksiyete, kilo sorunları ve son dönemde 
çocuklarda sıkça rastladığımız dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite 
bozukluğu (ADHD) gibi problemler, limitleyici nefes alışkanlığına 
zemin hazırlıyor. Ayrıca tansiyon, zona, tiroit ve sara gibi çeşitli 
hastalıklar da limitleyici nefes alışkanlığı semptomları arasında 
sayılabiliyor.

Kişiler doğal nefese geri dönebilir ancak, hem zihin yapıları ile hem 
de nefesleri ile çalışmak gerekiyor. Sadece nefesleri ile çalışmak 
yeterli olmuyor, çünkü aynı zihin yapısı aynı limitleyici nefes 
alışkanlığını geri getiriyor.  



Oxford ve 
Harvard’ın 
Kapısı Aralandı
Uluslararası eğitim ve danışmanlık 
firması Studylon; İstanbul Çırağan 
Palace Kempinski’de MAG PR 
Solutions ile düzenlenen yurt dışı 
eğitim fırsatları seminerini veliler 
ve öğrencilerle buluşturdu. 

Studylon kurucu ortaklarından Alper Ilginöz ve bölge 
müdürü Pınar Haşimoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen 
eğitim semineri büyük ilgi gördü. Amerika, Hollanda 
ve İngiltere’deki Ivy League ve Russell Group okulları 
başta olmak üzere Avrupa’nın en kaliteli okullarındaki 
eğitim sistemleri, lise ve üniversiteye kabul aşamaları, 
öğrencilerin yönlendirilmesi ve başvurularında sağladıkları 
danışmanlıklar, yüksek lisans eğitimi, yurt dışında yatılı 
lise ve bursluluk imkânları gibi önemli konu başlıklarının 
aktarıldığı seminerde, merak edilen pek çok soru da 
yanıtlanmış oldu.   

davet

ÖMER GÜRSOY, CAN ÇAVUȘOĞLU

YURDAL-ÖZLEM BEHRAM YALMAN NAZIM ÖZSOYLU

SEDA DEVECİ  ALPER ILGINÖZ PINAR HAȘİMOĞLU





ASLIHAN KORNOȘOR EBRU BABUR, KÜBRA-SEVDA YANGIN SILA EMANETOĞLU

davet

MAG PR 
Solutions 
katkılarıyla 
İstanbul’da 
düzenlenen 
Studylon yurt dıșı 
eğitim semineri 
katılımcıların 
yoğun ilgisiyle 
karșılaștı.

YASEMİN BİLGİNOĞLUNAZLI KEÇELİ FATİH MÜDERRİSOĞLUBERİL ÇAVUȘOĞLU



Seminerde 
Studylon yetkilileri, 
katılımcıların 
sorularını birebir 
yanıtlayarak 
değerlendirmelerde 
bulundu.

JADE TERZİ, ESİN GÜRSOY, TUBA FALAY

YİĞİTKAN-ZEYNEP YAZICIDEREN KARACA KEVSER ÖZTÜRK, FATOȘ TÜRK

EDA ANJELFİLİZ NEBİOĞLU



davet

GÜL-KEMAL MURATOĞLU

EMRE, KEMAL, AYLİN, GÜL, İLKİM, BERİL, İLKER, MURATOĞLU

Kadın ve 
Melek Sergisi 
Sanatseverlerle 
MAG PR Solutions, Gül 
Muratoğlu’nun “Gül’den Tuale 
Yansıyanlar Kadın ve Melek” adlı 
resim sergisini sanatseverlerle 
buluşturdu.
Kadın temasının ön plana çıktığı resimleri ile büyük beğeni 
toplayan Gül Muratoğlu, kişisel ikinci resim sergisi ile Türk Japon 
Vakfında sanatseverlerle buluştu. Ankara iş ve cemiyet hayatının 
önde gelen isimlerinin yanı sıra değerli yazarımız Hasan Çakmak 
ve siyasetin önemli isimlerinden Fethi Yaşar, Tufan Köse ve Engin 
Altay’ın da katıldığı açılış, keyifli anlara sahne oldu. Sanatseverlerin 
beğenisine sunulan sergide, kadın ve melek teması üzerinden 
birbirinden kıymetli eserlerini resim severlerle buluşturduğunu 
ifade eden Gül Muratoğlu şunları ekledi: “Sergimde yılların emeği 
olan altmış tane tablo bulunuyor. Ana temam ise kadın ve melek. 
Melekleri çok seviyorum ve anneleri meleklere benzetiyorum. 
Sergimin tarihinin Anneler Günü’ne yakın olmasına özen gösterdim. 
Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum.” 
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FAİK KURAL-HÜLYA TOPÇUOĞLU KURA HÜLYA-MURAT AKMAN BELEN GÜLNUR ÇEVİK EDA BEKİȘOĞLU

SİNAN AYGÜNFETHİ YAȘAR GÜLİSTAN-RÜSTEM EKMEKÇİ NURAY AYMELEK

Gül Muratoğlu, 
ikinci kișisel 
resim sergisini 
MAG PR 
Solutions ile Türk 
Japon Vakfında 
düzenledi.



MİNE-HAKAN ALPECE-SERKAN GÜLEÇTUĞÇE KOÇAK

Gülden Tuale 
Yansıyanlar 
Kadın ve Melek” 
sergisinde 
davetliler, sanat 
dolu bir gün 
geçirdi.

ELİF PALABIYIKSEDA PİȘKİN EZER PINAR CANALP HASAN ÇAKMAK NAGEHAN AFȘAR

davet
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MİNE-HAKAN ALPECE-SERKAN GÜLEÇTUĞÇE KOÇAK

Gülden Tuale 
Yansıyanlar 
Kadın ve Melek” 
sergisinde 
davetliler, sanat 
dolu bir gün 
geçirdi.

ELİF PALABIYIKSEDA PİȘKİN EZER PINAR CANALP HASAN ÇAKMAK NAGEHAN AFȘAR

davet

BURCU -MEHMET YÖRÜBULUT AYÇA ALTINOK BELİZ BÜYÜKHANLI, BERİL ÇAVUȘOĞLU

NAZ KARİMİ, ELA KERİMZADE BÜȘRA PAȘAOĞLU GİZEM-BUĞRA KANDEMİR



MERT EREN-GÜL TÜRKGÜVEN BAHADIR-ENDER SEVGİ GÜLTEKİN ENGİN ALTAY

DOLUNAY ARİFEDİLAN KARAASLAN CEREN CAN NİLSU ALİZADE 

davet

magdergi.com.tr124



MERT EREN-GÜL TÜRKGÜVEN BAHADIR-ENDER SEVGİ GÜLTEKİN ENGİN ALTAY

DOLUNAY ARİFEDİLAN KARAASLAN CEREN CAN NİLSU ALİZADE 

davet

DOLUNAY ARİFE

ALİYA CAPRAK GÜLTEN BIÇAKÇI ALARA KURTOĞLU, UMUT AĞAOĞLU

SERKAN KUMDAKÇIBATUHAN-ARZU KOLOĞLU SİBEL KOȘARCAZIM ÖZAL

Ankara iș 
ve cemiyet 
hayatının yoğun 
ilgisini gören 
“Gülden Tuale 
Yansıyanlar 
Kadın ve Melek” 
sergisinin açılıșı 
keyifl i anlara 
sahne oldu.

SERKAN KUYUMCUOĞLU



Yeni Marka 
Yüzüne Özel 
Davet
Pırlanta markası Blue Diamond, ünlü 
sanatçı Meryem Uzerli’nin marka 
yüzleri olmasını özel bir davet ile 
duyurdu.

Meryem Uzerli ile iş birliğini kutlamak üzere İstanbul’da bir davet 
düzenleyen markanın etkinliğine dört yüzün üzerinde konuk katıldı. 
Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğindeki etkinliğe Meryem 
Uzerli’nin yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet 
hayatının önde gelen isimleri katıldı. Güzeliş yaptığı konuşmada 
“Geçen yılın sonundan itibaren yolumuza, hem ülkemizde hem de 
yurt dışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçımız Meryem 
Uzerli ile devam ediyoruz. Meryem Uzerli, içtenliği ile markamıza çok 
yakışıyor. Kendisiyle güzel bir yolculuğa başladık. Projemizin başarılı 
olacağına yürekten inanıyorum.” dedi. 

davet

İLYAS ATA, ȘÜKRAN-EMİL, EMİL ATA GÜZELİȘ

MERYEM UZERLİ
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CEM-HÜLYA KALYONCU DİLHAN, DİLEK HANİF İSMAİL-SANİYE KURT

MERİH TURAN NİLÜFER BULUT, NİDA BOZKURT FİGEN-FATİH KIRAL

Markanın yeni 
yüzüne özel 
düzenlenen 
davete iș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının birçok 
ünlü ismi katıldı. 



Babalar Günü
Babalar Günü’nde 

cemiyet, iş ve sosyal hayatın sevilen 
isimleriyle baba olmaya ve çocuklara 

dair konuştuğumuz röportajlar, 
MAG okurlarıyla... 
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babalar günü

En 
Kıymetlilerimize

Fedakârlıkta sınır tanımazlar onlar, bașa gelen ufak 
bir olumsuzlukta dünyayı yıkarlar, yeter ki çocuklarına 

bir șey olmasın... Geceleri siz uyurken bir öpücük 
kondurur, uyandığınızda sımsıkı sarılırlar sanki 

daha dün birlikte değilmișsiniz gibi. Bașlı bașına bir 
güçtür babalarımız. Düșecek gibi olduğumuzda 

bizi her zaman tutmaya hazır olan babalarımız için 
derlediğimiz hediye seçkileri sizlerle...
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aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Gurur ve saf sevgi...

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Aziz Nesin çok güzel anlatmış, “Seni annen kadar sevecek, 

baban kadar merak edecek başka biri yoktur.” diye... Tek bir cümle ile 
açıklamak gerekirse, “Sorumluluk ve hayata hazırlamak”.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Bilinmezliğe karşı herkes korkar. Benim herhangi bir korkum olmadı 

B
Oyuncu ve model Burak Hakkı, baba olmasıyla birlikte șekillenen hayatını ve 
oğlu Rüzgar ile yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri MAG Okurlarıyla paylașıyor... 

Burak Hakkı

babalar günü

ama öncelerde kendimi hazır hissetmedim. Büyük bir karar 
ve olgunluk gerektirdiğini düşünüyorum. 

Kendi babanızın size davranışlarıyla 
sizin çocuklarınıza karşı davranışlarınızı 
kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark 
nedir?
Yeni nesil babalar daha farklı. Rahmetli babam severdi, 
sevgisini belli etmezdi. Babacan kavramının geldiği babalar 
idi eski klasik baba figürleri. Şimdi daha modern ve eğitim 
sevgi odaklı yaşanıyor baba çocuk ilişkileri. En azından 
benim çevremde gözlemlediklerim bunlar...
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aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Gurur ve saf sevgi...

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Aziz Nesin çok güzel anlatmış, “Seni annen kadar sevecek, 

baban kadar merak edecek başka biri yoktur.” diye... Tek bir cümle ile 
açıklamak gerekirse, “Sorumluluk ve hayata hazırlamak”.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Bilinmezliğe karşı herkes korkar. Benim herhangi bir korkum olmadı 

B
Oyuncu ve model Burak Hakkı, baba olmasıyla birlikte șekillenen hayatını ve 
oğlu Rüzgar ile yapmaktan keyif aldığı aktiviteleri MAG Okurlarıyla paylașıyor... 

Burak Hakkı

babalar günü

ama öncelerde kendimi hazır hissetmedim. Büyük bir karar 
ve olgunluk gerektirdiğini düşünüyorum. 

Kendi babanızın size davranışlarıyla 
sizin çocuklarınıza karşı davranışlarınızı 
kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark 
nedir?
Yeni nesil babalar daha farklı. Rahmetli babam severdi, 
sevgisini belli etmezdi. Babacan kavramının geldiği babalar 
idi eski klasik baba figürleri. Şimdi daha modern ve eğitim 
sevgi odaklı yaşanıyor baba çocuk ilişkileri. En azından 
benim çevremde gözlemlediklerim bunlar...

Baba kavramını tek bir cümle ile 
açıklamak gerekirse, “Sorumluluk ve 

hayata hazırlamak”.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu?
Baba olduktan sonra diyetimden tutun da arkadaşlarım, 
kariyerim ve planlarım, uykularım, saat düzenim, her şey 
Rüzgar’a göre değişti. Beklentimden çok daha güzel duygular 
yaşadım baba olduktan sonra.

Rüzgar ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Birlikte geçirdiğimiz her an keyifli ama çiftlikte, birlikte 
workshop’lar yapmak, sandalye boyamak, tavuk kümesi 
yapmak unutulmazlar arasında.

Oğlunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
Ben ne kadar arkadaş gibi olmak istesem de, sanırım hâlâ 
baba-oğul safhasındayız.

Oğlunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine 
mi bırakıyorsunuz?
Evet, Rüzgar’ın tercihlerini kendisine bırakmayı tercih 
ediyoruz. Biz sadece fikirler üretebiliriz. 

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
“Seni seviyorum.” cümlesi...

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Tüm babalara, evlatlarının iyi günlerini görmelerini ve 
sağlıklı olmalarını temenni ederim. 



aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Çok büyük bir heyecan. Tarifsiz. Sanırım serotonin 
patlaması yaşadım. Renkler daha renkli, sesler daha 
ahenkli, dünya çok daha güzel oldu bir anda. Aşk işte. Bir 
de Nida hayatıma girdiğinde öyle olmuştum.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Gölgesinde huzur bulduğun koca bir çınar.

B
Baba olduktan sonra hayatının düzene girdiğini belirten sanatçı Özgün Uğurlu, 

baba olduğu an hissettiklerini, oğlu Ediz’le yapmaktan en keyif aldığı aktiviteleri ve 
Babalar Günü’ne dair mesajlarını MAG Okurlarıyla paylaștı. 

Özgün

babalar günü

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Benim hiç olmadı öyle korkularım. Aksine en yakın dostumu, 
oyun arkadaşımı, canımın yarısını sabırsızlıkla bekliyordum.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin 
çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Tolerans sanırım. Babam pek hata yapayım istemezdi. On bir 
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Ediz’i gördüğüm, öptüğüm 
kokladığım her gün, bana en 
güzel Babalar Günü hediyesi.

gibi çok küçük bir yaşta, yatılı okumak için Ankara’ya 
konservatuvara gitmek istediğimden sanırım, normalden 
biraz daha erken hazırlamak istedi beni hayata. Mizacı biraz 
katıydı. Bir de onu şimdi Ediz’e karşı görün... Ben de oğluma 
karşı babamın dedelik dönemini örnek alıyorum. 

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi 
oldu?
Her şey değişti. Genel yaşam düzenimi soruyorsanız eğer, en 
büyük değişim uyku düzenim oldu. Eskiden yattığım saatte 
kalkar oldum. Çok daha sistemli bir yaşam düzeni kurmaya 
itti beni babalık. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ben 
mevcut düzenime yeni bir can eklenecek diye düşünüyordum. 
O can etrafında yeni bir düzen, yeni bir dünya kuruldu.

Ediz ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Onun mutlu olduğu her şey; ama sportif aktiviteler beni de 
mutlu ediyor. Yaptıklarını, yapabildiklerini görmek, gelişimini 
gözlemlemek çok hoşuma gidiyor.

Ediz ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?
“Kanka”.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Ediz’i gördüğüm, öptüğüm kokladığım her gün, bana en güzel 
Babalar Günü hediyesi. Evlatlarımız mutlu olsun, sağlıklı 
olsun. Hayatta daha güzel hediye, daha büyük mutluluk 
olabilir mi…

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Babalarla evlatları arasında annelere kıyasla biraz daha 
mesafeli bir ilişki gözlemliyorum genelde. Kıymetlerini 
bilsinler. Sarılsınlar, öpsünler ve sevdiklerini birbirlerine 
çekinmeden söylesinler. Birlikte geçirdikleri zamanın 
kıymetini bilsinler...

NİDA KARAÇAR UĞURLU, EDİZ, ÖZGÜN UĞURLU



aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
İnanılmaz bir şaşkınlık içindeydim. Birçok duyguyu 
aynı anda yaşadım ama ilk aklıma gelen, bulutların 
üzerinde geziyormuşum gibi bir hissiyattı. Doğum 
sırasında Can’ı gördüğüm sahneyi unutamam.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
Koruyup kollayan ve güven veren.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Baba olmak gibi bir çekincem yoktu. Tabii ki annelikten çok farklı 

B
“Șehirden Uzakta” belgeseli ile Anadolu’nun güzelliklerini ve sıcak insanlarını 

ekranlara tașımaya devam oyuncu Kıvanç Kasabalı, oğlu Can ile olan ilișkisini ve 
baba olmanın getirdiği sorumlulukları MAG Okurları için anlattı. 

Kıvanç Kasabalı

babalar günü

bir his ve bence aslında sonradan daha net anlaşılır bir durum 
babalık. Hiçbir ön yargım yoktu, her şeyi yaşayıp görmek 
istediğim için kendimi hiçbir şeye şartlamadım, sadece anı 
yaşamak istedim.

Kendi babanızın size davranış larıyla, 
sizin, ç ocuklarınıza karş ı davranış larınızı 
kıyasladığ ınızda gö rdü ğ ü nü z en bü yü k fark nedir?
Benim babamla kıyaslarsam, davranış ve duruş olarak 
jenerasyon farkını çok net görebiliyorum. Eskiye göre şu an için 
babalık kavramı çok evrilmiş durumda bence... Çocuklarıyla 
ilişkide babalar çok daha aktif rol alıyorlar artık. Bu da baba ile 
çocuk ilişkisini daha güzel hale getiriyor.
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Kendimle ilgili önemli bir karar 
alırken oğlumun geleceğini de 

dü ș ü nü r hale geldim.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğ rultusunda bir değ iş im mi 
oldu?
Baba olduktan sonra tabii ki hayata daha sorumlu bakmaya 
başladım. Kendimle ilgili önemli bir karar alırken oğlumun 
geleceğini de dü ş ü nü r hale geldim; ama net olarak 
söyleyebilirim ki baba olmadan ö nce bununla ilgili hiçbir 
beklentim yoktu.

Oğlunuzla yapmaktan en keyif aldığ ınız aktivite 
nedir?
Baba oğul vakit geçirirken ne yaparsak yapalım keyif 
almaya dikkat ediyorum. Bir şeyi sadece yapmak için değil, 
gerçekten ne olursa olsun vaktimizi eğlenceli hale getirecek 
şekilde yapmak için çabalıyorum; ama düşündüğümde 
en keyif aldığımız anlar parkta basketbol ya da futbol 
oynadığımız, evde de resim çizdiğimiz anlar diyebilirim.

Oğlunuzla arkadaş  gibi mi yoksa baba-ç ocuk 
ç izgisinin keskin olduğ u bir iletiş imi mi tercih 
ediyorsunuz? İ liş kinizi nasıl tanımlarsınız?
Aslında ilişkimde çok keskin çizgim yok. Bir denge içinde 
yürütmeye dikkat ediyorum ilişkimi. An geliyor baba oğul 
ilişkisi içinde gidiyoruz, an geliyor arkadaş gibi oluyoruz ama 
burada benim için önemli olan, ona karşı net bir duruşumun 
olması.

Ç ocuğ unuzun kariyerini oluş turma sü recinde 
nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen 
kendisine mi bırakıyorsunuz?
Şu an Can için hiçbir kariyer planlaması yapmıyorum, 
çünkü çok erken diye dü ş ü nü yorum. İleride onun keyif 
aldığı ve yapmak istediği şey daha önemli benim için. 
Tabii bir baba olarak tecrübelerim dahilinde yönlendirme 
yapabilirim ama onun yolunu kendim çizmek gibi bir 
derdim olmayacaktır. 

Bugü ne kadar aldığ ınız en gü zel Babalar Gü nü  
hediyesi nedir?
Can’ın bana Babalar Gü nü  için ç izdiğ i resim.

Babalar Gü nü  iç in iletmek istediğ iniz bir 
mesajınız var mı?
Tü m babaların ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu 
olsun. 



aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey 
neydi?
Dünyanın en güzel hissi. Tarif edilemez bir 
bütünleşme, ucu bucağı olmayan bir sevgi ve 
hatırladığım en güzel şey, dünyanın en derin kokusu.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir 
misiniz?
İçinde sonsuz sevgiyi barındıran bir güven.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba 
olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Bir çekincem yoktu. Sadece, eşimin hamileliği boyunca onun 

B
Bașarılı oyuncu Engin Hepileri, oğlu Can’a dair gelecek planlarını, onunla 

olan ilișkisini ve baba olmanın verdiği heyecanı 
MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Engin Hepileri

babalar günü

hissettiklerini hissedememekle ilgili bir derdim vardı. Hep 
söyledikleri oldu, ben de tüm babalar gibi kucağıma aldığım ilk 
an baba oldum.

Kendi babanızın size davranışlarıyla, sizin 
oğlunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda 
gördüğünüz en büyük fark nedir?
Dönem değişti. Benim babamla kurduğum ilişkinin 
koşullarıyla, şu anda kendi oğlumla kurduğum ilişkimin 
koşulları artık çok farklı. Dünya değişti. Elbette temelde aile 
olma, sarılma, sarmalama duygusu aynı; ancak, pek çok aile içi 
dinamik artık daha farklı. Ben de kendi hayat duruşuma göre 
oğlumu yetiştirmeye çalışıyorum.

Bugüne kadar aldığım en 
güzel hediye, oğlumun çizdiği 
aile resmidir. Hâlâ saklıyorum, 

ebediyen de saklayacağım.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Fiziki olarak hayat ritmim değişti, önceliklerim değişti, 
artık ilk olarak düşündüğüm oğlumuz oluyor. Attığım her 
adımda, yapacağım her işte, her programda önceliğim o 
oluyor.

Oğlunuzla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Oyun oynamak, bisiklete binmek, parklarda koşturmak, 
birlikte toprağa bir şeyler ekmek, küçük inşaatlar yapmak, 
araba oynamak, en sevdiğim şeyleri çok seven bir minik 
insanla paylaşmak.

Çocuğunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz?
Benimkisi tam ikisinin arası; hem en yakın arkadaşım 
olan hem de keşke hiç olmasa dediğimiz sorumluluklar ve 
bu sorumlulukların bilincinde olması gereken bir birey 
yetiştirmek gerçekten zor. İkisinin ortasında, incecik bir 
ölçüde, güven dolu, eğlenceli bir ilişkimiz var.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz olacak? Tercihlerini tamamen 
kendisine mi bırakmayı düşünüyorsunuz?
Mümkün olduğunca bütün tercihleri onu bırakmaya 
çalışacağım. Elbette çok kolay olmayacaktır; ancak onun 
yetilerini, becerilerini, isteklerini keşfetmesini sağlamak için 
elimden geleni yapacağım. Günü gelip bir karar verdiğinde 
onun yanında olacağım. Yanlış bile yapsa orada olacağım.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Elbette ki oğlumun çizdiği aile resmidir. Onun da ilk 
çizdiği resimlerden bir tanesi. Hâlâ saklıyorum, ebediyen de 
saklayacağım.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. 

ENGİN HEPİLERİ, CAN HEPİLERİ, BEYZA ȘEKERCİ
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Bugüne kadar aldığım en 
güzel hediye, oğlumun çizdiği 
aile resmidir. Hâlâ saklıyorum, 

ebediyen de saklayacağım.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Fiziki olarak hayat ritmim değişti, önceliklerim değişti, 
artık ilk olarak düşündüğüm oğlumuz oluyor. Attığım her 
adımda, yapacağım her işte, her programda önceliğim o 
oluyor.

Oğlunuzla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite 
nedir?
Oyun oynamak, bisiklete binmek, parklarda koşturmak, 
birlikte toprağa bir şeyler ekmek, küçük inşaatlar yapmak, 
araba oynamak, en sevdiğim şeyleri çok seven bir minik 
insanla paylaşmak.

Çocuğunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk 
çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih 
ediyorsunuz?
Benimkisi tam ikisinin arası; hem en yakın arkadaşım 
olan hem de keşke hiç olmasa dediğimiz sorumluluklar ve 
bu sorumlulukların bilincinde olması gereken bir birey 
yetiştirmek gerçekten zor. İkisinin ortasında, incecik bir 
ölçüde, güven dolu, eğlenceli bir ilişkimiz var.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde 
nasıl bir etkiniz olacak? Tercihlerini tamamen 
kendisine mi bırakmayı düşünüyorsunuz?
Mümkün olduğunca bütün tercihleri onu bırakmaya 
çalışacağım. Elbette çok kolay olmayacaktır; ancak onun 
yetilerini, becerilerini, isteklerini keşfetmesini sağlamak için 
elimden geleni yapacağım. Günü gelip bir karar verdiğinde 
onun yanında olacağım. Yanlış bile yapsa orada olacağım.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü 
hediyesi nedir?
Elbette ki oğlumun çizdiği aile resmidir. Onun da ilk 
çizdiği resimlerden bir tanesi. Hâlâ saklıyorum, ebediyen de 
saklayacağım.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. 

ENGİN HEPİLERİ, CAN HEPİLERİ, BEYZA ȘEKERCİ



aba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?
Bu sorunun cevabı birazcık klasik oluyor genelde; ama 
gerçekten tarifi olmayan ve kelimelerle kolay ifade 
edemediğim bir duyguydu baba olduğum ilk an. O ana 
kadar hayatta birçok tecrübe ve duygu yaşıyoruz aslında ama 
gerçekten kendi bebeğimi kucağıma aldığım o an hepsine 

bedeldi, içimde yaşadığım sevginin gerçekten tarifi yok.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz? 
Benim için baba kavramı güvendir, her zaman orda olduğunu bilmek 
istersin.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan 
korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?
Benim içimde hiç korku olmadı. Nedendir bilmem ama genç 
yaşlarımdayken bile hiç öyle çekincelerim yoktu. Hep içimden “İleride 

B
Baba olduktan sonra hayatının daha da güzelleștiğini ve eğlenceli bir hale 

geldiğini belirten bașarılı basketbol oyuncusu Caner Erdeniz, kızı Vina ile olan 
ilișkisini ve baba olmanın verdiği duyguları MAG Okurlarına özel yanıtladı. 

Caner Erdeniz

babalar günü

umarım çok iyi bir baba olurum.” diye geçirirdim. Tek çekincem 
iyi bir baba olamamak adınaydı belki de. “Acaba yeteri kadar iyi 
bir baba olacak mıyım kızıma ya da oğluma?” diye hissederdim. 
Her zaman hayalim iyi bir baba olabilmekti. Şu an için aslında 
çok yeni ama umarım bu zamana kadar ve ilerisi için yeteri 
kadar iyi baba olabilirim.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin kızınıza 
karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz 
en büyük fark nedir?
Benim babamla olan ilişkim ile kızıma davranış biçimimdeki 
en belirgin fark, iletişim sanırım. Yanlış anlaşılmasın tabii ki bu, 
babam ile arkadaş gibi büyüdüm ben; aramızda küçüklükten 
bu yana çok güzel bir ilişki var. O da eski basketbolcu 
olduğundan benim için hep idol olmuştur ama tabii ki eskilerin, 

şu anki yeni nesil babalar gibi sevgisini ve ilgisini belli etme tarzları çok 
farklıydı. Onlar da kendi anne babalarından öyle görerek büyüdüler 
sonuçta; ama benim kızımla olan ilişkimde en fazla dikkat ettiğim şey 
iletişim, onu dinlemek, anlamak, anlamaya çalışmak. En önemlisi de, 
mümkün olduğunca onu ne kadar çok sevdiğimi dile getirmek.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Aslında sorumluluk hissinin  artması dışında pek fazla bir şey değişmedi, 
çünkü eşim Müge ile de bebeğimiz doğduğu günden itibaren en fazla 
dikkat ettiğimiz şey, onu kendi hayatımıza adapte etmekti. Bunu da 
bir nebze başardık sanırım. İlk günden beri her türlü aktivitemizde 
bizimleydi. Ben antrenmanıma götürdüm, Müge sete veya çekime; 
arkadaşlarımla kahve içmeye gittiğimde benimleydi hep. O yüzden Vina 
bizimle olduktan sonra hayatımız iyi yönde değişti aslında. Daha komik, 
daha eğlenceli…

Vina ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?
Vina ile açıkçası her aktivite ile keyif alıyorum. Aşırı pozitif bir çocuk 
ve her anın tadını ve keyfini çıkartmayı iyi biliyor; ama tabii ki bisiklet 
turlarımız favorim. Baş başa sabahları veya onu okula bırakırken, benim 
bisikletimin arkasında oturuyor ve öyle yolculuk yapıyoruz. Scooter ve 
kaykayı unutmayalım; bu aralar scooter’a binmek için çok heyecanlı. 
Ben onunla boş bir basketbol sahasında gidip, o scooter’a binerken 
kaykaya biniyorum. Aşırı özgür ve enerjik hissettiriyor bana onun bu tarz 
aktiviteler yaparken heyecanını paylaşmak.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin 
keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi 
nasıl tanımlarsınız?
Ben arkadaş gibi olmayı tercih ederim ama tabii ki her ikisinden de biraz 
olmalı; ama benim babalık anlayışımdaki asıl önceliğim sevgi, saygı ve 
güven. Benim için ilişkideki temel unsurlar bunlar ve bunları kendi adıma 
doğru olarak yapmaya gayret gösteriyorum.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakacaksınız?
Burası biraz zor bir konu. Tabii ki kendi isteği en önemlisi; ama belli bir 
yaşa kadar çocukları iyi gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Yeteneği 
spora mı? Sanata, müziğe mi? Yoksa akademik bir zekâya mı sahip? 
Gözlemlemek ve doğru dokunuşlarla yönlendirmeleri yapmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bizim görevimiz, bu hayat yolculuğunda ona en iyi şekilde 
destek ve yardımcı olabilmek elimizden geldiğince.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi 
nedir?
Şu ana kadar üçüncü Babalar Günüm oldu bu sene. İlki tabii ki çok özeldi. 
Güzel eşim Müge, bir tekne tatilimizde kaptan ve arkadaşlarımızla iş 
birliği yapıp, kendi yaptırdığı “Daddy Cool” yazılı flamayı teknenin 
bayrak direğine asmıştı -şarkıyı da açarak- ve ilk Babalar Günü sabahımda 
böyle bir sürpriz ile karşılaştım. Benim için çok özel ve unutulmaz bir 
andı.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Günümüzde her babanın eşlerine bebeklerinin doğduğu ilk günden 
itibaren her açıdan bakımına yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum 
ve bu süreci, baba ile bebeğin ilişki kurabilmesi adına en verimli geçecek 
süreç olarak görüyorum ve olabildiğince, bolca, birebir vakit geçirmeli, 
sağlıklı temelleri olan baba-çocuk ilişkisi kurabilmek adına. Sevgi ve 
güven ile büyüyen yeni nesillere, tüm güzel kalpli babaların Babalar Günü 
kutlu olsun… 
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şu anki yeni nesil babalar gibi sevgisini ve ilgisini belli etme tarzları çok 
farklıydı. Onlar da kendi anne babalarından öyle görerek büyüdüler 
sonuçta; ama benim kızımla olan ilişkimde en fazla dikkat ettiğim şey 
iletişim, onu dinlemek, anlamak, anlamaya çalışmak. En önemlisi de, 
mümkün olduğunca onu ne kadar çok sevdiğimi dile getirmek.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? 
Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?
Aslında sorumluluk hissinin  artması dışında pek fazla bir şey değişmedi, 
çünkü eşim Müge ile de bebeğimiz doğduğu günden itibaren en fazla 
dikkat ettiğimiz şey, onu kendi hayatımıza adapte etmekti. Bunu da 
bir nebze başardık sanırım. İlk günden beri her türlü aktivitemizde 
bizimleydi. Ben antrenmanıma götürdüm, Müge sete veya çekime; 
arkadaşlarımla kahve içmeye gittiğimde benimleydi hep. O yüzden Vina 
bizimle olduktan sonra hayatımız iyi yönde değişti aslında. Daha komik, 
daha eğlenceli…

Vina ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?
Vina ile açıkçası her aktivite ile keyif alıyorum. Aşırı pozitif bir çocuk 
ve her anın tadını ve keyfini çıkartmayı iyi biliyor; ama tabii ki bisiklet 
turlarımız favorim. Baş başa sabahları veya onu okula bırakırken, benim 
bisikletimin arkasında oturuyor ve öyle yolculuk yapıyoruz. Scooter ve 
kaykayı unutmayalım; bu aralar scooter’a binmek için çok heyecanlı. 
Ben onunla boş bir basketbol sahasında gidip, o scooter’a binerken 
kaykaya biniyorum. Aşırı özgür ve enerjik hissettiriyor bana onun bu tarz 
aktiviteler yaparken heyecanını paylaşmak.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin 
keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi 
nasıl tanımlarsınız?
Ben arkadaş gibi olmayı tercih ederim ama tabii ki her ikisinden de biraz 
olmalı; ama benim babalık anlayışımdaki asıl önceliğim sevgi, saygı ve 
güven. Benim için ilişkideki temel unsurlar bunlar ve bunları kendi adıma 
doğru olarak yapmaya gayret gösteriyorum.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl 
bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi 
bırakacaksınız?
Burası biraz zor bir konu. Tabii ki kendi isteği en önemlisi; ama belli bir 
yaşa kadar çocukları iyi gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Yeteneği 
spora mı? Sanata, müziğe mi? Yoksa akademik bir zekâya mı sahip? 
Gözlemlemek ve doğru dokunuşlarla yönlendirmeleri yapmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bizim görevimiz, bu hayat yolculuğunda ona en iyi şekilde 
destek ve yardımcı olabilmek elimizden geldiğince.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi 
nedir?
Şu ana kadar üçüncü Babalar Günüm oldu bu sene. İlki tabii ki çok özeldi. 
Güzel eşim Müge, bir tekne tatilimizde kaptan ve arkadaşlarımızla iş 
birliği yapıp, kendi yaptırdığı “Daddy Cool” yazılı flamayı teknenin 
bayrak direğine asmıştı -şarkıyı da açarak- ve ilk Babalar Günü sabahımda 
böyle bir sürpriz ile karşılaştım. Benim için çok özel ve unutulmaz bir 
andı.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Günümüzde her babanın eşlerine bebeklerinin doğduğu ilk günden 
itibaren her açıdan bakımına yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum 
ve bu süreci, baba ile bebeğin ilişki kurabilmesi adına en verimli geçecek 
süreç olarak görüyorum ve olabildiğince, bolca, birebir vakit geçirmeli, 
sağlıklı temelleri olan baba-çocuk ilişkisi kurabilmek adına. Sevgi ve 
güven ile büyüyen yeni nesillere, tüm güzel kalpli babaların Babalar Günü 
kutlu olsun… 



Geleneksel 
Alışveriş 
Şenliği
Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma 
Derneğinin (ÇABA), gelirini 
sosyal sorumluluk ve eğitim 
projelerine aktarmak üzere 
düzenlediği alışveriş şenliği, 
eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

ÇABA Derneğinin, gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim 
projelerine aktardığı alışveriş şenliği renkli isimlerin 
katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl on birincisi düzenlenen 
etkinlikte Türkiye’nin önde gelen markaları ÇABA 
Derneği aracılığıyla önemli sosyal sorumluluk projelerine 
katkıda bulundu. Dernek yönetim kurulu üyeleri ve tüm 
ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, 
ünlü markalar standlarıyla yer aldı. Birçok tanınan ismin 
bir araya gelip derneğe katkıda bulunduğu etkinlik keyifli 
anlara sahne oldu. 

davet

AYFER TOPRAK ZEYNEP YILMAZ

ERCAN SAATÇİ, METİN ȘEN, SELİM KOSİF

ASLI ȘEN FİGEN KIRAL

NALAN AKSOY TUBA-NURİ DEVELİ ȘEBNEM ÇAPA

CEYLAN SARICA BURCU ȘENDİR DEFNE SAMYELİ ALARA MİLDON

Birçok ünlü 
ismin bir araya 
gelip ÇABA 
Derneğine 
katkıda 
bulunduğu 
etkinlik, keyifl i 
anlara sahne 
oldu.140
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ALYA, BEGÜM TACİR EDA, LİLA KOSİF NESLİHAN KOZANOĞLU
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davet

ALYA, BEGÜM TACİR EDA, LİLA KOSİF NESLİHAN KOZANOĞLU

MERAL TAHİNCİOĞLU PELTEKÇİ HİLAL KOSİF PİLES ALPİN ALBAYRAK MELİS HATİPOĞLU

üm dünyada büyük rağbet gören Longines DolceVita 
ve La Grande Classique de Longines koleksiyonları, 
şimdi de oldukça özel yeni modelleriyle kullanıcılarının 
beklentilerini karşılamaya geliyor. İki koleksiyon için 
de duyurulan beş farklı renkteki saatlerle, ya o günkü 
ruh halinizi yansıtarak ya da tarzınızı tamamlayarak 
kendinizi istediğiniz şekilde ifade edebilirsiniz: Odaya 

girdiğiniz anda tüm dikkatleri üstüne çekecek bir karmen kırmızısı. 
Doğaya olan tutkunuzu ortaya çıkaracak bir bahar yeşili. Hem 
şık hem de geleneksel olabileceğinizi kanıtlayan klasik bir siyah. 
Sıcaklığınızı ve samimiyetinizi yansıtan, hem modern hem zamansız 
yanık bir turuncu. Ve son olarak da içinizdeki ahengi dışa vuran bir 
kobalt mavisi. Gelin Longines’in en ünlü iki koleksiyonunun yeni 
üyeleriyle tanışalım.

Longines DolceVita, 1997 yılında piyasaya sürüldüğünden beri 
markanın modern zarafet mesajını tüm dünyaya yaymaya devam 

T

Longines, en sevilen iki saat serisi Longines DolceVita ve La Grande Classique 
de Longines’in tek renkli modellerini sunuyor. Cesur ve bir o kadar da eğlenceli 

ruhlarıyla göz dolduran bu saatlerin öyküsü renkler etrafında șekilleniyor. 
Karmen kırmızısı, bahar yeșili, klasik siyah, yanık turuncu ve kobalt mavisi renk 

seçenekleri, güçlü bir stil sergiliyor. 

Longines İmzalı 
Bir Renk Festivali

haber

ediyor. Yeni tek renkli Longines DolceVita saatleri, bu ünlü 
koleksiyonun her zaman en ayırt edici özelliği olan zarif 
yaşam tarzı üzerine renkli bir aşk şiiri yazıyor. Yeni Longines 
DolceVita saatlerin 23,30 mm x 37,00 mm boyutlarındaki 
dikdörtgen kasası, kullanıcıya olağanüstü bir konfor 
sunuyor. Küçük bir saniye göstergesine sahip bu saatlerin 
rodyum kaplama çerçeveleri, kadranın iddialı rengini öne 
çıkarıyor. 

La Grande Classique de Longines, zamansız tasarımıyla 
Longines’in en ikonik koleksiyonlarından biri haline geldi. 
Yeni tek renkli La Grande Classique de Longines saatleri, 
şıklıkları ve yenilikleriyle koleksiyonun klasik zarafetine 
zarafet katıyor. Her orantısı dikkatlice düşünülmüş bu 29 
mm’lik saatler, 44 Top Wesselton pırlantayla bezeli çarpıcı 
bir çerçevenin sardığı renkli ve parlak lake kadranları ile 
göz kamaştırıyor. 



İnsanların zevklerini ve iç dünyasını; 
yaşadıkları, vakit geçirmekten keyif aldıkları 
ortamlara yansıtma istekleri tarih boyunca 

sürmüştür ve biliyoruz ki mekânların enerjisi, 
kişilerin ruh hali ve yaşam kalitesini etkiler. 

Alanlarınızı şık, konforlu ve keyifli hale getiren 
tasarımlarıyla, sektörün öncü ve birbirinden 

değerli isimlerini sizler için bir araya 
getiriyoruz...

Dekorasyon

www . em b a p e y z a j . c om
Yapısal Peyzaj  ▪  Bitkisel Peyzaj  ▪  Bahçe Bakımı

Şube: 
Kızılcaşar Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim 

Kiraz Bulvarı No: 95/1 İncek/Ankara

Merkez: 
Ümit Mah. 2432.Cad. Seralar Bölgesi No: 1/C 

Çayyolu-Çankaya/Ankara

Tel: +90 (312) 235 15 18 - Tel: +90 (532) 409 23 36

40 yıllık tecrübemizle
yaşam alanlarınızı

tasarlıyoruz.
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Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık 
șirketlerinden Move İç Mimarlık, Ankara’nın gözde konut projesi “Angora Evleri” 

projeleriyle geçmiș, gelecek ve günümüz trendlerini birleștirerek etkileyici 
bir atmosfer yaratıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Angora Evleri
Move MimarlIk Etkisinde 
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dekorasyon

Angora Evleri
Move MimarlIk Etkisinde 

ek çok farklı alanda geliştirdiği projelerle tasarım 
dünyasında öne çıkan Move İç Mimarlık, tecrübeli 
ekibiyle yenilikçi bir çizgide ilerlemeye devam 
ediyor. Ankara’nın

konut projeleri arasında dikkat çeken Angora Evleri projelerinde 
imzası bulunan firma, çözüm odaklı bir tasarım anlayışı 
benimsiyor. Vizyoner sahibi için tasarlanan bu ofis, geçmiş 
ve gelecek kavramlarını mimari anlamda harmanlarken, 
tasarımında pek çok farklı ülkeden esintilere sahip.

Move İç Mimarlık, hayata geçirdiğ i bu projede alışılagelen Türk 
avangart stilini şık bir çizgiyle sunarken, Türk geçmişinin 
görkemli renklerini kullanarak zengin bir atmosfer sağlıyor. 
Bu da, projeyi çok daha akılda kalıcı kılıyor. Detaylara batının 
klasik çizgisini de eklediklerini söyleyen Move İç Mimarlık’ın 
Türkiye çapındaki sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici bir 
proje çıktığını özellikle vurguluyor ve ekliyor: “Firma olarak 
araştırmacı, gelişime açık ve çözüm odaklı projeler üretiyoruz. 
Çağın getirdiği yeni mimari tasarımların bilincinde hareket 
ediyoruz. Bu projemizde bir ev; kullanışlı, modern ve şık nasıl 
olur, onu göstermek istedik. Özellikle evlerin iş insanları ve 
aileler  için huzur alanı olduğunu düşünecek olursak, Move İç 
Mimarlık olarak çözüm ortaklarımıza huzur kattığımızı bilmek 
oldukça gurur verici.” 

P



endinizi biraz tanıtabilir misiniz? 
1986, Ankara doğumluyum. KATÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunuyum. 
Evliyim. Dört ve altı yaşlarında iki kızım var. 
Havacılık, inşaat ve enerji alanında faaliyet gösteren 
şirketimizin proje geliştirme departmanı ile 
ilgileniyorum. 

Bir gününüz nasıl geçiyor? Rutinlerinizden bahseder 
misiniz? 
Çocuklarımın olmasıyla birlikte tabii ki birçok konuda düzenimiz 
değişti. Eskisi kadar yoğun çalışma temposu yok. Önceliğim, işten 
çocuklara kaydı ve çok da güzel oldu. Sabahları onları uyandırmak, 
onlarla kahvaltı yapmak, onları okula göndermek benim en büyük 
mutluluğum.  Çocuklarım okuldayken yapılması gereken her şeyi 
bitirmeye çalışırım ve çocuklarım geldiğinde mutlaka onları ben 
karşılarım.
Yemek ve sunum yapmak sizin için ne ifade ediyor? 
Yemeğin amacı karın doyurmak olsa da bence önce ruhu 
doyurmalı ve önce göze hitap etmeli. Sunumu güzel olan yemeğin, 
tadının üzerinde de olumlu  etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten 
artık tüm dünyada yemek sunumları, yemeğin tadından daha fazla 
ön plana çıktı. 

Sizce harika bir cumartesi akşamı nasıl olur? 
Planlı bir akşam yemeği veya bir konser olabilir; evimde film 
izleyerek ailemle vakit geçirmek olabilir ya da eşimle çok sık 
yaptığımız, ufak il dışı kaçamakları da olabilir. Aslında o günü nasıl 
geçirdiğiniz ve nasıl sonlandırmak istediğinizle çok alakalı bence.

Güzelliğiniz ve tarzınızla dikkatleri üzerinize 
çektiğiniz, modayı yakından takip ettiğiniz biliniyor. 

Peki, bu yazın trendleri neler olacak? 
Öncelikle çok teşekkür ederim. Nisan ayında eşimle birlikte 
Amerika ve Fransa tatili gerçekleştirdik. Her iki ülkede de 
yaptığım alışverişlerde çok fazla neon renk ile karşılaştım. Bunun 
dışında birçok dünya markası, yeşili ve pembeyi, ışıltıları ve taşları 
kullanmış. Siyah ve beyaz yine vazgeçilmezler arasında tabii ki. 
Jean dokulu veya jean görünümlü çantalar, ayakkabılar da gene 
çokça karşımıza çıkacak.

Yaz için tatil planı yaptınız mı? 
Küçük çocuklarım olduğu için tatil programlarımız da gene onlara 
yönelik oluyor. Arkadaşları, kuzenleri Çeşme’de olduğu için hepsi 
sabırsızlıkla yaz tatilini bekliyorlar. O yüzden bu yıl da açılışı 
Çeşme’de yapacağım ve çoğunlukla Çeşme’de olacağım; ama tabii 
ki Ege ve Akdeniz kıyılarının farklı yerlerinde tatil programlarımızı 
da yaptık.
 
Sosyal medya paylaşımlarınız beğenilerek yakından 
takip ediliyor. Sosyal medyanın hayatınızdaki yeri 
nedir? 
“ellf_style” henüz yeni açtığım bir sayfa. Günde bir kere paylaşım 
yaptığım da oluyor, birçok kere paylaşım yaptığım da. Her şey 
o anın fotoğrafı veya o anın videosu. Yaşayan bir sayfa. Gittiğim 
bir yeri, tattığım bir yemeği, gördüğüm ve beni yansıttığını 
düşündüğüm, benim gözüme hoş görünen bana hitap eden şeyleri 
paylaşıyorum. “ellf_style” sayfasına bakıldığında, aslında benim 
yaşam şeklimi ve tarzımı görüyor insanlar.

Sanat ve estetik, hayatınızda hangi noktada 
bulunuyor?  
Estetik kaygısı olmadan yapılan sanatın, gerçek anlamda sanatı 
yansıttığını düşünüyorum. Kaygı ve beğenilme endişesi, sanatın 

K

Güzelliği, tarzı ve sosyal medya 
paylașımlarıyla adından sıkça söz ettiren, 
Ankara cemiyet hayatının sevilen siması 
Elif Ölmez, hakkında merak edilenleri, 

rutinini, ilgi alanlarını ve gelecek planlarını 
MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Önceliği 
Çocuklar

röportaj

Elif Olmez
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Önceliğim, ișten çocuklara kaydı ve çok da 
güzel oldu. Sabahları onları uyandırmak, onlarla 

kahvaltı yapmak, onları okula göndermek 
benim en büyük mutluluğum.  

özgünlüğü engelliyor. Önemli olan, sanatçının ifade etmek istediği 
duyguyu karşısına doğru iletebilmesi. Ben de evimdeki tablo ve diğer 
sanat eserlerini seçerken gerçekten bana hissettirdiği duygusu ile 
ilgileniyorum.

Hayalinizdeki eve sahip olmak nasıl bir duygu? 
Gerçekten tarifsiz... Sonsuz huzur, sonsuz mutluluk demek benim için 
evim.

Evinizin iç mimarisinde nasıl bir tarz benimsediniz? 
Renklerden ve mobilyalardan biraz bahseder misiniz? 
Işık İç Mimarlık ile birlikte çalıştık. İsteğimiz, modern ama şık bir 
evdi. Roberto Cavalli ve Etro gibi dünya markalarını tercih ederek, 
istediğimiz modern şıklığı yakaladık. Evin genelinde açık renkler 
hâkim ancak, bazı yaşam alanlarında ve aksesuarlarda koyu ve 
vurucu renkler seçerek bir ahenk oluşturduk.  

Evinizde, vakit geçirmekten en çok keyif aldığınız alan 
neresi? Neden? 
Şömine alanı benim en sevdiğim köşe. Sıcaklığı ve sakinliği  huzur 
veriyor. Kitabım ve kahvem de bana eşlik ediyorsa uzun süre oradan 
ayrılmayabilirim.

Peki, evde vaktiniz en çok nerede geçiyor? 
Tabii ki mutfakta. Ben mutfağı hep çok sevmişimdir. Yeni tatlar ortaya 
çıkarmak hoşuma gidiyor. Evde küçük çocuk olunca da her gün “Ne 
yapmalı?” ya da “Bu yemeği nasıl sevdirebilirim?” arayışı oluyor. Böyle 
olunca da bazen tüm gün mutfakta olabiliyorum.

Bir evin olmazsa olmazı nedir? Bir evi yuva yapan 
nedir?
Evin rengi, dekorasyonu, oda sayısı gibi birçok şey, hepsi insanın kendi 
seçimi. Benim için bir evin olmazsa olmazı huzur, neşesi ise çocuklar. 
Yuva yapan ise aile bütünlüğü. 

Evinizde, her bir aile ferdinin kendine özel alanı var 
mı? 
Evet, var. Evimizi dizayn ederken buna çok dikkat ettik. Herkesin 
kişisel alanının olması, herkesin özgürce ve kimseyi rahatsız etmeden 
dilediğini yapması büyük konfor.

Evinizin ilham veren, sizi üretmeye iten ya da aklınıza 
yeni fikirler getiren noktası var mı?
Tabii ki mutfak. Yeni denemeler en büyük hobim olmuştur her zaman. 
Mutfakta yeni tatlar üretmeyi ve sevdiklerimle paylaşmayı seviyorum. 

Misafirleriniz sizi ziyaret ettiklerinde ne hissediyorlar? 
Evin enerjisini sevdiğini söyler misafirlerim. Şık ve huzurlu bulurlar.  

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz? 
İleride bir sanat galerisi projem var. Farklı konseptlerin birleştiği, ilgi 
alanına göre tercihlerin olacağı, sanata dair birçok şeyi barındıran bir 
galeri. Sadece doğru zamanı beklemekteyim.  



Sanatla Yaşayan 
Mobilyalar
Tuğçe Eyilik Vardar’ın mobilya 
tasarım markası olan Bon Objet’in 
“Palmiye Gölgesi” isimli 2022 yaz 
koleksiyonu ve Müze Evliyagil’n sanat 
eserlerinden oluşan seçkileri özel bir 
etkinlikle sundu. 

Tuğçe Eyilik Vardar ev sahipliğinde yapılan özel koleksiyon 
davetine; iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Bon 
Objet ile Müze Evliyagil’in “Sanatla Yaşayan Mobilyalar” davetinde, 
Bedri Baykam, Burcu Perçin, Bahar Yürükoğlu, Ekrem Yalçındağ, 
Haluk Akakçe, Kemal Önsoy, Mithat Şen, Mübin Orhon, Osman 
Dinç ve Elif Tutka gibi ünlü sanatçıların sanat eserlerinden seçkilere 
yer verildi. 

davet

EKREM-TUĞÇE EYİLİK VARDAR

EBRU YILMAZ ÇAKMAK

NESLİHAN TORUNLAR BANU, NESRİN EYİLİK
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Bon Objet’nin 
2022 yaz 
koleksiyonu 
ve Müze 
Evliyagil sanat 
eserlerinden 
olușan seçkiler, 
özel bir etkinlikle 
tanıtıldı.

SEDEF FENERCİOĞLU SELİN BOZKURT ZEYNEP MUTLU ÜMİT YATAĞAN

TUĞÇE PEKSAYAR ZEYNEP KARAMEHMET GÖNENÇ TUNÇ-ÖZLEM DALGA



“Ankara’nın 
En İyi Vaadi” 
Satışa Açıldı
Yenilikçi projelerin ve çok kazandıran 
yatırımların öncüsü Fırat Life Style 
ve Rast Grup ortaklığı ile inşa edilen 
Natura Vadi, MAG PR Solutions’ın 
düzenlediği görkemli bir lansman 
töreni ile satışa açıldı.

Sunuculuğunu, Türkiye güzellerinden Nefise Karatay’ın yaptığı 
lansmana iş, sanat, cemiyet, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli 
isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rast Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Koca, “Ülkemizde her yıl yedi yüz elli bin yeni konut 
ihtiyacı doğmaktadır; ancak, son zamanlarda yeni konut üretimi 
yapılamadığından hem kira hem de satış fiyatları yükselmiştir. Biz Fırat 
Life Style ile beraber elimizi taşın altına koyarak büyük ölçekli bir projeyi 
daha hayata geçirdik.” açıklamalarında bulundu. Gün boyu etkinliklerin 
düzenlendiği lansman organizasyonunda Natura Vadi’nin örnek dairesi 
de davetlilerin beğenisine sunuldu. Natura Vadi’nin konumu, konsepti, 
mimarisi ve proje tanıtım ofisi ziyaretçilerden tam not aldı.  

davet

MURAT GÜLEÇ MURAT AKÇA

BÜNYAMİN-MELİS BOLAT SİRET UYANIK

FARUK KOCA
152



HANDAN BANU ÖZTÜRK OSMAN YILDIRIM

NEFİSE KARATAY İSMAİL FIRAT-SEDEF FIRAT

MAG PR Solutions 
ile düzenlenen 
lansman 
organizasyonuna 
iș, sanat, cemiyet 
ve siyaset 
dünyasından 
önemli isimler 
katıldı.

BETÜL, BEKİR FIRAT

ABBAS-ESİN FIRAT



GÜNEȘ DİLEK EFE ÖZDEMİR, CAN ÇAVUȘOĞLU AYÇA ALTINOK

AYSU-KUTLU TAMAY BAHADIR-PERA-ENDER SEVGİ GÜLTEKİN ERCE BELECOĞLU

Açılıș konușmasını 
yapan Faruk Koca, 
Fırat Life Style 
Yönetim Kurulu 
Bașkanı İsmail Fırat’ı 
sahneye davet 
ederek Natura Vadi 
gibi, Ankara’ya 
marka değeri 
katacak önemli 
bir projeye birlikte 
imza attıkları için 
teșekkürlerini iletti. 

EFEHAN-IȘIN KURȘAKLIOĞLU AYȘEGÜL AYGÜN RAMAZAN KARA RAFET KARA

AYBÜKE ALTINOKESRA DÖNERTAȘ EMRE TERCİYANLI AYLİN DİLER

Ön talep 
sürecinde 
yoğun ilgi gören 
Natura Vadi’nin 
lansmanında 
rekor seviyede 
konut satıșı 
gerçekleștirildi.

davet
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dekorasyon

Kendinden emin adımlarla yıllar önce sektöre giriș yapan ve geçtiğimiz yıllarda Pin 
Design Studio adıyla kendi markasını kuran İç Mimar Bengisu Akan, markasıyla 

verdiği hizmetlerden bahsederken, gerçekleștirdiği son projesini aktarıyor...

Pin Design Studio
Projelere Gururla Bakmak

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? Pin 
Design Studio’nun öyküsü nasıl başladı?
Ankara doğumluyum. Tasarıma olan ilgim, gerçek 
anlamda kendimi bildim bileli mevcut. Lise çağımda 
dahi tasarım odaklı içerikler, dekorasyon dergileri, 
düşünülerek tasarım kaygısı ile oluşturulmuş mekânlar 
dikkatimi çekmiştir. Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık 

ve Çevre Tasarımı mezunuyum. Lisans dönemimde sabırsız ve 
meraklı -belki de heyecanlı demek daha doğru olur- yapım sebebiyle 
boyumdan büyük işlere kalkışarak Ankara Siteler’de birçok 
firma ile proje süreçleri yaşadım. Fuarlara katıldım. Kartvizitimi 
bastırıp dağıtarak yılların iç mimarı edasında projeler çizmeye 
giriştim. Mesleki bilgi yetersizliği ve insan ilişkilerinde henüz 

Ö

BENGİSU AKAN

deneyimsizliğimin, heyecanımın getirdiği sonuçlar doğrultusunda 
zorlandığım da, başarılı olduğum da oldu... Geriye döndüğümde 
“İyi ki tüm bu süreci yaşama fırsatım olmuş.” diyorum. Her yeni 
iş, yeni proje sıfırdan başlamak kadar heyecanlı. Algılarınız açık 
olduğu sürece her anlamda eğiten, öğreti dolu, kendine özgü birer 
masal gibi hepsi. Lisans sürecimi tamamladıktan sonra Sherwood 
Mobilya ile yollarımız kesişti. Beş yıl kadar proje departmanı, üretim 
departmanı, reklam ve kurumsal ilişkiler, müşteri ilişkileri, mağaza 
tasarımları vs. birçok iş kaleminde yöneticilik yaptım. Bugün gerek 
mesleki anlamda, gerekse kazandığım bakış açısı olarak kendilerine 
çok şey borçluyum. 2018’den bu yana bir süre freelance olarak, 
sonrasında 2020’de kurduğum Pin Design Studio markam ile 
sektörde bulunuyorum.
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Pin Design Studio olarak verdiğiniz hizmetler neler?
Hemen hemen tüm mekânlar için iç mekan, peyzaj ve cephe 
tasarımları yapıyoruz. Mekân ayrımı pek yapmayız açıkçası, 
çünkü her mekânın kendine özgü prensipleri olur. Hepsi ile 
ilgilenmek hem tüm disiplinlere hâkim olmamızı hem de çok yönlü 
düşünebilmemizi sağlar, kısıtlanmayız. Her seferinde öğrenir ve 
öğretiriz. AVM, otel, plaza, pub, kafe, üniversite, kat konut, müstakil 
konut, ofis, güzellik merkezi gibi birçok alanda mekân tasarımı, 
uygulama, şantiye süreçlerini yürütüyoruz. Kimi sıfırdan anahtar 
teslim, kimi koordinasyon ve uygulama projelerine yönelik, kimi 
şantiye takibi, kimi de yalnızca konsept proje üzerine. Her biri ayrı 
keyif. Her biri ayrı gurur. Referanslarımız bu anlamda hem çeşitli 
hem de sağlamdır. Çoğu işverenimiz ile arkadaşlık ve dostluk ilişkisi 
geliştirerek görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun 
bana hissettirdiği duygu, ticari kaygımın her zaman önüne geçmiştir. 
Mesleğimi duygusal ve etik ilkeler doğrultusunda sadece sevdiğim 
için yapıyorum. Bence devamı, kendiliğinden kazancı getirir ve 
hayal etmekten geçer… İşverenin talebi ve ihtiyacı doğrultusunda 
projelendirme sürecimiz konseptte de kalabiliyor; malzeme seçimleri, 
mahal ve keşif listeleri metrajlar, uygulama detay projeleri, Shop 
DWG çizimleri ile beraber paket de hazırlıyoruz. Talep edilen 
doğrultuda gerek sabit ve hareketli mobilya/dekorasyon uygulama, 
gerekse diğer inşaat konularında uygulama hizmeti veriyoruz. Ayrıca 
kurumsal kimlik (logo, broşür, kartvizit, konsept renk paletleri vs.) ile, 
tasarladığımız projenin her detayını oluşturuyoruz. Bu sayede işveren 
bir tek bizim firmamız ile tüm süreci tamamlayabiliyor. Çok yakın bir 
tarihte ev ve ofis aksesuarları satışlarımız da başlayacak.

Projelendirme ve uygulama aşamasında öncelikleriniz 
neler?
Bence mekân tasarlamak girift bir iştir. Kullanıcının entelektüel 
birikimi, psikolojik durumu, hayal dünyası, sosyal çağın teknolojik 
ve toplumsal etkileşiminin üzerinde oluşturduğu etki, o mekâna 
yansımalı. İyileştirici nitelikte; fakat tasarımcının yorumu ve 
yönlendirmesi ile. Mekân her ne amaçla oluşturuldu ise (ofis, 
showroom, konut, otel vs.) o amaca yönelik son derece ergonomik, 
kendine has ve karakterli olması gerekir. Teknolojiden faydalanırken 
(son çıkan malzeme, mekanizma vs. bilgisi) geçmişten günümüze 
birbiri içine geçmiş birçok stili doğru orantı ve yumuşak geçişlerle 
kullanmayı severim. Adına bir nevi zamansız tasarım diyorlar. Her 
stilin ayrı materyal, doku, koku, renk ve tasarım donesi vardır. Bunlara 
hâkim olmak, doğru şekilde aktarabilmek çok önemlidir ve tabii 
ki hayal etmek; hayal ettiğimin gerçek hayatta karşısına geçerek 
mesleki tatmin arzumu doyurmak, benim mekân tasarlarkenki 
yakıtım… Bizlerin öncelikle çift yönlü düşünebilme yetisine sahip 
olması gerekir. Nedir bu çift yönlü düşünebilme? Hem mükemmele 
yakın bir tasarım ortaya çıkarabilmek için duygusal zekânın getirisi 
olarak sanat algısının yüksek olması, hayalperest olmak hem de hayal 
ettiği tasarımı realiteye uyarlayabilecek teknik bilgi birikiminin ve 
mantıksal zekâsının yüksek olması. Ben buna beynimizin sağ ve sol 
loblarını aynı anda aynı performansla kullanabilme yetisi diyorum 
(ne kadar mümkünse). Teknik ve sanatın iç içe olduğu, çok kutsal 
bir meslek olarak görüyorum. İyi bir iç mimarın meraklı, heyecanlı, 
obsesif, aynı zamanda soğuk kanlı, sabırlı ve farkındalık sahibi olması 
gerekir. Bizim mesleğimiz hata kaldırmayan bir meslek, dolayısı ile ne 
kadar ayrıntılara dikkat edersek o kadar az hata ile süreci tamamlarız. 

İzmir’de tamamladığınız loft villa projeniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?
Villamızın kaba yapısının bir kısmı dahil olmak üzere tüm sürecini 
bizler yönettik. Çok keyif aldığımız bir proje oldu. Bir ila iki ay 
içerisinde teslime hazır hale gelecek. Dört katlı, her kat 150 m2 

olmak üzere toplam 600 m2lik iç mekâna sahip loft stili ile 
tasarladığımız bir yapı. 

Bu projenizde öne çıkan detaylar nelerdi?
En önemli ayrıntısı kesinlikle mutfak ve yaşam alanı: İç mekân 
ve dış mekan birlikte düşünülerek ihtiyaca göre doğramalar 
açıldığında birleşip tek mekân havası oluşturması. Çalışma 
alanı, oyun alanı, jakuzi, sauna alanı vs. her mekânı, kendine has 
bir karakterle, doğa ile bir bütünlük içinde, duvarlar ve kapalı 
kapılar ardında kalmadan, açık alanlar şeklinde oluşturduk. 
Kullanıcının hem ergonomik olarak rahat edeceği hem de ruhunu 
besleyebileceği düşüncesi ile hareket ettik.

Sizi en çok zorlayan ve size en keyif veren kısım 
hangisiydi?
En zorlayıcı kısım, İzmir’in yerel ekipleri ile çalıştığımız kalemler 
oldu. Her ne kadar zorlayıcı da olsa, uygulama ilerleyip de mekân 
kendini göstermeye başladıkça karşısına geçip seyretmek tüm 
yorgunluğu unutturuyor. Geneliyle süreç çok keyifliydi.

Gelecek projelerinizden biraz bahseder misiniz?
Hedeflerimiz arasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında 
önemli ve değerli mekân tasarım ve uygulamalarına imza 
atmak ilk önceliğimiz. Diğer taraftan ev ve ofis aksesuarlarımızı 
çeşitlendirip, geliştirip son kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde 
satışa sunmak. 

pindesignstudio
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Geçen ayki yazımızda “Evlerin iç mekânlarına girip, en çok zaman geçirdiğimiz 
mekânları nasıl daha keyifl i alanlara döndürebiliriz?” gibi konulara değinmiștik. Bu 

ay ise daha çok girișler, karșılamalar ve mutfakları ele alacağız.

Kucaklayıcı Girişler ve 
İşlevsel Mutfaklar 

ir tasarımın bütünüyle ele alınması gerekse 
de, mekânların en önemli yeri kuşkusuz, 
girişidir. Peki, giriş ve karşılamalar nasıl 
olmalıdır?
Türk milleti olarak biz her zaman ev sahipliğimizle 
tanınmış, bilinmişizdir. Hatta bu konuda söylenmiş 

pek çok atasözü ve deyiş vardır. Buradan yola çıkacak olursak iş yeri, 
otel, hastane, ofis veya ev fark etmeksizin giriş tasarımı karşılayıcı, 
kucaklayıcı ve sıcak olmalıdır. Konutlarda (villa veya apartman 
dairesi fark etmez) sıcak, ferah, mümkünse geniş karşılamalar 
hazırlanmalıdır. Bu mekânlara konulacak çiçekler, dışarıda bulunan 
doğanın içeri akışını sağlayacaktır. Aynalar ve ışık oyunları, bu 

B

Uğur Batur
ugurbatur@arteramimarlik.com

mekânları hem geniş gösterecek hem de çıkış ve girişte insanların 
üst başına bakabilmesi gibi bir fonksiyon da kazandıracaktır. 

Ticari alanlara gelecek olursak; buralarda durum değişkenlik 
gösterir. Mekânın ne amaçlı olduğu, oranın giriş tasarımında en 
önemli etkendir. Yani bir hastanenin, otelin, restoranın, ofisin, 
polikliniğin girişi birbirlerinden çok farklıdır; ama hepsinin ortak 
yanı, konforlu, mekân büyüklüğüne göre bekleme alanlı, kurumsal 
kimliği ve yapılan işi daha girmeden tanımlayabilen ve mümkünse 
firmanın gücünü de anlatan bir tasarım olmalıdır. Yirmi seneyi 
geçen meslek hayatımızda en çok karşılaştığımız durumlardan 
biri, firmaların kurulum aşamasında giriş ve karşılamaya hiç önem 

158 magdergi.com.tr



vermediği ama yıllar içinde bunun en önemli alan olduğunu anlayıp 
düzeltmeye çalıştığı oldu.

Gelelim evlerimizin ve bugünlerde önemi artmaya 
başladığından dolayı iş yerlerimizin mutfaklarına.
Mutfak konusu, biraz daha kapsamlı ele alınması gereken bir konu; 
çünkü konutlarda, özellikle çalışan aileler, evde bulundukları zamanın 
çoğunu mutfakta geçirmektedir. İşten gelinir, yemek yapılır ve ailece 
yemek yenilir. Sabah da işe gitmeden hızlıca kahvaltı yapılır. Bu hızlı 
yaşam biçimi mutfaklarımızda bazı tasarımsal değişikliklere neden 
oldu. Mesela mutfaklarımız giderek, açık mutfaklara dönmeye başladı. 
Açık mutfak yapamayanlar bile bir küçük ada yardımıyla bunu salona 
açtı ve hem ailesiyle sohbet edip, hem de yemek yapmanın yöntemlerini 
buldu. Ailece yapılan yemekler, erkeklerin ve hatta çocukların bile 
bunu eğlenceli bir şeye dönüştürmesi de mutfakları daha geniş alanlar 
haline getirdi.

Sebep ne olursa olsun biz, mutfağı hep müşterimize özel planladık. Yani 
müşterimize mutfak yapmadan önce onun mutfak alışkanlıklarını 
inceledik, yaşam tarzına baktık, hatta hangi elini kullandığına bile 
dikkat ettik, çünkü sağ elini kullanan bir insanla sol elini kullanan 
bir insanın mutfak tasarımı aynı olamaz. Mutfaklarda ergonomi 
çok önemlidir. Mutlaka çalışma üçgeni iyi ölçülmeli ve çok iyi 
tasarlanmalıdır. Unutmayın, ergonomisi ve çalışma üçgeni doğru olan 
bir mutfak sizin çok ama çok daha az yorulmanız demektir. 

İş yerlerinde ise durum doğal olarak farklı. İş yerindeki mutfağın 
büyüklüğü, o mutfağın ne sıklıkla, ne amaçla kullanıldığı ve kaç 
kişiye hizmet verdiği gibi etkenler nedeniyle değişiklik gösterir; fakat 
iş yeri veya konu değişmeksizin bu tarz mutfaklarda da yine çözüm 
çok önemlidir (Restoran mutfakları başlı başına ayrı ele alınması 
gerektiğinden, onu bu yazımıza dahil etmiyoruz.). Günümüz şartlarında 
ise iş yerleri; mutlu çalışanların, başarı oranını arttırdığının farkına 
vardı. Bu sebepten dolayı da onların dinlenme alanlarına önem 
vermeye başladı. Bunların başında da mutfak geldi. Mutfaklar, daha 
çok camı olan ve ferah alanlara yapılmaya başlandı. Hatta mümkün 
olduğu durumlarda bunun dışarı bir kış bahçesine veya en azından 
bir balkona açılmasına önem verildi. Mutfak gibi önemli alanlarda 
unutulmamalıdır ki tasarımdan önce fonksiyon çözülmelidir.

Bu ayki yazımızda bina girişleri, karşılamalar ve mutfaklardan 
bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda ise çocuk odaları ve çalışma 
odalarına yer vereceğiz. 



TAHİR CAN OLGAZ, HASAN ÖREN, ÖĞÜNÇ KAYIRAN, ALİCAN 
CENGİZOĞLU, FIRAT ÖZÜTEMİZ

Yeni Konsept 
Mağazaya Şık 
Açılış
Bener Şirketler Grubunun yeni 
konsept mağazası şık bir davet ile 
açıldı. Benerlerin ev sahipliğindeki açılış 
organizasyonuna çok sayıda önemli 
isim ve devlet yetkilisi katılım gösterdi.

Kırk yıllık tecrübesiyle sektörde gösterdikleri modern ve şık anlayışı 
mağazalarıyla yansıtmayı hedefleyen, inşaat sektörünün önemli 
isimlerinden Ömer Bener’in kurucusu olduğu Bener Mobilya ve 
İnşaat’ın, Ankara Çayyolu’nda gerçekleşen yeni konsept mağaza 
açılışı; markanın Başbakan Eski Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, 
Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Ankara 
Valisi Vasip Şahin ve Merkez Valisi Aykut Pekmez ile mimarlar, iş 
insanları ve hukukçuların katılımıyla gerçekleşti. Markanın kurucu 
ortağı Yeşim Bener’in öncülüğündeki açılış davetinde, ürün grupları 
tanıtılırken, misafirlerse alışveriş yapmayı ihmal etmedi. 

davet

ÖMER-YEȘİM-KAAN-BEYZA BENER
160



BERK BATUR DAMLA AKYÜZ BÜLENT AKDENİZ TUĞRUL-YANA-YILDIRIM ALPARSLAN TÜRKEȘ

Bener Mobilya ve 
İnșaat; mimarlar, 
iș insanları, 
hukukçular 
ve politikanın 
tanınan isimlerinin 
katılımıyla 
gerçekleșen 
bir davet ile 
yeni konsept 
mağazasının 
açılıșını yaptı.

FEHİME KARAOĞLU SELVİNAZ EYÜPOĞLU ERGÜN GÖKÇE ALTUNKAYA MELTEM AYHAN
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davet

Markanın kurucu ortağı Yeșim 
Bener’in öncülüğündeki açılıș 
davetinde, ürün grupları 
tanıtılırken, misafirlerse alıșveriș 
yapmayı ihmal etmedi.

KAAN BENER, SALİH ÖZBAY

ANKARA VALİSİ VASİP ȘAHİN, ÖMER-YEȘİM BENER

HİLAL ERDİNÇ, MELTEM AYHAN, ÖMER-YEȘİM BENER

KAAN BENER, HASAN ÖREN, ÖMER BENER, PROF. DR. MUSA KAZIM ÇAĞLAR,
PROF. DR. TAYYİBE NUR ÇAĞLAR, YEȘİM BENER

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN 
KAVAKLIOĞLU, YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEȘ
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Renkli 
Olmaktan 

Korkmayın
Renklerin mutluluk ve heyecan verici 
etkisiyle konforun birleșimi, yașam 
alanlarınızda mükemmel zamanlar 

geçirmenizi sağlayacak...

ROCHE BOBOIS

ENNE
Sehpa

BEYMEN-BLOOMINHVILLE
Gazetelik

YOI DESIGN
Yastık

KUTA HOME
Kanepe

ENNE
Berjer

CUBE
SEM COLLECTIONS 

Aydınlatma

davet

Markanın kurucu ortağı Yeșim 
Bener’in öncülüğündeki açılıș 
davetinde, ürün grupları 
tanıtılırken, misafirlerse alıșveriș 
yapmayı ihmal etmedi.

KAAN BENER, SALİH ÖZBAY

ANKARA VALİSİ VASİP ȘAHİN, ÖMER-YEȘİM BENER

HİLAL ERDİNÇ, MELTEM AYHAN, ÖMER-YEȘİM BENER

KAAN BENER, HASAN ÖREN, ÖMER BENER, PROF. DR. MUSA KAZIM ÇAĞLAR,
PROF. DR. TAYYİBE NUR ÇAĞLAR, YEȘİM BENER

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN 
KAVAKLIOĞLU, YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEȘ
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Sade ve renk algılarını yıkan tasarımlardan yana olduğunu belirten G Design 
Interior Studio’nun kurucusu İç Mimar Gökçe Altunkaya Șahin, marka olarak 
vizyonunu ve kurumsal mekân tasarımlarına yönelik mimari çizgisini aktarıyor.

G Design Interior Studio
Yeni Atmosferler Yaratmak

endinizden biraz bahseder misiniz? Ne 
kadar süredir sektördesiniz?
Hacettepe Üniversitesinden 2013 yılında mezun 
oldum; fakat 2010 yılından beri inşaatın ve mobilya 
sektörünün içindeyim. Mezun olduktan bir yıl sonra 
yüksek lisansa başladım, kurumsal kimlik ve marka 
tasarımının iç mekân yansımaları üzerine keyifli 

bir tez yazdım. Sektör fark etmeksizin markaların mekânlarını 
tasarlamaya da bundan sonra başladım. Goodyear lastik 
mağazası ve servisi, üçüncü nesil kahveci, kapı mağazası, yapı 
ofisi, kuaför, güneş enerjisi ofisi, restoran, oto yıkama gibi birçok 
farklı sektör için mekânlar tasarladım.

K

GÖKÇE ALTUNKAYA ȘAHİN

Kurumsal bir mekân tasarlarken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Mesele aslında marka kimliğinin bütünlüğünü korumak. 
Uzmanlığım sayesinde markaların karakter özelliklerini mekâna 
yansıttığım için, müşterinin algısını markanın kurumsal kimliğiyle 
bütünleştirebiliyorum. Bu sayede markanın istediği hedef kitleyi 
belirleyip, müşteri üzerinde bırakmak istediği etkiyi mekânda 
yaşatıyorum.

Marka kimliğini analiz edip, özelliklerini sadece renk olarak değil, 
form, doku ve işlev olarak da mekâna yansıtınca, marka hikâyesi 
mekânıyla bütünleşmiş oluyor.
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Çizginizi nasıl tanımlarsınız?
Benim için mekânda renkler kadar dokular ve ışık da çok önemli. Yaratmak 
istediğim atmosferi bunlara göre belirliyorum. Markaya bağımlı olan tüm 
insanların, yani çalışacak kişilerin, gelecek müşterilerin, yöneticilerin konforu 
her anlamda üst düzey olmalı. Havalandırmalar, iklimlendirme sistemleri, 
sirkülasyon hatları, hatta oturduklarında görecekleri aksesuarları bile özenle 
tasarlayıp hayata geçiriyoruz.

Tasarımlarınızda belirli bir tarzınız var mı yoksa müşterinin 
istekleri doğrultusunda mı ilerliyorsunuz? Tasarım süreçlerinizi 
biraz açar mısınız?
Sade ve işleve yönelik tasarım biçimini tercih ediyorum. G Design markamın 
logosunu bile bu mantıkla yola çıkıp tasarladım. Beyaz fonda beyaz semboller, 
sadeliği çağrıştırmakla birlikte, kişilerin renk algısını kırmak amaçlı ve iç 
mekân tasarımı yaparken firma olarak tamamen mekânı tasarlanan markaya 
göre şekil aldığımızın göstergesi.

Tarz fark etmeksizin tüm mekânın uyum içinde olması benim için çok önemli. 
Tasarım yaparken marka karakterinden uzaklaşmadan, istimara analizini 
iyi yaparak, mekânın elverdiği ölçüde çalışıyorum. Tasarım süreci markaya 
ve marka sahibine göre şekil alıyor. Markayı mı marka sahibini mi mekânda 
ön plana çıkaracağımıza göre tasarımı biçimlendiriyorum. Tasarım tüm 
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gerçeğe dönüştürüyoruz. Sonuçta tasarım dijital üç boyut üzerinde kalıp, gerçeğe 
dönüşmediği sürece mimari bir sanat eseri olamaz.

Son zamanların en çok tercih edilen kurumsal tasarım çizgisi 
nedir? Kurumsal iç mimari trendlerinden bahseder misiniz?
Son dönemde kurumsal iç mekânlar konusunda farkındalık daha çok arttı. 
Marka sahipleri, iyi mekânların satış oranlarını gözle görülür biçimde 
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renkler kullanarak tasarım yapıyoruz. Görselle birlikte konfor da çok önemli 
olduğundan, son zamanlarda mekânlarda akıllı otomasyon sistemleri, 
yöneticiler tarafından çok kullanılıyor. Deneyim tasarımı kavramı hayatımıza 
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İncek’te Yükselen Değer 
Akadia İncek

Öncü projelerin ve kazandıran yatırımların adresi MBM İnşaat ve Mutlucan 
Tuz ortaklığıyla inşa edilen Akadia İncek, başkent Ankara’nın en değerli 

lokasyonu İncek’te, lansman fırsatlarıyla beğeniye sunuldu. 

enzersiz projeleri ve yüksek getirili gayrimenkul 
yatırımlarıyla sektöre yön veren MBM İnşaat ve 
Mutlucan Tuz’un iş birliğiyle hayata geçirilen, 
Ankara’nın en prestijli ve gözde konut projesi Akadia 
İncek’in görkemli lansmanı, projenin İncek’te bulunan 
tanıtım ofisinde gerçekleşti. 

40 bin metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilen Akadia İncek, 2+1, 
3+1 ve 4+1 tiplerine sahip 910 konut, 56 home office ve 13 adet ticari 
üniteden oluşuyor. İncek Bulvarı’na çok yakın bir konumda yer 
alan karma projenin, 9 bin metrekarelik bir peyzaj alanına sahip 
vahasında, açık-kapalı yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, 
oyun parkları, basketbol sahaları, sosyal tesis ve fitness salonu 
bulunuyor. 

Açılış konuşmanı gerçekleştiren Mutlucan Tuz Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Mutlu, “Türkiye ekonomisine büyük katkılar 
sağlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. MBM İnşaat bugüne 

kadar 3000 konut inşası tamamlamış olup, Akadia İncek projesinin 
ekim 2024’te tamamlanmasıyla beraber bu rakam 4000’lere 
ulaşacaktır.’’ açıklamasında bulundu.

Proje; konumu sayesinde konut sahiplerinin kentle olan bağını 
sürdürürken, mimari projesi ve peyzaj alanı sayesinde doğa-insan 
ilişkisini koparmadan, gerekli mahremiyet ve güvenlik alanını da 
sağlıyor. Konut alanlarının 85 metrekare ila 267 metrekare arasında 
değiştiği Akadia İncek’in ekim 2024’te sahiplerine teslim edilmesi 
planlanıyor.

MBM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Mutlu, lansman 
öncesinde dahi rekor bir talep aldıklarını ifade ederek “Şu an 
maliyetlerin altında bir fiyat politikası izliyoruz. Lansman öncesinde 
aldığımız rekor talep, başkentte Akadia İncek gibi projelere daha çok 
ihtiyaç olduğunu gösterir durumda. Dostlarımızın talebine karşılık 
sunduğumuz avantajlı fiyatlarla konut sahibi olanlar, şüphesiz altı 
ay içerisinde çok büyük kazanç sağlayacaklar.’’ dedi.. 

MUZAFFER MUTLU 
MUTLUCAN TUZ A.Ș. YÖNETİM KURULU BAȘKANI

B

davet

İș ve cemiyet hayatının 
katılımıyla gerçekleșen 
lansman töreninde 
misafirler Akadia İncek 
hakkında bilgi sahibi 
olurken, gün boyu süren 
ikram ve etkinliklerle de 
keyifl i bir gün geçirdiler.

ȘENOL MUTLU 
MBM İNȘAAT A.Ș. YÖNETİM KURULU BAȘKANI

EFE, MUZAFFER,MERVE, DUYGU, ȘENOL, YASEMİN, 
MERT, BEGÜM, HATİCE MUTLU
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dekorasyon

Hazırlanan sofralarda en az yemekler kadar sunumun da önemli olduğunu 
belirten Merva Can İpek, kurucusu olduğu Gajah ile müșterilerine estetik 
parçalar sunmayı hedefl ediği ürün yelpazesinden, sofra trendlerinden ve 

gelecek planlarından bahsediyor...

Göz Dolduran Sofralar İçin
Gajah

endinizden biraz bahseder misiniz?
1990 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldim. İlkokul 
eğitimimi Diyarbakır’da tamamladıktan sonra lise ve 
üniversite dönemimi sırasıyla Ankara ve Mersin’de 
tamamlayarak, doğduğum şehir olan Diyarbakır’a, 
ailemin yanına kesin dönüş yaptım. Buradaki 
yatırım fırsatlarını uzun bir süre değerlendirdikten 

sonra kendi evimi ve içerisinde yer alan tüm ürün gruplarını 
tasarlayıp ardından aldığım olumlu geri bildirimler ile bu 
değerlendirmelerimi göz önünde bulundurdum. Tasarım 
desteğimi öncelikle yakın çevremdeki insanlarla temas ederek, 
ardından, yaptığım konut ve iş yerlerinin beğenilmesi ve geniş 
kitlelere hitap edip talep görmesi üzerine bir marka çatısı altında 
toplamaya karar verdim.

K

MERVE CAN İPEK

Gajah’nın kuruluş öyküsü nedir? Hangi amaçla yola 
çıktınız?
Gajah; üç yıl önce tasarlanmaya başlanan, insanlara evlerinde benzersiz 
bir atmosfer yaratmak amacıyla en ufak parçaların bile uzun bir süreç 
sonucu belirlenerek tamamen yönlendirmek istediğimiz şekilde 
planlanan bir marka oldu. Pandemi döneminin, hayatımızı baştan aşağı 
değiştirdiği aşikâr ancak, bu dönemin yarattığı alanlardan biri de evde 
geçirdiğimiz zaman dilimlerinin çoğalması oldu. Yaşam alanlarımızda 
başlayan bu değişim, dekorasyon ve estetik arayışlarımızı da oldukça 
etkiledi. İnsanlar keyif aldıkları berjerlerde oturup en sevdiği fincanlar 
ile kendilerini ödüllendirmek üzerine bir değişime girdiler. Buna 
tabii ki yaşam alanımızda önceden de yer veriyorduk ancak, artık bu 
kitle çoğalarak yaşam alanları birer sanat galerisine ve markaların, 
ürünlerini neredeyse spotlar altında sergiledikleri bir alana dönüştü. 

Gajah, Endonezce fil demek. Toplumumuz için fil, özel bir anlam 
taşımakta. Ev sahiplerine uğur getiren, yeni ev sahibi olmak 
isteyenlerin kendi yaşam alanlarına göre konumlandırdıkları filler 
artık Gajah’nın bir parçası. Gajah, insanların bir nevi hayallerini 
gerçekleştirmek istediğimiz bir kapı. Yıllar içerisinde geniş kitleleri 
misafir etmeyi hedefleyen bir kapı. 

Ürün çeşitliliğiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ürün çeşitliliğimiz ünlü markaların dekorasyon ve mutfak 
gruplarından, ev tekstil ürünlerine kadar uzanmakta. Tamamen 
hedef müşteri kitlemize göre belirlediğimiz bir seçki olan, 
çoğunlukla tamamlayıcı dekorasyon gruplarından oluşmakta. 
Gajah müşterilerinin evinde temelde görmek istediğimiz şey, 
satın almış oldukları dekorasyon, sunum ya da tekstil ürünlerini 
evlerinin en sevdikleri köşesinde sergilemeleri ya da özendikleri 
sunum masalarında kullanmaları yönünde. Bu bizim için, yapmak 
istediğimiz ana fikri gerçekleştirmekte oldukça mutlu eden bir sonuç. 

Koleksiyonunuzu nasıl oluşturuyorsunuz? 
Kendi üretiminiz mi, markalardan seçkilerle mi 
oluşturuyorsunuz?
Yakın zaman hedeflerimizden biri, kendi özel mobilya grubumuzu 
üretmeye yönelik olsa da Gajah bünyesinde bulunan tüm ürünler 
özel markalardan, Gajah müşterilerine özel seçilen sınırlı sayıda 
ürünler. Markalara göre değişen tarzlarda müşterilerimize geniş bir 
ürün yelpazesi sunmaktayız. Müşterilerimize alternatif bir bakış açısı 
sunarak yaklaşmaktayız. Gajah müşterilerinin çoğunlukla tercihleri 
ile ilgili birkaç ürün arasında kararsız kalmasından memnunuz. 
Bünyemizde yer alan markalarımıza çözüm ortaklıkları için sizin 
aracılığınızla bir kez daha tekrar teşekkür etmek isteriz.

Sofralarda bir stil olmalı mı?
Kesinlikle. Hazırladığımız sofralarda yemekler kadar sunumlar 
da artık oldukça önemli. Göz dolduran sofralarda insanlar daha 
keyifli yemek yerken, aynı zamanda yemeğin sunumuna gösterilen 
özen ayrıca sunumun yapıldığı kişileri de özel hissettirmekte. 

Müşterilerimize hayal ettikleri sofra stillerine ulaşmalarında 
aracılık ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Masaların ve sofraların son trendleri neler?
Sofra stillerinde baskın olan; klasik, natüralist ya da provans 
stillerin yanı sıra artık özgür masalar da çok moda. Birbirinden 
farklı gruplardan seçilen tabaklar ve bardaklar ya da 
birbirini özgürce tamamlayan parçalar oldukça stil sahibi 
görünen masalara dönüşebiliyor. Bu yılın en baskın sofra 
trendi bizce; sunum yüzeyinin oldukça göründüğü örtülerin 
yerini runner’ların aldığı ancak, kat kat servis takımları ve 
aksesuarlarla çeşitlenen, yoğun olarak natürel parçaların 
kombinlendiği masalar diyebiliriz. 

Gelecek planlarınızı anlatır mısınız?
Bizleri çok heyecanlandıran, şimdilerde adımlarını sağlam ve 
dikkatlice attığımız Gajah’nın mobilya serüvenine başlıyoruz. 
Gajah’nın kuruluşundan beri var olan bu fikrimizi artık hayata 
geçirmek için adımlar atarken bir yandan heyecanlı, bir yandan 
da müşterilerimize sunacağımız yeni ürün grupları için oldukça 
yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hedeflediğimiz müşteri kitlemiz 
olan Gajah müşterilerine tam odaklı çözüm ortaklığı sunarak 
evlerinin kapılarını bizlere açtıkları için memnun edebilmek ve 
sürdürülebilir bir marka algısı yaratmak niyetindeyiz.  

Gajah, insanların bir nevi hayallerini 
gerçekleștirmek istediğimiz, yıllar 

içerisinde geniș kitleleri misafir etmeyi 
hedefl eyen bir kapı... 
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dubai’de 
modern 

dokunuşlar
İç mekân tasarımında en önemli unsurlardan biri tasarlanan mekânın 
aynı zamanda dış cephe tasarımıyla da bir bütün olarak algılanmasıdır. 
Bu sebeple dışarıda yapılan tasarım ve kullanılan malzeme çeşitliliği iç 
mekânda da uygulanarak hissettirdiği etki devam ettirilmelidir. İç 
mimari ve yapısal unsurların ortak çalışması sonucu bir bütün olarak 
düşünülüp tasarlanan mekânlar sayesinde müşteriye yapının her ala-
nında aynı deneyimi yaşatmak hedeflenmelidir. 

Günümüzde tasarım ve mimarinin en önemli ve gözde konumların-
dan biri haline gelen Dubai’de gerçekleştirdiğimiz rezidans projesinde 
iç mekanlarda bahsettiğimiz prensiplere sadık kalarak binanın orga-
nik mimari yapısını içeriye taşımak öncü tasarım adımlarımızdan biri 
olmuştur. Sekiz farklı daire tipini tasarladığımız bu projede iç mekan-
larda modern ve klasik tarzı harmanlayarak lokal yaşantının yansıma-
larını içeriye taşıdık. 

Malzeme farklılığının önemli bir unsur olduğu bu projede yerli malze-
meler kullanmanın yanı sıra, teknolojinin gerektirdiği yenilikçi malze-
me ve ürün tasarımlarını da takip ederek yaptığımız tasarımın kalite-
sini yükselttik. Hitap ettiği kullanıcı profili göz önünde bulunduruldu-
ğunda, tasarladığımız bu mekânlar Ortadoğu kültürünün modern 
yaklaşımlarla harmanlandığı bir iç mekânın yansıması haline gelmiştir. 
Kaplama ve pirinç detaylarla lüksün ayrıcalığının vurgulandığı bu 
sarımda aynı zamanda yalın ve modern hareketli mobilyaların kullanı-
mı mekânı çarpıcı hale getirmemize yardımcı oldu. 

Yurt dışı projesinde yer almanın getirdiği en önemli sorumluluklardan 
biri de farklı kültürlerin yaşam tarzını anlamak olduğu için biz de bu 
doğrultuda tasarım fikirlerimizi geliştirerek kullanıcıya en iyi şekilde 
hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. 

Archita olarak, ülkemizin tasarım değerlerini ve başarısını, yurt dışın-
da temsil etmenin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket eden bir 
ekibiz. Sektörde yurt dışında da tercih edilen bir marka olmamız, bize 
gurur vermenin yanı sıra, Türk tasarımcıların başarısını farklı milletle-
re tanıtabilmemize de olanak sağlamaktadır.Şehit Aytekin Yavuz Caddesi No:72 B Blok Daire:30 Yukarı Dikmen Ankara architadesign0312 514 09 10

TANJU APAYDIN
info@archita.com.tr



dubai’de 
modern 

dokunuşlar
İç mekân tasarımında en önemli unsurlardan biri tasarlanan mekânın 
aynı zamanda dış cephe tasarımıyla da bir bütün olarak algılanmasıdır. 
Bu sebeple dışarıda yapılan tasarım ve kullanılan malzeme çeşitliliği iç 
mekânda da uygulanarak hissettirdiği etki devam ettirilmelidir. İç 
mimari ve yapısal unsurların ortak çalışması sonucu bir bütün olarak 
düşünülüp tasarlanan mekânlar sayesinde müşteriye yapının her ala-
nında aynı deneyimi yaşatmak hedeflenmelidir. 

Günümüzde tasarım ve mimarinin en önemli ve gözde konumların-
dan biri haline gelen Dubai’de gerçekleştirdiğimiz rezidans projesinde 
iç mekanlarda bahsettiğimiz prensiplere sadık kalarak binanın orga-
nik mimari yapısını içeriye taşımak öncü tasarım adımlarımızdan biri 
olmuştur. Sekiz farklı daire tipini tasarladığımız bu projede iç mekan-
larda modern ve klasik tarzı harmanlayarak lokal yaşantının yansıma-
larını içeriye taşıdık. 

Malzeme farklılığının önemli bir unsur olduğu bu projede yerli malze-
meler kullanmanın yanı sıra, teknolojinin gerektirdiği yenilikçi malze-
me ve ürün tasarımlarını da takip ederek yaptığımız tasarımın kalite-
sini yükselttik. Hitap ettiği kullanıcı profili göz önünde bulunduruldu-
ğunda, tasarladığımız bu mekânlar Ortadoğu kültürünün modern 
yaklaşımlarla harmanlandığı bir iç mekânın yansıması haline gelmiştir. 
Kaplama ve pirinç detaylarla lüksün ayrıcalığının vurgulandığı bu 
sarımda aynı zamanda yalın ve modern hareketli mobilyaların kullanı-
mı mekânı çarpıcı hale getirmemize yardımcı oldu. 

Yurt dışı projesinde yer almanın getirdiği en önemli sorumluluklardan 
biri de farklı kültürlerin yaşam tarzını anlamak olduğu için biz de bu 
doğrultuda tasarım fikirlerimizi geliştirerek kullanıcıya en iyi şekilde 
hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. 

Archita olarak, ülkemizin tasarım değerlerini ve başarısını, yurt dışın-
da temsil etmenin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket eden bir 
ekibiz. Sektörde yurt dışında da tercih edilen bir marka olmamız, bize 
gurur vermenin yanı sıra, Türk tasarımcıların başarısını farklı milletle-
re tanıtabilmemize de olanak sağlamaktadır.Şehit Aytekin Yavuz Caddesi No:72 B Blok Daire:30 Yukarı Dikmen Ankara architadesign0312 514 09 10

TANJU APAYDIN
info@archita.com.tr



Yeni Konsept 
Mağaza Açılışı    
Stillium Mimarlık ve Tasarım, 
on beşinci yılını ve yeni konsept 
mağazasını şık bir davet ile kutladı. 
İş ve cemiyet hayatının tanınan 
isimlerinin katılımıyla gerçekleşen 
davette konuklar, canlı müzik ve 
ikramlar eşliğinde keyifli vakit 
geçirdi. 
     
On beşinci yılında Stillium Mimarlık ve Tasarım, Adana Valisi 
Dr. Süleyman Elban’ın ve iş dünyasıyla, cemiyet hayatının 
önde gelen isimlerinin katıldığı şık bir davet düzenledi. 
Yeni yaşını ve yeni konsept mağazasının açılışını kutlayan 
markanın etkinliğinde konuklar canlı müzik eşliğinde sohbet 
etti. Yönetim ve proje ekibinin %80’ini kadınların oluşturduğu 
markanın kurucusu Ceylan Öztepe, davette yaptığı 
konuşmada, üreten kadının gücüne vurgu yaptı. 

davet

TALYA İREM, KURDOĞLU, EBRU YOKUȘ, CEYLAN 
ÖZTEPE, MERVE GÜNDOĞDU, GAMZE AKDEMİR

CEYLAN ÖZTEPE

172172



Marka, on beșinci yılını ve 
yeni konsept mağazasını, iș 
ve cemiyet hayatının değerli 
isimlerinin katılımıyla gerçekleșen 
bir davetle kutladı. 

HASAN ÖZTEPE, DR. SÜLEYMAN ELBAN, CEYLAN ÖZTEPE

NEBAHAT HOZATLI,  CEYLAN ÖZTEPE, SÜMEYYE UZUNASLAN

AV. AYȘE ÇOLAK, CEYLAN ÖZTEPE AV. DENİZ ÇOLAK, ELİF ÖZSAYDI OP. DR. NİYAZİ ȘİMDİVAR, CEYLAN ÖZTEPE



dekorasyon

Yurt içi ve yurt dıșında mimari projelendirme hizmeti veren Merve Genan, kendi 
ismiyle kurduğu mimarlık firmasıyla anahtar teslim projelere imza atıyor. 

İşlevsellik Estetik ve 
Sağlamlık

Merve Genan Mimarlık

MERVE GENAN

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? MG Mimarlık’ın yolculuğu nasıl 
başladı, ne tür projeleri hayata geçirdi?
Mimarlık ve tasarıma ilgim küçük yaşlarda başladı. 
Çocukken de hep çizime ve mimarlığa karşı 
ilgim vardı. Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 
mezunuyum. İstanbul’da üniversite eğitimimi 

tamamladıktan sonra, Londra’da da bir yıl eğitim aldım ve 
dünyaca ünlü birçok mimarla tanışma fırsatı buldum. İngiliz 
mimarlar odasının (RIBA) düzenlediği birçok etkinliğe katılarak, 
kendimi daha da geliştirdim. İngiltere’den döndükten sonra, 
İstanbul’da bir inşaat firmasında işe başladım ve bu sayede 
kendimi şantiye ortamında da geliştirdim. Firmanın, İstanbul 
ve Bodrum’da bulunan, lüks rezidans, villa ve otel projelerinin 
şantiyelerinde anahtar teslim şekilde görev aldım. Daha sonra 
kendi firmamı kurdum ve ekibimle birlikte anahtar teslim 
birçok projeye imza atıyoruz. Firmamız; projelendirme, tasarım 
ve uygulama işleri ile birlikte mimari danışmanlık hizmeti de 
vermektedir. Genellikle; konut, ofis, villa, kafe, mağaza ve otel 
projeleri yapıyoruz.

Yurt dışında da çalışmalarınız bulunuyor. Bu 
başarınızı neye borçlusunuz? Sizi sektörde öne 
çıkaran nedir?
Yurt içi ve yurt dışında da mimari projelendirme hizmeti 
veriyoruz. Başarımı her zaman çok çalışmaya ve işimi severek 
yapmaya borçluyum. Tabii ki bunlara ilave olarak, sektördeki son 
trendleri takip etmek ve uygulamada başarılı olmak da önemli rol 
oynuyor. Mümkün olduğunca yurt dışındaki fuarları takip edip, 
fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum.

Ö
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Bașarımı her zaman çok çalıșmaya ve 
ișimi severek yapmaya borçluyum. Tabii 

ki bunlara ilave olarak, sektördeki son 
trendleri takip etmek ve uygulamada 
bașarılı olmak da önemli rol oynuyor.

dekorasyon

Geçmiş projelerinizden hareketle, mimaride ve 
iç mimaride tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl 
tanımlarsınız?
Her zaman için, bir mekânı tasarlarken işlevsellik, estetik ve konforu 
dikkate alarak projelerimi ortaya çıkarırım. Tarz olarak sade, şık 
ve lüks mekânlar tasarlamayı seviyorum. Daha çok Art Deco tarzı 
benimsiyorum.

İlham aldığınız tasarımcılardan ve mimarlardan 
örnekler verir misiniz?
Son dönemde projelerini takip ettiğim Studia 54 tasarım firması 
dünya çapında güzel işlere imza atıyor; ama sadece bir kişiden veya 
firmadan değil, her şeyden ilham alabiliyorum, bu da beni tasarım 
konusunda yeri geldiğinde sınırların dışına da çıkmaya teşvik 
ediyor.

Proje aşamasında öncelikleriniz neler? 
Önceliğim her zaman, firmamızı tercih eden müşterilerimizin 
istekleri doğrultusunda tasarımlar ortaya çıkarmak ve bu 
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Dünyaca ünlü mimar ve tasarımcıları takip 
ediyoruz ve onlardan aldığımız ilhamla 

mekânlarımızı tasarlıyoruz. Küçük bir dokunuș 
bile mekâna bambașka bir hava katabiliyor.

tasarımları söz verdiğimiz şekilde uygulamak. Müşterilerimizin 
düşünceleri ve görüşleri bizim için çok önemli, çünkü biz işimizi 
bitirdikten sonra mekânları kullanacak ve orada vakit geçirecek 
kişiler onlar.

Sizce bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan kıstaslar 
nelerdir?
Vitruvius’un da dediği gibi, işlevsellik, estetik ve sağlamlık. Bu 
üç temel özellik her zaman mimarinin temelinde yer alır. Bu 
prensiple yapılan binalar, her zaman ideale yakın yapılardır. Biz 
de projelerimizde bu ilkeleri göz önünde bulundurarak çalışmalar 
yapıyoruz.

İç mimaride mevcut trendlere uymak ne kadar önemli? 
Siz en çok nelerden ve kimlerden ilham alıyorsunuz?
Mevcut trendleri takip edip, bu trendleri de projelerimize entegre 
etmek bizim için de çok keyif verici bir süreç. Dünyaca ünlü mimar 
ve tasarımcıları takip ediyoruz ve onlardan aldığımız ilhamla 
mekânlarımızı tasarlıyoruz. Küçük bir dokunuş bile mekâna 
bambaşka bir hava katabiliyor. Her güzel şeyden ilham alıp bunu 
projelerimize dahil ediyoruz ve bu süreç içerisinde, her geçen gün 
bizler de yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor, kendimizi daha da 
geliştiriyoruz.

Projelerinizde önem verdiğiniz detaylardan bahseder 
misiniz? Dekorasyonun hem göze hitap etmesi hem de 
kullanışlı olması için neler yapılmalı?
Her detaya önem verip, özen gösteriyoruz. Tüm projelerimizde mekâna 

uygun tasarım ve uygulamalar yapıyoruz. Göze hitap etmesi 
için son trendleri takip edip, seçimler yerine göre yapılmalı; 
işlevsel olması için de mekânın kullanım amacı tamamen 
belirlenip anlaşıldıktan sonra tasarıma başlanmalıdır ki işlevsel 
ve fonksiyonel mekânlar ortaya çıksın.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?
Her zaman aynı çizgide ve daha da üzerine koyarak şık, işlevsel 
ve modern tasarımlarımıza yenilerini eklemek istiyoruz. 



178 magdergi.com.tr178

dekorasyon

Yașadığımız bu zor dönemlerde tohumları atılan ve tutunabileceğimiz bir cesaret 
örneği olan Mum Mum, “Șartlar ne kadar zor ise, üretilen o kadar kıymetli.” diyen 
kadın girișimci Esra Bozlak tarafından kuruldu. El emeğinin ve sanatın birleștiği 
bir noktada üretim yapmaktan ve yaptığı iși geliștirmekten keyif aldığını belirten 

Bozlak, mezun olduğu bölüm olan Uluslararası Ticaret ile de bu tutkusunu 
birleștirerek hayallerine ulașmada hızlı adımlarla ilerliyor.

Bir Mum Hikâyesi
Mum Mum

ESRA BOZLAK



dekorasyon
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birleștirerek hayallerine ulașmada hızlı adımlarla ilerliyor.

Bir Mum Hikâyesi
Mum Mum

ESRA BOZLAK

Mum Mum, parafini sanata 
dönüștürüp üretmek ve bunu 

workshoplarla paylașmaktan büyük 
mutluluk duyuyor.

andemi süreci bizi kendimizle baş başa bırakıp bazen 
derin düşüncelere daldırdı, bazen de yıllardır içimizde 
saklı kalan tutkuları çok diplerden yüzeye çıkartıp 
ilham oldu. İşte Mum Mum markası, tam da böyle bir 
zamanda doğdu.

Marka kurucusu Esra Bozlak; ticaret ile uğraşan bir aile 
içinde yetişmiş, Uluslararası Ticaret bölümü mezunu, iki kız çocuğu 
annesi ve hayattaki tek arzusu “başarı” olan, bunun için de çok 
çalışmanın yanı sıra sevgi ile üretmenin büyüsüne inanan bir kadın 
girişimcidir. 

Mumun hammaddesi olan parafini sanata dönüştürüp üretmek, 
hatta bu tatmini workshoplar ile paylaşmaktan büyük mutluluk 
duyan markanın en büyük hedefi ise uluslararası platformlarda yer 
alabilmek.

Parafinin yanı sıra doğal soya wax ile de %100 doğal ve vegan 
üretime, harikulade esanslar da eşlik ediyor. Ankara’da yer alan bu 
küçük ve sıcak atölye, online alışveriş ile tüm Türkiye için üretim 
yapıyor.

Siz de mumların büyüsüne inanıyor ve ilgi duyuyorsanız, markanın 
Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

P
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Renkli 
Açılış Daveti
Kübra Bayraktar’ın kurucusu olduğu 
Muse Art Gallery’nin Ankara’da 
gerçekleşen sergi açılış kokteyli çok 
sayıda sanatseveri bir araya getirdi. 

Çeşitli kurslar ve workshoplarla sanatseverleri buluşturan 
Muse Art Gallery, davetlilerini Via Flat İş ve Yaşam Merkezinde 
gerçekleştirdiği sergi açılışında ağırladı. Kurucu Kübra Bayraktar 
ev sahipliğindeki, birbirinden renkli eserlerin yer aldığı sergi 
açılışına iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok önemli isim katıldı. 
Açılış etkinliğinde koleksiyonları yakından inceleme fırsatı bulan 
konuklar, sanatla iç içe bir gün geçirdi. 

davet

AYȘE YAZICI KAYA, HİLAL YAZICI ADANOĞLU, ELİF YAZICI, SİNEM UĞURLU, NİBAT ȘENER 

KÜBRA BAYRAKTAR MERVE BAYRAKTAR ÇELİK HANDE ÇEKİNKAYA, İLKE MADENOĞLU

SENA MALKOÇ BAYRAKTAR DİLRUBA ERTÜRK GİZEM BAYRAM CEREN SEFER, DİLAN PEKER

SENA MALKOÇ BAYRAKTAR  

Duyguların 
renklerle, 
kağıtlara, 
tuvallere 
ve objelere 
döküldüğü 
sergi açılıșı, 
sanatseverlerin 
yoğun ilgiyle 
karșılaștı.180
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Değerli İsimleri 
Bir Araya 
Getiren Yeni Seri
Karaca, renklerin yemekler üzerindeki 
etkisinden ve yeme alışkanlıklarından 
yola çıkarak tasarladığı Fit Serisi’ni, 
gerçekleştirdiği özel bir davet ile 
tanıttı.

Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın ev sahipliğinde, Karaca’nın 
İstanbul’daki mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe birçok ünlü 
isim katıldı. Yeni koleksiyon parçalarını yakından inceleme fırsatı 
bulan konuklar, tasarımlara tam not verdi. 

davet

DİDEM UZEL

DİLARA KOÇAK

GİZEM HATİPOĞLU

HANDE YONTUÇ ZEYNEP TUĞÇE BAYAT-CANSEL ELÇİN
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dekorasyon

ZARA HOME

Tamamlayıcı 
Seçkiler

Yașam alanlarınızda kullanacağınız 
göz alıcı, seçkin renk ve desenlerle 
çağı yakalayarak zevkinizi yansıtın...
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CONTARDI-MUSE
SEM COLLECTIONS 

Aydınlatma
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Altının
Işıltısı

İhtișamı ve zenginliği yansıtan altın 
renkli parçalar, kullanıldığı alanlara 
kalite ve tarz katarak gösterișli bir 

hava yaratıyor...

H&M HOME
Ayna 629 
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ZARA HOME
Bardak Altlığı 79 

GULECDECOR-VERSACE
Kupa Bardak 2.303 

ZARA HOME
Fener 599 

BEYMEN-MOSER
Dekoratif Obje 12.750 
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Hem Alışveriş 
Hem Gençlere 
Destek
Yirmi yıldır, üniversite öğrencilerinin 
kişisel gelişimlerini ve sosyal 
sorumluluk projelerini destekleyen 
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 
geleneksel TOG Bazar etkinliğinin 
on dördüncüsünü düzenledi.

Pandemiden dolayı iki yıldır gerçekleştirilmeyen, Toplum 
Gönüllüleri Vakfının geleneksel hale getirdiği TOG Bazar bu 
yıl yeniden kuruldu. Yaklaşık yüz elli kadar firmanın stand 
açtığı ve iki gün süren Divan Kuruçeşme’deki alışveriş şenliği, 
iş ve cemiyet hayatının birçok ismini ağırladı. Etkinliğe katılan 
konuklar alışveriş yaparak gençlere destek olmanın verdiği 
mutluluğunu dile getirdi. TOG Bazar’dan elde edilen gelir ise, 
toplum gönüllüsü gençlere ulaştırıldı.  

davet

ASLI PAMİR, DEFNE ARIKOĞLU

BİRCE AKALAY ȘEBNEM ÇAPA

AYLİN TAHİNCİOĞLUMERAL PELTEKÇİ

BAHAR ȘER

?
Kutup’tan 
Dev Çekiliş
Kutup Şirketler Grubu, 
gerçekleştirdiği çekiliş 
kampanyası ile bir kişiye 
Chevrolet Deluxe 1951 model 
otomobil hediye etti.

Mahall İş ve Yaşam Merkezi Kutupplex Yerleşkesi’nde 
gerçekleşen çekiliş töreninde çok sayıda davetli 
çekilişi izledi. Kutup Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Kızılmeşe de çekilişi takip eden isimler 
arasındaydı. Millî Piyango İdaresi ve noter yetkilileri 
huzurunda yapılan çekilişte arabayı kazanan 
talihli açıklandı. Etkinlik sonunda, yeni çekilişlerin 
yapılacağının müjdesi verildi. 

davet

SERHAN, ERHAN, SEMRA KIZILMEȘE
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SERHAN, ERHAN, SEMRA KIZILMEȘE



Markanın Yeni 
Yüzü Oldu
Türk mücevher markası Mevaris’in 
yeni koleksiyonunun tanıtımı için, 
oyuncu Gülcan Arslan ev sahipliğinde, 
İstanbul’da özel bir davet düzenlendi. 
Davete iş, sanat ve cemiyet hayatının 
ünlü isimleri katıldı.

Oyuncu Gülcan Arslan, reklam yüzü olduğu mücevher markasının 
yaz koleksiyonu için Fatoş Altınbaş ile iş birliği yaparak bir davet 
düzenledi. İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini bir araya 
getiren İstanbul’daki özel davette keyifli vakit geçiren konuklar, aynı 
zamanda markanın yeni koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı 
buldu. 

davet

FATOȘ ALTINBAȘ, GÜLCAN ARSLAN

MERVE MÜFTÜOĞLU, DENİZ KAYUM

HANDE CAN CANSEN KURT
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davet

FATOȘ ALTINBAȘ, GÜLCAN ARSLAN

MERVE MÜFTÜOĞLU, DENİZ KAYUM

HANDE CAN CANSEN KURT

BURCU MİSKAVİ, BURCU KOCA ASLI GÜL ATASAGUN YELDA TİFTİK

NARİN AKÇELİK İLKEM TOPÇUOĞLU ÇAĞLA BOZ BEREN SAAT

Yaptığı iș 
birliğinden 
dolayı mutlu 
ve heyecanlı 
olduğunu dile 
getiren Gülcan 
Arslan, kendisini 
bu özel günde 
yalnız bırakmayan 
davetlilere 
teșekkür etti.



Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı hangi 
amaçla kuruldu? Misyonunuz nedir?
Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı AŞ; standart kalıpların 
dışında düşünen, her biri kendi branşında uzman, sektörel tecrübe 
ve bilgiye sahip profesyonel danışmanlardan oluşmakta.

Türksoy, diğer hizmet sektörlerinde yıllardır edindiğimiz bilgi 
birikimimizin bir yansıması. Her türlü sektörde deneyim sahibi, 
ülkemizdeki mal ve hizmet ihracatı potansiyelini doğru okuyabilen, 
pratik, hızlı ve eksiksiz uluslararası yönetim danışmanlığı yapan 
firma sayısının az olduğunu gördük. Bu amaçla daha önce birebir 
pratikte deneyimlediğimiz teşvik ve devlet destekleri süreçlerini, 

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
1980 Ankara doğumlu, evli ve bir çocuk babasıyım. 
Üniversite eğitimimi, Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu 
Yönetimi bölümünde 2002 yılında tamamladım. 
Çalışma hayatım boyunca ulaştırma, organizasyon, 

turizm, sigorta, ithalat-ihracat, gastronomi ve sağlık turizmi 
gibi pek çok sektörde deneyim kazanma fırsatım oldu. Son beş 
yıldır, sağlık turizmi sektöründe, eşimle kurduğumuz Türksoy 
Uluslararası Yönetim Danışmanlığı şirketindeki ve Uluslararası 
Sağlık Turizmi Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar Dernek Başkanlığı 
(USTTAK) görevlerimi yürütmekteyim.

Ö
İnan Yașar Türksoy, Türksoy Uluslararası Yönetim Danıșmanlığı ile tüzel firmalara 
sağladığı yurt dıșı reklam, tanıtım, organizasyon ve teșvik süreci danıșmanlığı 

hizmetlerini aktarıyor. 

İhracatın Şirketler İçin Önemi

röportaj

İNAN YAȘAR TÜRKSOY

dostlarımız ve partner şirketlerimizin desteği ile ihracat odaklı 
bir danışmanlık şirketine dönüştürdük.

Türksoy, sektör tecrübelerini, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
tüm ihracat yapma niyetinde olan ya da yapan şirketlere yönelik 
verilen devlet destekleri ve teşviklerini, danışanları için doğru, 
eksiksiz ve zamanında almak amacıyla kurulmuştur. 

Verdiğiniz hizmetlerden kısaca bahseder misiniz? 
Neler yapmaktasınız? Faaliyet alanlarınız nedir?
Türksoy olarak pek çok sektör için;
• Turquality,
• Hizmet sektörü teşvikleri,
• Mal ihracatı teşvikleri,
• Teknik müşavirlik hizmetleri teşvikleri,
• Marka-patent,
• Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi,
• Sağlık oteli ruhsatlandırma-akreditasyon,
• Yurt dışı reklam, tanıtım ve pazarlama,
• İş geliştirme ve yurt dışı pazar araştırmaları konularında 
ulusal ve uluslararası ölçekte tüm tüzel firmalara danışmanlık 
vermekteyiz.

Türksoy’a kimler başvurabilir?
Türkiye’de yerleşik sanayi, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren tüm tüzel kişiler, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı 
muayenehane ve klinikler, termal oteller ve yaşlı bakım 
merkezleri; Ticaret Bakanlığından teşvik alarak ürünlerini veya 
hizmetlerini yurt dışına pazarlamak ya da marka bilinirliği 
sağlamak için her türlü reklam, tanıtım, organizasyon ve teşvik 
süreci danışmanlığı için bize başvurabilirler. 

Sektörde sizi öne çıkaran nedir? Başarılarınızdan 
bahsederek anlatır mısınız?
Sektörümüzde, çalıştığımız danışanlarımız için yürüttüğümüz 
tüm faaliyetleri anahtar teslim hizmet şeklinde sunuyoruz. 
Şöyle ki; uzmanlığımız olan Ticaret Bakanlığı ihracata yönelik 
devlet destekleri mevzuatı konusunda tüm firmalarımıza sadece 
danışmanlık hizmeti vermiyor, firmaların yurt dışına yönelik 
satışlarını arttırmaları için yıllardır pratikte kazandığımız 
tüm organizasyon, reklam ve pazarlama deneyimimizi, yurt 
dışı networkümüz ve saha deneyimimizle danışanlarımıza 
aktarıyoruz.

Bu bağlamda tüm danışanlarımızın yurt dışında ihtiyaç 
duyduğu, tanıtıma yönelik her türlü ihtiyacı bünyemizdeki 
danışmanlarımızla karşılıyor, 7/24 iletişim esası ile, danışan 
firmalarımızın ihracat ve teşvik süreçlerinde karşılaştığı sorun ve 
soruların çözümü için daima yanlarında oluyoruz.

Türksoy olarak bugüne kadar bize gelen ihtiyaç ve talepler 
doğrultusunda on iki ülkede, üç kıtada, binin üzerinde seminer, 
konferans, fuar ve tanıtım faaliyetini; beş yüzün üzerinde danışan 
şirketimiz için tamamlayarak on iki milyon dolardan fazla devlet 
desteğini ortalama üç aylık geri ödeme süresi ile aldık.

Ekip arkadaşlarımızla, danışan firmalarımız için tüm etkinlik 
ve tanıtım faaliyetleri planlayan, organize eden, tamamlayan ve 
teşvik dosyasını hazırlayarak, teşvik ödeme aşamasına kadar 
eksiksiz olarak 360 derece hizmet veren sayılı firmalardan 
biriyiz. Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Diğer İş 
Hizmetleri Komite Üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yurt dışında ciddi bir networkünüz bulunuyor ve 
firmaların yurt dışına açılmalarını sağlıyorsunuz. 
Bu konuyu biraz açar mısınız? Danışanlarınıza 
sunduğunuz yurt dışı çözümlerinde nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Son beş yılda sağlık turizminin ivme kazanması ile sektöre olan 
ilgide hızlı bir yükseliş yaşandı. Biz bu sürecin en başından itibaren 
tüm sektörlerde yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleri 
ile aktif bir rol aldık.  Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım ve 
pazarlama faaliyetleri, şirketimize tüm sektörlerde ciddi bir network 
kazandırdı. 

Bu networkümüzü kullanarak her sektörden danışanlarımızın 
ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti hızlı ve güvenilir biçimde 
sunabiliyoruz. Türkiye’de küçük ya da büyük pek çok firma her 
ne kadar ihracat yapmak ve yurt dışından döviz ile mal ve hizmet 
geliri elde etmek istese de, şirketlerin reklam ve tanıtıma çok bütçe 
ayırmadıklarını görüyoruz. Bu durumu değiştirmek için ihracat 
danışmanlığımızla firmalara doğru bilinen yanlışları anlatıyor, 
personel eğitimleri veriyor, yurt dışına çıkış öncesi hazırlanması 
gereken her türlü tanıtım materyali konusunda destek veriyoruz.

Danışanlarımız bizimle yurt dışına açıldıklarında sektördeki 
alıcıların ihtiyaçlarına göre hazırlık yapmış, pazarlama stratejisi 
hazır ve satış odaklı faaliyetler gerçekleştiriyor. Bunun sonucu olarak 
elde ettiğimiz başarı, bizimle çalışan danışan firmalarımızın diğer 
partnerlerine ve aynı sektördeki dostlarına bizi tavsiye etmesi ile 
sonuçlanıyor.

Ticaret Bakanlığının “Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Ticareti Desteklenmesi” teşviki nedir? Bu minvalde 
neler yapmaktasınız? Hangi alanlarda destek 
vermektesiniz? 
Ticaret Bakanlığı uzun yıllardır mal ihracatına vermiş olduğu 
destekleri 2015 yılında hizmet ticareti sektörleri içinde uygulamaya 
koymuş ve 2022 mayıs ayı başında yapılan yeni düzenleme ile çok 
daha fazla sayıda desteği hizmet ticareti sektörü yararlanıcılarının 
kullanımına sunmuştur.

Türksoy, sektör tecrübelerini, T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından tüm ihracat yapma 

niyetinde olan ya da yapan șirketlere 
yönelik verilen devlet destekleri ve 
teșviklerini, danıșanları için doğru, 

eksiksiz ve zamanında almak amacıyla 
kurulmuștur. 
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kurulmuștur. 



Firmaların yurt dışına yönelik döviz geliri elde etmek amacıyla, 
yapmış oldukları mevzuatta belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama 
giderleri ile birlikte yine yurt dışına yönelik olmak koşulu ile bazı 
sektörler için istihdam, belgelendirme ve yurt dışı ve yurt içi fuar 
harcamaları bu mevzuat kapsamında beş yıl boyunca %60 ile %70 
oranında ve tüm destekler düşünüldüğünde yıllık yirmi milyon TL’ye 
kadar teşvik olarak firmalara uygun evrak sunmaları sonrasında geri 
ödenmektedir.
Danışmanlığını yürüttüğümüz hizmet ticareti teşvik alımına uygun sektörler;
• Sağlık turizmi sektörü (hastane, poliklinik, muayenehane, fizik 
tedavi merkezleri, yaşlı bakımı merkezleri, termal oteller ve iş birliği 
kuruluşları)
• Bilişim sektörü (yazılım, mobil uygulama, oyun, siber güvelik ve 
diğer teknoloji hizmeti sağlayan şirket ve iş birliği kuruluşları)
• Eğitim sektörü (üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar 
tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile iş birliği kuruluşları)
• Gayrimenkul sektörü
• Fuarcılık sektörü
• Lojistik ve taşımacılık sektörü
• Kültürel ve yaratıcı endüstri hizmetleri sektörü
• Yönetim danışmanlığı sektörü
• Yeşil hizmetler (çevre kirliliğinin önlenmesi ve bertaraf edilmesi 
ile ilgili uygunluk, belgelendirme, değerlendirme hizmetleri) sektörü 
olarak sayılabilir. Tüm bu sektörlerdeki yararlanıcı ve iş birliği 
kuruluşları için Ticaret Bakanlığı teşvikleri konusunda hizmet 
vermekteyiz.

Ticaret Bakanlığı ile bu kadar sık çalışıyor olmanızın 
size getirileri neler?
Ticaret Bakanlığının vermiş olduğu destekler ve teşvik mekanizmaları 
tüm yararlanıcılara eşit, temel amacı ihracatı arttırmaya yönelik 
faaliyetleri desteklemek olmakla birlikte, teşvik mevzuatının 
yararlanıcılar tarafından iyi okunması ve bakanlık tarafından güncel 
gelişmelere göre yapılan değişikliklerin takip edilmesi önem arz 
etmektedir.

Bu bağlamda hizmet ve mal ihracatçısı bir firmanın kendi işleri ile 
meşgul iken bu mevzuat değişikliklerini takip etmesi operasyonel ve 
maliyet açısından bir yük olacağından, bizim gibi sürekli olarak teşvik 
mevzuatı ile ilişkili bir firma ile çalışmaları her zaman avantajlarına 
olmaktadır.

Aktif olarak teşvik mevzuatına uygun sürekli faaliyetler organize 
eden ve yine mevzuattaki en son değişikliklere göre firmalarımız 
için destek dosyalarını hazırlayan danışmanlarımız sayesinde, 
sektörümüzde en fazla sayıda dosya üreten, hatasız tamamlayan ve 
hızlı teşvik iadesi alarak müşteri memnuniyeti ve sürekliliği sağlamış 
durumdayız. 

Bir şirket, dünya pazarında yer almak istiyorsa ne 
yapmalı? Siz bu firmalar için ne tavsiye ediyorsunuz?
Yurt dışına ihracat, hem ülke ekonomisi hem de şirketler için 
çağımızın en önemli konusu. Öncelikle dünya pazarında yer almak 
isteyen bir şirket nasıl sabit ve değişken maliyetleri için bir bütçe 
ayırıyor ise, mutlaka elde ettiği gelirin minimum %25’ini reklam, 
tanıtım ve pazarlama için kullanmalıdır.

Çağımızda internet ve sosyal medyanın tüketici alışkanlarını bu 
denli etkilediği düşünülürse sosyal medya ve internette olmayan, 
bu platformlarda aktif ve sürekli reklam yapmayan şirketlerin 
ayakta kalması, sadece yurt içi gelirleri ile mümkün olmayacaktır. 
Globalleşen dünya pazarında yer almak, ulaşım olanaklarının 

röportaj

kolaylaşması, insanların reklamlar üzerinden satın alma 
kararları vermeleri, sağlığa verdikleri önemin artması ile 
birlikte doğru sektörlere yatırım yaparak bu mal ve hizmetlerini 
dünyaya tanıtan şirketler bir adım öne çıkacaktır.

Türksoy Uluslararası Yönetim Danışmanlığı AŞ olarak biz yurt 
dışına açılmak isteyen, döviz geliri elde etmek isteyen ya da 
hâlihazırda döviz girdisi olmakla beraber satışlarını arttırmak 
isteyen tüm mal ve hizmet ihracatçısı firmaların A’dan Z’ye 
bütün süreçlerini analiz ediyor, onları etkin birer uluslararası 
pazarlamacıya dönüştürerek dünya ticaret pastasından pay 
almalarına aracılık ediyoruz. 

Ekip arkadașlarımızla, danıșan 
firmalarımız için tüm etkinlik ve 

tanıtım faaliyetleri planlayan, 
organize eden, tamamlayan ve 

teșvik dosyasını hazırlayarak, teșvik 
ödeme așamasına kadar eksiksiz 
olarak 360 derece hizmet veren 

sayılı firmalardan biriyiz.
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360 DERECE ANAHTAR TESLİMİ HİZMETİMİZLE 
SİZ İŞİNİZE ODAKLANIN, 

BİZ TEŞVİK SÜRECİNİZİ YÖNETELİM...

w w w . t u r k s o y d a n i s m a n l i k . c o m

Uluslararası Sağlık 
Turizmi Yetki Belgesi

Uluslararası Hasta 
Birimi Süreç 

Yönetimi

Uluslararası Kalite 
Akreditasyonu

Uluslararası 
Pazar Yapısı

Ruhsatlandırma Yurt Dışı Network 
Oluşturma, Reklam, 

Tanıtım ve Pazarlama 
Stratejisi

Yurt Dışı 
Bireysel Katılımlı Etkinlik 

(Fuar, Seminer, Konferans)
Organizasyonları

Sağlık Turizmi 
Devlet Destekleri ve 

Teşvikleri

E-Turquality 
(Bilişimin Yıldızları) 

Programı

Turquality ve 
Markalaşma Destekleri 

Süreç Yönetimi



Moda Severler 
Buluştu
İtalyan moda markası, yaz 
için hazırlanan güneş gözlüğü 
koleksiyonunu moda severlerin 
beğenisine sundu. İstanbul’da 
gerçekleştirilen tanıtım davetine 
iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü 
isimleri katılım gösterdi.

Fendi, 2022 İlkbahar-Yaz güneş gözlüğü koleksiyonunu Thelios iş 
birliğiyle İstanbul’daki butiğinde gerçekleştirdiği bir davetle tanıttı. 
İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simalarını bir araya getiren 
etkinlikte konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı 
buldu. 

davet

BATYA KEBUDİ

ARZU KUNT BİLLUR SAATÇİ

HANDE CAN

PINAR HOTİÇ

YASEMİN ÖĞÜN MERİÇ KÜÇÜK TUĞÇE EYİLİK İDİL FIRAT

BETÜL BURMALI-BENAN TERZİOĞLU PELİN TAȘKIRAN DEREN TALU NUR BİLEN YAVUZER

Markanın yeni 
koleksiyon 
tanıtım davetinde 
iș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri bir araya 
geldi.
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Renkli ve 
Figüratif Eserler
Çağdaş Türk resim sanatının önde 
gelen isimlerinden olan 
Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın “İlişkisizlerin 
İlişkisi III” isimli resim sergisi, müzede 
ziyarete açıldı. 

Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunulan “İlişkisizlerin İlişkisi III” sergisinin açılışına sanat, politika, iş 
ve cemiyet hayatından çok sayıda değerli isim katıldı. Sergiye katılan 
davetlilere eserleri hakkında bilgiler veren Ayaz, çalışmalarıyla ilgili 
“Yaptığım tek şey, kendime özgü yeni bir plastik düzen kurmak. 
Bir yüzeyde birden çok ve birbirinden uzak farklı nesneleri hep 
birlikte gösteriyorum. Son dönemde yaptığım resimler, çoğu 
kişiye ters geliyor.” değerlendirmelerini yaptı. Dört yüzden fazla 
yapıtı yabancı ülke koleksiyonlarında ve dört bine yakını da yerli 
koleksiyonlarda bulunan Ayaz, konuşmasına “Sanat bana göre aşkın, 
yaşama sevincinin ve geleceğe yönelik isteklerin plastik değerlere 
dönüştürülmesidir. Sanatçı kendini tanımadan, kendine teorik bir 
sanat empoze edemez, etmemeli...” şeklinde devam etti. 

davet

AYLA AYAZ

HİKMET SAMİ TÜRK

MUSTAFA AYAZ

MELİKE GÖKÇE

NİLAY AYAZ
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Türk modern 
resim sanatının 
en önemli 
isimlerinden olan 
Mustafa Ayaz 
tarafından açılan 
resim sergisi 
sanatseverlerle 
buluștu.

ASLIHAN KOÇ EDA BEKİȘOĞLU ALEV TUNA, SİBEL KOȘAR

BUKET-ALP ÖNYÖRÜ BERİL ÇAVUȘOĞLUDAMLA PERÇİNER



davet

Çok renkli, 
figüratif eserlerin 
yer aldığı sergide 
geometrik 
șekilleri birlikte 
göstererek 
farklı bir sentez 
olușturan 
Mustafa Ayaz’ın 
son sergisi 
yoğun ilgi gördü.

FİGEN GÜNEȘ, DOĞAN ELİF ULUSOYSERPİL-ÜMİT TÜFEKÇİ

ENDER SEVGİ GÜLTEKİNGÜLPERİ ÖZEL PINAR CANALPSEREN ERDOĞAN
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Türkiye’nin önde gelen bireysel ve kurumsal, yerli ve yabancı müvekkillerine 
avukatlık, hukuk danıșmanlığı ve arabuluculuk hizmetleri sunan 
Gümgüm Hukuk & Danıșmanlık & Arabuluculuk’un kurucusu 

Av. Behice Bengi Gümgüm, eğitimini sistemin en bașında aldığını belirttiği 
arabuluculuk hakkında önemli bilgiler aktarıyor...

Gümgüm Hukuk 
Danışmanlık&Arabuluculuk 
Hukukta Arabuluculuğun 

Önemi

röportaj

Arabuluculuk, tarafl ar açısından 
kaybedeni olmayan “kazan, kazan” 

anlayıșının geçerli olduğu bir alternatif 
uyușmazlık çözüm modelidir.

ehice Bengi Gümgüm kimdir? Neler 
yapmaktadır?
Öncelikle kendimi tanıtacak olursam; İskenderun’da 
doğdum. İzmir’de Bornova Anadolu Lisesi (BAL)’nden 
mezun olduktan sonra hayalim olan hukuk fakültesini 
kazanarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık stajıma Ankara 

Barosunda başladım. Yüksek lisans eğitimimi özel hukuk alanında 
“Elektronik Sözleşmelerin Tüketicinin Korunması Açısından 
Değerlendirilmesi” başlıklı tezimi yazarak tamamladım.

Beş yıl boyunca özel bir şirketin hukuk bürosunda çalıştıktan sonra orada 
edindiğim deneyimlerim ve bana kattığı engin tecrübelerle 2012 yılında 
Gümgüm Hukuk & Danışmanlık bürosunu kurdum. Hem üniversite 
döneminde hem de üniversiteden mezun olduktan sonra çalıştığım 
özel şirket döneminde hukukun farklı alanlarında birçok sertifikalı 
seminerlere katıldım.

2016 yılında arabuluculuk eğitimimi tamamlayarak Adalet Bakanlığı 
Arabulucular Sicili’ne kayıt oldum. 2016 yılından bu yana da, kurucusu 
olduğum Gümgüm Hukuk & Danışmanlık & Arabuluculuk bürosunda 
ihtiyari ve dava şartı (zorunlu) arabuluculuk konusunda aktif şekilde 
arabuluculuk yapmaktayım. 

Kuruluşundan bugüne hukuk büromuz, Türkiye’nin önde gelen bireysel 
ve kurumsal düzeydeki yerli veya yabancı müvekkillerine avukatlık, 
danışmanlık ve arabuluculuk hizmetleri sunmaktadır. Avukatlık, 
arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri verilen Gümgüm Hukuk 
Bürosunda, sorunlar analitik ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek 
taraflara en avantajlı hukuki çözümler üretilmektedir. Ofisimizde, iş, 
bilişim, tüketici, idari yargı, ticaret davaları, sözleşme hazırlanması da 
dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet sunulmaktadır.

Neden arabuluculuk?
2016 yılından beri aktif olarak arabuluculuk yapmaktayım. Sistemin en 
başında arabuluculuk eğitimlerine giden birisi olarak, bu sistemin giderek 
yaygınlaşacağına ve yargı sürecimize olumlu etkileri olacağına her zaman 
inandım. Nitekim arabuluculuk sistemi son yıllarda yaygınlaşarak 
hukukumuzda hatırı sayılır bir yere sahip olmuştur. İlerleyen dönemlerde 
daha da artarak gelişeceğine inanıyorum. 

Arabuluculuk, taraflar açısından kaybedeni olmayan “kazan, kazan” 
anlayışının geçerli olduğu bir alternatif uyuşmazlık çözüm modelidir. 
Arabuluculuğa çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyulmaktadır. Uyuşmazlıkların 
çeşitlenmesi, mahkemelerin iş yükünün artması, yargı süreçlerinin 
çok uzun sürmesi, artan yargılama maliyetleri, gizlilikte beklenen 
fayda, tarafların kendi iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı uzlaşarak 
çözebilme olasılıkları arabuluculuk ihtiyacını artırmıştır. Belirttiğim 
nedenlerle, mevzuatımıza yeni girmesine rağmen, uyuşmazlıkların 
çözümünde hızlı ve ekonomik olması sebebiyle arabuluculuk müessesesi 
hızla yaygınlaşmış olup, ileride hukukun diğer tüm alanlarına da 
yayılacaktır. 

İhtiyari arabuluculuk konusunda ise özellikle işçi/işveren arasındaki 
uyuşmazlıklarda ve ticari dava uyuşmazlıklarında uzun sürecek yargı 
yollarını bertaraf etmek için arabuluculuğun çok önemli olduğunu hem 
kendi müvekkillerime hem de başvuruda bulunan şahıs ya da şirketlere 
önemle ifade etmekteyim, çünkü arabuluculuk hizmetinde taraflar 
kendileri karar veriyor. Tarafların yerine bir başkası ya da hâkim karar 
vermiyor. Bu nedenle taraflar, kendi verdikleri kararın da sonuna kadar 
arkasında duracaklardır diye düşünüyorum. Sistemin de bu nedenle daha 
da yaygınlaşacağını düşünüyorum.  

B
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Otomobil ve 
Tekne Tutkunları 
Buluştu
Otomobil ve deniz tutkunları test 
sürüşü ve test seyir günleri için, bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen “Baharın 
Keyfini Sürün” etkinliğiyle Kalamış 
Marina’daydı.

İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri, “Baharın 
Keyfini Sürün” mottosuyla geleneksel hale getirilen etkinliğin 
dördüncüsünde, denizde lüks yelkenli ve motorlu tekneleri, karada 
da yeni elektrikli otomobilleri test etme imkânı buldular. Jabbar’ın, 
performansıyla renk kattığı kokteyle, Kosif ve Tezman ailelerinin 
yakın dostları da katıldı.  

davet

JAVİER-HİLAL KOSİF PİLES

HASAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

SİNAN-MELDA KAMHİ KOSİF
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EDA-SELİM KOSİF METİN-ASLI ȘEN CEM-MORİS KOHEN

BURAK-MELİS HATİPOĞLU ENGİN ALTAN DÜZYATAN SANEM-RALF TEZMAN

İș ve cemiyet 
hayatının tekne 
ve araba tutkunu 
isimleri; denizde 
lüks yelkenli 
ve motorlu 
tekneleri, karada 
da yeni elektrikli 
otomobilleri test 
ettiler.
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sağlık ve güzellik

Evrensel Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniğinin kurucusu Dt. Zerrin Ișık Tüfekçi, 
gelișen teknoloji ve yenilenen tedavilerle tek seansta hazırlanıp tamamlanabilen 

diș implant uygulamasına ıșık tutuyor...  

  Tek Seansta İmplant
Diş Restorasyonları
Dt. Zerrin Işık Tüfekçi

ZERRİN TÜFEKÇİ

CAD/CAM yöntemi; üç boyutlu implant 
planlaması ve bilgisayar destekli implant 

yerleștirilmesi ile birleștirildiğinde, 
hastalar istenilen neticelere hızlı ve 

güvenli bir șekilde ulașılabilmektedir.

ksik olan ya da çekilmesi zorunlu olan dişlerin fonksiyon 
ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine 
yerleştirilen ve titanyumdan yapılan yapay diş köklerine 
diş implantları denilmektedir. Hastalarımız diş kaybı 
yaşadığında, doğal dişleri taklit eden alternatiflerden biri 
olan  implant destekli diş restorasyonları anlatılmakta 
ve uygulanmaktadır. İmplant destekli restorasyonlar, 

hastalara konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlayan, doğal ve estetik 
bir görünümün elde edilmesine imkân tanıyan tedavi seçeneklerinden 
birisidir.

Klasik tedavi yönteminde implantların yerleştirilmesini takiben, 
“osseointegrasyon” adını verdiğimiz implant ile kemiğin kaynaşma 
süreci için, duruma bağlı olarak üç ila altı ay arası bir bekleme 
süresi bulunmaktadır; ancak, teknolojik olarak gelinen son nokta 
ile günümüzde,  implantın yerleştirildiği seansta,  kişiye özel olarak 
hazırlanan seramik restorasyonların ya da geçici olarak üretilen 
protezlerin hastalara takılması mümkündür.  Bu uygulama her hasta 
ve her diş eksikliği için uygun bir tedavi seçeneği  olmayabilir. Kişiye 
özel planlama yapılması gerekmektedir. Hastanın ağız dokusu, çene 
kemikleri, sistemik sağlık durumu, çekim yerinde enfeksiyon olup 
olmaması gibi farklı durumlar, kişiye özel olarak hekimi tarafından 
değerlendirilmelidir. 

Hekim tarafından yapılacak detaylı bir muayene ile, hastanın 
tomografisine ve diğer filmlerine bakılarak, bu tedavi için uygun olup 
olmadığı belirlenecektir. Hekim, hastası için bu tedavi alternatifinin 
uygun olduğunu düşündüğünde, hastadan alınan tomografi üzerinde 
çalışarak, ideal boyutta ve ideal konumdaki implant, hastanın eksik diş 
bölgesindeki kemiğe üç boyutlu dijital olarak yerleştirilecektir. 
Sonrasında sıra diş eksikliğine en uygun protezin dijital olarak 
planlanmasına gelir. Seramik dişlerin hazırlanmasında da CAD/CAM 
sistemler kullanılmaktadır. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CAM 
(Bilgisayar Destekli Üretim) teknolojilerinin birleşiminden oluşan bir 
sistemdir.  Bu sistemde, dişlerden özel bir kamera vasıtası ile üç boyutlu 
tarama yapılarak dijital bir ölçü alınır. Geleneksel ölçü malzemelerine 
gerek duyulmadığından, ölçü kaşığı kullanımında ortaya çıkan şiddetli 
öğürme refleksine sahip olan hastalar için de oldukça konforlu bir 
tedavi seçeneği sunar.

Ölçü işleminin ardından, yapılacak olan seramik restorasyonlar özel bir 
yazılım aracılığıyla hastanın ağzının anatomik yapısına, beklentilerine 
ve tomografide planlanan implantın çizimlerine uygun olarak 
tasarlanır. Hekim bu aşamada ağıza hangi uzunlukta, hangi çapta ve 
hangi açı ile implantı yerleştireceğine karar verir. Daha sonra frezeleme 
ünitesi kullanılarak, mikronluk bir hassasiyet ile seramik kaplama 
üretilir. Bu tasarımın üzerinden ölçü alınarak bir plak yapılır. Bu plak 
ağıza uygulanır ve plakta hazırlanan boşluklardan, tomografideki 
tasarıma uygun açı ve uzunlukta implant ağıza yerleştirilir. Hastanın 
ağzına implantın yerleştirilmesinden sonra, tamamen dijital olarak 
üretilen kaplama operasyonu takiben, aynı seansta hastanın ağzına 
takılır.

CAD/CAM yöntemi, üç boyutlu implant planlaması ve bilgisayar 
destekli implant yerleştirilmesi ile birleştirildiğinde, kaplamanın üç 
boyutlu planlama verilerine dayanarak üretilmesi ameliyattan önce 
mümkün hale gelen bu sistem sayesinde, hastalar istenilen neticelere 
hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmektedir. Tedavi tek seansta 
tamamlanabildiğinden uzun iyileşme  süreleri boyunca beklemeye 
gerek kalmamaktadır. Anlatılan tedavi konsepti zaman sıkıntısı 
yaşayan hastalar ve yurt dışında yaşayan hastalar için oldukça cazip 
olan bir tedavi seçeneğidir.

E

Ağız içerisinde yapılan hiçbir tedavi hastanın kendi dişlerinin 
orijinal yapısının yerini tutamaz. Diş hekimliğinde ilk hedef, 
hastaların kendi dişlerini mümkün olduğu sürece kullanmasını 
sağlamaktır. Mecbur kalındığında ise, doğal yapıyı taklit eden 
diş implatları, en doğru alternatiflerden birisidir. 



CAD/CAM yöntemi; üç boyutlu implant 
planlaması ve bilgisayar destekli implant 

yerleștirilmesi ile birleștirildiğinde, 
hastalar istenilen neticelere hızlı ve 

güvenli bir șekilde ulașılabilmektedir.

ksik olan ya da çekilmesi zorunlu olan dişlerin fonksiyon 
ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine 
yerleştirilen ve titanyumdan yapılan yapay diş köklerine 
diş implantları denilmektedir. Hastalarımız diş kaybı 
yaşadığında, doğal dişleri taklit eden alternatiflerden biri 
olan  implant destekli diş restorasyonları anlatılmakta 
ve uygulanmaktadır. İmplant destekli restorasyonlar, 

hastalara konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlayan, doğal ve estetik 
bir görünümün elde edilmesine imkân tanıyan tedavi seçeneklerinden 
birisidir.

Klasik tedavi yönteminde implantların yerleştirilmesini takiben, 
“osseointegrasyon” adını verdiğimiz implant ile kemiğin kaynaşma 
süreci için, duruma bağlı olarak üç ila altı ay arası bir bekleme 
süresi bulunmaktadır; ancak, teknolojik olarak gelinen son nokta 
ile günümüzde,  implantın yerleştirildiği seansta,  kişiye özel olarak 
hazırlanan seramik restorasyonların ya da geçici olarak üretilen 
protezlerin hastalara takılması mümkündür.  Bu uygulama her hasta 
ve her diş eksikliği için uygun bir tedavi seçeneği  olmayabilir. Kişiye 
özel planlama yapılması gerekmektedir. Hastanın ağız dokusu, çene 
kemikleri, sistemik sağlık durumu, çekim yerinde enfeksiyon olup 
olmaması gibi farklı durumlar, kişiye özel olarak hekimi tarafından 
değerlendirilmelidir. 

Hekim tarafından yapılacak detaylı bir muayene ile, hastanın 
tomografisine ve diğer filmlerine bakılarak, bu tedavi için uygun olup 
olmadığı belirlenecektir. Hekim, hastası için bu tedavi alternatifinin 
uygun olduğunu düşündüğünde, hastadan alınan tomografi üzerinde 
çalışarak, ideal boyutta ve ideal konumdaki implant, hastanın eksik diş 
bölgesindeki kemiğe üç boyutlu dijital olarak yerleştirilecektir. 
Sonrasında sıra diş eksikliğine en uygun protezin dijital olarak 
planlanmasına gelir. Seramik dişlerin hazırlanmasında da CAD/CAM 
sistemler kullanılmaktadır. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CAM 
(Bilgisayar Destekli Üretim) teknolojilerinin birleşiminden oluşan bir 
sistemdir.  Bu sistemde, dişlerden özel bir kamera vasıtası ile üç boyutlu 
tarama yapılarak dijital bir ölçü alınır. Geleneksel ölçü malzemelerine 
gerek duyulmadığından, ölçü kaşığı kullanımında ortaya çıkan şiddetli 
öğürme refleksine sahip olan hastalar için de oldukça konforlu bir 
tedavi seçeneği sunar.

Ölçü işleminin ardından, yapılacak olan seramik restorasyonlar özel bir 
yazılım aracılığıyla hastanın ağzının anatomik yapısına, beklentilerine 
ve tomografide planlanan implantın çizimlerine uygun olarak 
tasarlanır. Hekim bu aşamada ağıza hangi uzunlukta, hangi çapta ve 
hangi açı ile implantı yerleştireceğine karar verir. Daha sonra frezeleme 
ünitesi kullanılarak, mikronluk bir hassasiyet ile seramik kaplama 
üretilir. Bu tasarımın üzerinden ölçü alınarak bir plak yapılır. Bu plak 
ağıza uygulanır ve plakta hazırlanan boşluklardan, tomografideki 
tasarıma uygun açı ve uzunlukta implant ağıza yerleştirilir. Hastanın 
ağzına implantın yerleştirilmesinden sonra, tamamen dijital olarak 
üretilen kaplama operasyonu takiben, aynı seansta hastanın ağzına 
takılır.

CAD/CAM yöntemi, üç boyutlu implant planlaması ve bilgisayar 
destekli implant yerleştirilmesi ile birleştirildiğinde, kaplamanın üç 
boyutlu planlama verilerine dayanarak üretilmesi ameliyattan önce 
mümkün hale gelen bu sistem sayesinde, hastalar istenilen neticelere 
hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmektedir. Tedavi tek seansta 
tamamlanabildiğinden uzun iyileşme  süreleri boyunca beklemeye 
gerek kalmamaktadır. Anlatılan tedavi konsepti zaman sıkıntısı 
yaşayan hastalar ve yurt dışında yaşayan hastalar için oldukça cazip 
olan bir tedavi seçeneğidir.

E

Ağız içerisinde yapılan hiçbir tedavi hastanın kendi dişlerinin 
orijinal yapısının yerini tutamaz. Diş hekimliğinde ilk hedef, 
hastaların kendi dişlerini mümkün olduğu sürece kullanmasını 
sağlamaktır. Mecbur kalındığında ise, doğal yapıyı taklit eden 
diş implatları, en doğru alternatiflerden birisidir. 



Özel 
Davetle Yazı 
Karşıladılar
İş, sanat ve cemiyet 
hayatının önde gelen 
isimleri, İstanbul’da 
gerçekleşen özel bir davetle 
yaza merhaba dedi. 

Four Seasons Hotel Bosphorus, Grace Brands 
ve Beymen ev sahipliğindeki “Grace’in Büyülü 
Dünyası” etkinliği ile yazı karşılayan konuklar, 
Four Seasons Hotel Bosphorus Executive Şefi 
Görkem Özkan ve ekibinin hazırladığı muhteşem 
lezzetleri, Grace Brands’in kurucuları Duygu ve 
Sanem İçil’in hazırladığı rüya gibi bir sofrada 
deneyimlediler.  

davet

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI MELİS AĞAZAT

BERRİN ZORLUFERYAL GÜLMAN

SANEM İÇİL, ECE SÜKAN, DUYGU İÇİL, AYTEN DANIȘMAN
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İș, sanat ve 
cemiyet hayatının 
ünlü isimlerini 
bir araya 
getiren davette 
özel lezzetleri 
deneyimleme 
imkânı bulan 
konuklar, 
yaza güzel 
bir bașlangıç 
yapmanın keyfini 
yașadı. 

ASLIHAN SABANCI ELİF İNCİ ARAS GÜL MISTAÇOĞLU RÜYA BÜYÜKTETİK

PELİN KAYA ASLI HATEMİ BURCU ESMERSOY ARZU SABANCI
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Be More 
Anaokulu 
Kapılarını Açtı
Doğayı, bedenini ve zihnini iyi anlayan, 
“fazlasıyla kendisi çocuklar” ilkesiyle 
yola çıkan BE More Anaokulu MAG 
PR Solutions katkılarıyla Beytepe’de 
kapılarını açtı. 

BE More Anaokulu kurucuları akademisyen Elif Özmenek Çarmıklı 
ve eğitmen Burcu Haboğlu Baba ev sahipliğinde gerçekleşen 
organizasyona cemiyet, iş ve eğitim simaları büyük ilgi gösterdi.  
Kendilerine özel etkinliklerin ve atölyelerin gerçekleştiği davette 
çocuklar, eğlenceli ve oldukça keyifli bir gün geçirdi. Açılış öncesi 
konuşma yapan Elif Özmenek Çarmıklı ve Burcu Haboğlu Baba 
eğitim felsefelerini, hedeflerini ve kuruluş hikâyelerini davetliler ile 
paylaştı. Organizasyon, gün boyu devam eden eğlenceli etkinlikler 
ile son buldu.  

davet

GÜROL-ELİF ÖZMENEK ÇARMIKLI

MELİKE ZONTUR, BURCU HABOĞLU BABA, CEYDA DÜZÇİMEN, 
ELİF ÖZMENEK ÇARMIKLI, ASLI GÜVEN, CANDAN ȘAHİN



MAG PR 
Solutions 
organizasyonuyla 
kapılarını 
açan BE More 
Anaokulu; 
eğitim, iș 
ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimlerinden 
yoğun ilgi gördü.

MELİS GÜLCE, ZEYNEP, MERT İLKER, EMRE KÜRÜMCİHAN-BURCU HABOĞLU BABA

NAMIK, İKRA, ARHAN,FÜSÜN AKINCI SAMET , MELİKE, İPEK,  ZEHRA, SERRA ZONTUR
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SEDA- EYLÜL KEÇECİ OĞUZHAN- MELTEM- UMAY ÖZARSLANDENİZ YALÇIN, EVREN AYDINLAR, DOĞA YALÇIN

İDİL-TOLGA ÜLKÜALAN

Eğitim, iș 
ve cemiyet 
hayatının yoğun 
ilgi gösterdiği 
organizasyonda, 
çocuklara 
özel etkinlik 
ve atölyeler 
gerçekleștirildi.

BERFİN BULTAN,  ÖYKÜ TEKMEN

davet
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NAZ, AYȘE GÖZENOĞLU MEHMET BUYURGAN, EBRU KARACA MAHMUT-TÜLİN ABAOĞLU

EKİN, MİLA ,DENİZ KALELİ SELİN CEREN AKAYDIN,  METE KAPUSUZALP- BUKET ÖNYÖRÜ
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endinizden bahsedebilir misiniz?
Hikâyem ilk olarak PGA Şirketler Grubu ile başlıyor. 
Bu grubun yönetim kurulu başkanıyım. Amerika 
ve Avrupa’da birçok üniversitenin Türkiye’deki 
danışmanlığını yürütmekteyim. Beşiktaş kongre 
üyesiyim. Hayatımın bir de sosyal tarafı var tabii ki. 
Sokaktaki canlara ve geleceğimiz olan çocuklara yönelik 

çalışmalar yapan bir gönüllüyüm. Aynı zamanda iki çocuğuma 
hayvan sevgisini öğreterek büyütmeye çalışan bir babayım.

Mutlu Patiler’in kuruluş hikâyesi nasıl başladı?
Teknolojinin, bilişimin ve dijital dünyanın bu kadar geliştiği zamanda 
“Neden sokak hayvanları ve yardıma muhtaç çocuklar için bir şey 
yapmıyoruz?” fikri ile yola çıktık aslında. Şirketimiz, teknoloji ve 
yazılım alanında çalışmakta. PGA Akademi, “Gelişmekte olan dünyada 
teknolojiyi kullanarak sokaktaki canlara nasıl fayda sağlarız?” diyerek 
bu projeyi başlattı. Akabinde bu düşünceyi geliştirerek “Mutlu Patiler” 
uygulamasının startını verdik. Düşüncenin ortaya çıkışı şöyle oldu: 
Pandemide sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı süreçte, bir şekilde 
markete gidip ihtiyaçlarımızı alırken ve kısıtlı da olsa hayatlarımıza 
devam ederken, sokaktaki canların ihtiyaçlarının ne olduğunu 
unuttuk. İşte bu noktada da “Kimseden bağış ya da para istemeden 
nasıl bir yol izleriz?” düşüncesi ile Mutlu Patiler uygulamasını ortaya 
çıkarmış olduk.

Mutlu Patiler neyi amaçlıyor?
Mutlu Patiler; kimseden maddi olarak bir bağış beklemeden, gün 
içerisinde birkaç dakika, uygulamada çıkan reklamları izleyerek elde 
edilen kazançla sokaktaki canlara beslenme, barınma ve kısırlaştırma/
tedavi sağlayarak, onları mutlu etmeyi amaçlamaktadır. 

K
Sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla “Mutlu Patiler” isimli bir uygulama 
geliștiren, PGA Akademi kurucu ortaklarından Harun Acar bu ayki “Serkan 

Kızılbayır ile Yan Koltuk” sohbetlerinin konuğu olarak, uygulamayla ilgili merak 
edilenleri, Serkan Kızılbayır’ın sorularıyla MAG Okurlarına anlatıyor...

Günde İki Dakikanı Ayır 
Canlara Destek Ol

Bu uygulama nasıl kullanılır?
App Store veya Google Play’den “Mutlu Patiler” uygulamasını 
indiriyoruz. Uygulamamıza Google, Facebook veya mail 
adresimizle giriş yapıyoruz. Sonrasında sokaktan bir sanal 
hayvan; kedi ya da köpek sahipleniyoruz. Sahiplendiğimiz bu 
canın, günlük farklı saatlerde sekiz görevini yerine getiriyoruz; 
görevleri yerine getirmek için karşımıza çıkan videoları izliyoruz. 
İşte bu kadar kolay. Bunun karşılığında elde edilen gelirler sokak 
hayvanlarına beslenme, barınma, kısırlaştırma ve tedavi olarak 
dönüyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamamız, kimseden bağış 
kabul etmeden teknolojik gelirleri sokaktaki canlara sunmaktadır.

Mutlu Patiler şu ana kadar neler yaptı?
13 Ocak’ta yayına başlayan Mutlu Patiler, şu ana kadar 
Türkiye’nin birçok ilinde on tondan fazla mama dağıttı, 
kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerini karşıladı. Bunların 
detayları için Mutlu Patiler uygulamasından ve sosyal medya 
hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

Yeni projeleriniz var mı?
Mutlu Patiler uygulamasından sonra, şimdi de yardıma muhtaç 
çocuklarımız için geliştirmiş olduğumuz Mutlu Çocuklar 
uygulamamız üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında yayın hayatına 
başlayacak olan Mutlu Çocuklar uygulamasıyla, Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sevgi Evleri’nde, köylerde 
veya şehirlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlıyoruz. Bunun için teknolojiyi ve dijital 
dünyanın tüm imkânlarını kullanarak, çocuklarımızı mutlu 
edecek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Çocuklar hep 
gülsün… 

röportaj

HARUN ACAR, SERKAN KIZILBAYIR 
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Mutlu Patiler neyi amaçlıyor?
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edilen kazançla sokaktaki canlara beslenme, barınma ve kısırlaştırma/
tedavi sağlayarak, onları mutlu etmeyi amaçlamaktadır. 

K
Sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla “Mutlu Patiler” isimli bir uygulama 
geliștiren, PGA Akademi kurucu ortaklarından Harun Acar bu ayki “Serkan 

Kızılbayır ile Yan Koltuk” sohbetlerinin konuğu olarak, uygulamayla ilgili merak 
edilenleri, Serkan Kızılbayır’ın sorularıyla MAG Okurlarına anlatıyor...

Günde İki Dakikanı Ayır 
Canlara Destek Ol

Bu uygulama nasıl kullanılır?
App Store veya Google Play’den “Mutlu Patiler” uygulamasını 
indiriyoruz. Uygulamamıza Google, Facebook veya mail 
adresimizle giriş yapıyoruz. Sonrasında sokaktan bir sanal 
hayvan; kedi ya da köpek sahipleniyoruz. Sahiplendiğimiz bu 
canın, günlük farklı saatlerde sekiz görevini yerine getiriyoruz; 
görevleri yerine getirmek için karşımıza çıkan videoları izliyoruz. 
İşte bu kadar kolay. Bunun karşılığında elde edilen gelirler sokak 
hayvanlarına beslenme, barınma, kısırlaştırma ve tedavi olarak 
dönüyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamamız, kimseden bağış 
kabul etmeden teknolojik gelirleri sokaktaki canlara sunmaktadır.

Mutlu Patiler şu ana kadar neler yaptı?
13 Ocak’ta yayına başlayan Mutlu Patiler, şu ana kadar 
Türkiye’nin birçok ilinde on tondan fazla mama dağıttı, 
kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerini karşıladı. Bunların 
detayları için Mutlu Patiler uygulamasından ve sosyal medya 
hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

Yeni projeleriniz var mı?
Mutlu Patiler uygulamasından sonra, şimdi de yardıma muhtaç 
çocuklarımız için geliştirmiş olduğumuz Mutlu Çocuklar 
uygulamamız üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında yayın hayatına 
başlayacak olan Mutlu Çocuklar uygulamasıyla, Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sevgi Evleri’nde, köylerde 
veya şehirlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlıyoruz. Bunun için teknolojiyi ve dijital 
dünyanın tüm imkânlarını kullanarak, çocuklarımızı mutlu 
edecek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Çocuklar hep 
gülsün… 

röportaj

HARUN ACAR, SERKAN KIZILBAYIR 

Ünlü 
Oyunculardan 
Yaza Merhaba 
Büşra Develi ve Birkan Sokullu, 
Beymen Club ile olan iş birliklerini 
özel bir davet ile kutladı. İş, sanat 
ve cemiyet hayatının yoğun ilgi 
gösterdiği davette konuklar canlı 
müzik eşliğinde eğlendi.

Ünlü oyuncular Büşra Develi ve Birkan Sokullu, Beymen Club 
ile olan iş birliklerini kutlamak üzere özel bir davet düzenledi. 
Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı 
Elif Göktaş’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte yaza 
merhaba diyen konuklar, davete özel hazırlanan akşam yemeği 
ve DJ eşliğinde keyifli ve dans dolu bir gece geçirdi. 

davet

MELİSA ȘENOLSUN

BİRKAN SOKULLU, BUSRA DEVELİ, ELİF GÖKTAȘ

BURAK  YAMANTUR

RÜYA BÜYÜKTETİK EDA GÜRKAYNAK
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Yerli üretim ürünlerle zamansız tasarımlar yaratan happy to wear kurucu ortakları, 
yeni sezon koleksiyonlarındaki parçalardan kumaș seçimine kadar merak 

edilenleri MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Işıltılı ve Canlı Yeni 
Koleksiyonuyla

happy to wear

eni koleksiyonunuzu oluştururken 
çıkış noktanız neydi? Zihninizde neler 
canlandırdınız?
Biz birkaç senedir müşterilerimizi dinleyerek, onların 
ihtiyaçları ve geri bildirimleri doğrultusunda tasarım 
yapmaya özen gösteriyoruz. Bu koleksiyonda da en 
önemli çıkış noktamız neredeyse tüm müşterimizin 

ortak şikayeti olan bir konuydu: “Günlük bir şeyler bulmak 

Y

??????

kolay, ağır abiye bulmak da mümkün; fakat ara kategoride, 
minimal ve birçok okazyonda giyilebilir şık parçalar bulmakta 
çok zorlanıyoruz.” Bu yüzden zihnimizde hep abartısız fakat şık 
parçalarla arz-ı endam eyleyen “happy” kadınlarını hayal ettik. 

Koleksiyonda ne tür parçalar yer alıyor? Teması 
nedir?
Koleksiyonda senenin en öne çıkan trendi olan ışıltılı parçalar, dört 
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MODELS: TRUE MODELS & COOL MODELS 
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mevsim giyilebilen saten tasarımların capcanlı renk alternatifleri, 
gündüzden geceye uyarlanabilen zamansız takımlar ön planda. 
Temamız, pandemiyi tamamıyla geride bıraktığımız ilk yaz 
sezonundaki davetlerde ışıldamak! 

Kumaş seçiminizden bahseder misiniz? 
Bu sezon, özel tasarım payet kumaşlara, düzenli kullandığımız 
ve kalitesine güvendiğimiz ana kumaşlarımız olan saten ve krep 
grubun yepyeni renklerine bolca yer verdik. Üstelik “happy 
Summer Edition” kapsül koleksiyonunda en sevilen ürün 
gruplarımız neredeyse on ila on iki renk alternatifi ile satışta. Özel 
renkler boyattık ve renk alternatifi konusunda neredeyse rakipsiz 
durumdayız. 

Son koleksiyonunuzu ne kadar sürede hazırladınız? 
Serüveniniz nasıl geçti?
Biz hızlı üretim yapan bir firmayız, sık sık fakat sınırlı sayıda 
kapsül koleksiyonlarla müşterilerimizin karşısına çıkmayı 
seviyoruz. Günceli hızlı yakalamak ve en hızlı sürede maksimum 
kalitede müşterilerimizle buluşturmak öncelikli hedefimiz. 

Sürdürülebilirlik anlayışınızı tasarımlarınızda nasıl 
işliyorsunuz? 
Uzun süre giyilebilecek, zamansız tasarımların kaliteli kumaşlarla 
buluştuğu ürünlere yönelmeye çalışıyoruz. Güncel trendleri hep 
bünyesinde barındırsa da senelerce giyilebilecek zamansızlıkta 
parçalar tasarlamak en sevdiğimiz şey. Neticede şık bir saten 
elbisenin giyilemeyeceği okazyon ya da mevsim yok. 

happytowear_
www.happytowear.co



Yaza Merhaba 
Dediler
Başkentin önde gelen tasarım 
mağazalarından Ayşegül Erbil 
Exclusive, düzenlenen özel bir davetle 
yazın gelişini kutladı. Etkinlikte 
sürpriz bir partiyle doğum gününü 
de kutlayan Erbil duygu dolu anlar 
yaşadı. 

Gerek özel hayatıyla gerek koleksiyon ve defileleriyle adından sıkça 
söz ettiren moda tasarımcısı Ayşegül Erbil, Ankara’da düzenlenen 
çok özel bir partiyle yaza merhaba dedi. Konukların canlı müzik 
eşliğinde keyifli vakitler geçirdiği davete ünlü modacı Gülsüm 
Elkhatroushi ise onur konuğu olarak katıldı. Moda severlerinin ve 
cemiyet hayatının tanınan simalarından yoğun ilgi gören Ayşegül 
Erbil ev sahipliğindeki özel etkinlik, gerçekleşen görkemli defileyle 
konuklara unutulmaz anlar yaşatırken, gün sonunda Erbil için 
düzenlenen sürpriz doğum günü partisi ise renkli ve duygu dolu 
anlara sahne oldu. 

davet

MENEKȘE ZEMHERİ - AYȘEGÜL BİNİCİ

GÖNÜL SEĞMEN BAHAR YILDIRIM HATİCE TOPCU
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ZÜHEYDE GÖKÇEK - ÖZAY ÖZDURDU - YÖNTEM İNGER YASEMİN UĞURLU ȘEYDA SUNA - ȘEYMA ÇELİKTAȘ

SİNEM BAȘBUĞSELDA UĞURLUDURAL CANSU ÇİFTÇİERSAN BAȘBUĞ

Ankara 
cemiyet 
hayatının 
tanınan 
isimleri, 
Ayșegül Erbil 
ev sahipliğinde 
gerçekleșen 
özel bir davetle 
yazın gelișini 
kutladı.



FERİHA BALYEN - ESRA AY - SEMİHA DURAN DERYA ERDOĞAN - EBRU ERSOY

SABİRE SAYLAM - ASUMAN KİRMANBURCU ÇAKIR - BÜȘRA HALİLFERAY ȘAHİNGÖZ

Davette 
sürpriz bir 
partiyle doğum 
gününü 
kutlayan 
Ayșegül Erbil, 
duygu dolu 
anlar yașadı.

davet
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Davette 
sürpriz bir 
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Sağlığın; insanın yaşamını sürdürmesinde, 
yaşam kalitesini korumasında özel bir yere 

sahip olduğu ve bakımlı görünmenin de kişiye 
her açıdan pozitif bir değer kattığı gerçek... 
Sizlere hem enerjik, öz güvenli ve güvenilir 

bir hava katacak hem de sağlık bilincini 
geliştirecek önemli bilgileri, alanında uzman 

isimlerden paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 

ış aylarının geçip, önce bahara sonra yaza merhaba 
dediğimiz günlerdeyiz. Molaya, dinlenmeye, 
eğlenmeye ihtiyacımız var ve daha verimli 
çalışabilmek, üretebilmek için tatil hepimizin hakkı. 
Elbette mevsim tanımaması gereken ağız ve diş sağlığı 
konusundaki hassasiyetimizi biraz daha motive 

etmek için bu geçişi fırsat kabul ederek bilgilerimizi tazeleyebiliriz.

İhmal edilmiş kontrollerimizi, diş hekimimizi ziyaret ederek 
yaptırabiliriz. Ağız ve diş sağlığı, kişisel bakım rutinlerimizin 
olmazsa olmaz bir bileşenidir. Periyodik zamanı geldi ise ya 
da uzun zamandır diş hekimimizi görmediysek, bir kontrol 
muayenesini tatil öncesi öneririm. Başlamış ancak henüz belirti 
vermeyen sorunlar oluşmuş ise, yolculuk öncesi belirlenip 
çözülmesi, tatilde sıkıntı yaşamamanız için önemlidir. Ayrıca 
diş taşı temizliği, herkesin altı ayda bir yaptırması gereken rutin 
bir işlemdir. Diş etlerinde istenmeyen birikimler ağız kokusuna, 
diş etlerinde kanamalara neden olmaktadır. Günlük yaşam 
kalitenizi bozabilecek bu sıkıntılı halleri bir saatlik bir işlemle 
ekarte edebilirsiniz. Diş beyazlatma işlemi ise yaza hazırlık 
bakımınız içinde neden olmasın? Her zaman söylerim; gülmeyi 
ciddiye alın. Tatil, yolculuk, yeni tanışıklıklar çok değerli zaman 
dilimleridir ve yönetebileceğiniz sağlık durumlarının rahatınızı 
kaçırmasını önleyebilirsiniz. Sıcak bir gülümseme evrensel bir 
dildir. Yaratacağı iyi şeyleri bazen hayal bile edemeyiz. Barış, bir 
gülümsemeyle başlar. Huzuru, sevgiyi, coşkuyu, neşeyi, sağlığı nice 
iyi şeyleri içerir. Sınırı olmayan bir güçtür aslında gülümsemek. 

Gülüşü saklamadan hayata gülmek gerek. En büyük güzellik, 
sağlıktır. Sağlıklı bir gülüş herkes için önemli ve değerlidir. 
Ağız ve diş sağlığında estetik ve sağlık, ayrılmaz bir bütündür. 
Sağlıklı bir ağıza ve özgür bir gülüşe sahip olmak, günümüz 
koşullarında ne kadar da kolay aslında. Ağız ve diş sağlığının 
tüm beden sağlığını etkileyen çok önemli bir alan olduğunu 
da unutmayarak, kaç yaşında olursak olalım diş hekimimizin 
onayıyla her türlü iyileştirici uygulamayı yaptırabiliriz. Kontrol 
muayeneniz yapıldıktan sonra, hekiminizin onayladığı koşullarda 
bir saatlik bir uygulama ile klinik koşullarında diş beyazlatma 
yapılabilmektedir. Uygulama hakkında detaylı bilgiyi hekiminiz 
verecek, sorularınızı yanıtlayacaktır.

Yine, ağız ve diş sağlığınız açısından; asitli içecek, karbonhidrat 
içeriği yüksek keyifli yiyecek ve içecek tüketimine dikkat! 
Neşeli, uzun sohbetli, eğlenceli yaz geceleri sonrası uykuya 
geçmeden hijyen rutinimizi ihmal etmeyelim. Bazı yaz sporu 
ve aktivitelerinde olabilecek yaralanmalar için de ağız, diş 
travmaları önemli yer tutmaktadır. Dikkatli olmanızı ve tatil 
yaptığınız bölgede acil durumda başvurabileceğiniz bir kliniği 
belirlemenizi de öneririm. Su, hem genel sağlık hem de ağız sağlığı 
için çok önemlidir, unutmayalım. Sağlıklı, keyifli, güzel anılar 
biriktirebileceğiniz bir tatil dileklerimle... Liv Hospital Ankara 
Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği olarak, ağız sağlığınızla ilgili kişisel 
profilinizi belirlemek, mevcut durumda ihtiyacınız olan tedavileri 
uygulamak ve tatilinizi daha mutlu, sağlıklı geçirmenizi sağlamak 
için buradayız. 

K

Liv Hospital Ankara Ağız ve Diș Sağlığı 
Kliniği Diș Hekimi Elif Narin Topgül, ağız 
ve diș sağlığının önemini vurgulayarak, 
tatil öncesi diș muayenesi yaptırmanın 

gerekliliğini aktarıyor...

Gülümsemeniz 
En Değerli 

Mücevheriniz

sağlık ve güzellik

DİȘ HEKİMİ ELİF NARİN TOPGÜL 
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sağlık ve güzellik

Diș Hekimi Erce Beleçoğlu, her geçen gün
 daha sık duymaya bașladığımız, popüler hale gelen 
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ülüş tasarımı uygulamalarının yaygınlaşmasına neden 
olarak; insanların görsel estetiğe, fotoğraflara  verdiği 
önemin artması gösterilebilir. Aynı zamanda, diş 
hekimliğinde uygulanan estetik tedavilerin gelişmesi; 
küçük dokunuşlarla büyük değişimler elde edilmesinin 
de bu yaygınlaşmada büyük payı vardır.

Gülüş tasarımının hedefi;  kişinin diş estetiğini bozan, sosyal, 
psikolojik ve özgüven olarak onu negatif etkileyen diş kaynaklı 
problemlerin çözülmesidir. 

Gülüş tasarımını en kısa şekilde tarif etmek gerekirse;  kişinin 
hayal ettiği gülümsemeye kavuşturmayı hedefleyen; estetik diş 
tedavileridir. Ancak bu hayale ulaşmaya çalışırken; diş sağlığı 
tehlikeye atılmamalıdır. Estetik ve sağlık birlikte olduğunda 
değerlidir...

Gülüş tasarımı tedavilerinde elde edilmek istenen sonuç; bütünsel 
bir estetiktir. Kişinin beklentisi, yüz formu, ten rengi, yaşı gibi birçok 
değerlendirme kriterine göre gülüş tasarımı tamamlanmaktadır.

Gülüş tasarımı için birçok fazla tedavi yönteminden destek 
alınabilir. Kişiden kişiye; estetik ihtiyaçlar değişiklik göstereceği için 
planlamalar da tamamen kişiye özeldir.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları Nelerdir?
Gülüşünüzün güzelliğine; dişlerinizin ve diş etinizin sağlığı ciddi 
etkide bulunur. Ancak bunun dışında diş etinin seviyesi ve simetrisi 
de gülüşünüzdeki estetiğe doğrudan etki eder. Gülüş tasarımı için 
birbirinden farklı işlemler yapılır.

G •Laminate Vemneer (Yaprak Porselen)
•Tam Seramik Kaplamalar
•Diş Beyazlatma
•Zirkonyum Kaplamalar
•Bonding (Kompozit Lamina)
•Şeffaf Plak Tedavileri
•Pembe Estetik Uygulamaları
•Diş ve Diş Eti Seviyeleme

Gülüş Tasarımında Dişlerde Ne Değişiklikler Elde 
Edilebilir?
Gülüş tasarımı, içerisinde birçok farklı tedavi barındıran bir 
uygulamadır. Bunlardan hangilerinin uygulanacağına tedavi süreci 
başlamadan önce hastanın şikayetlerine göre hekim tarafından 
belirlenir. Bu uygulamalar ile elde edilebilecek değişikliklerden bazıları 
şunlardır:
•Dişlerde beyazlama
•Dişlerdeki yanlış hizalanmaların giderilmesi
•Ön dişlerin aynı yükseklikte ve genişlikte olması
•Diş-diş eti oranının ideal seviyeye çekilmesi
•Dişlerin güçlendirilmesi
•Gülüşün dudak kıvrımlarına uyumlu hale getirilmesi
•Çürük diş, diş eti hastalığı ya da enfeksiyonu gibi sorunların 
giderilmesi
•Yüzün daha genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması

Bu uygulamalardan hangilerinin ne oranda ve ne şekilde uygulanacağı 
hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda bu tedavilerden 
sadece birkaçı uygulanırken; bazı hastalarda ise estetik bir gülüşün 
sağlanması için farklı bazı uygulamalar da yapılabilir. 



Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, kolajen takviyelerinin kullanımına 
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kolajen ve ip askılama kombinasyon 

tedavileriyle beraber, on yașa kadar gençleșmeyi mümkün kılan etkileri aktarıyor...
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İple askılama temelde, yer çekimi 
etkisiyle sarkmıș yumușak dokuların, 

toparlanması amacıyla vektörel olarak 
kaldırılarak saçlı deri, șakak veya orta 

yüze sabitlenmesidir.

ildimizin temel yapı taşının ve gençleşme sürecinde cilt 
onarımı üzerinde özellikle yoğunlaştığımız yapının kolajen 
olduğunu biliyoruz. Son yıllarda biz dermatologlara en çok 
sorulan soruların başında “Cilt kolajenimi nasıl arttırabilirim? 
Cildimi sıkılaştırmak için hangi kolajeni içmemi önerirsiniz?” 
yer alıyor. Piyasada bu sorunun cevabı olarak çok çeşitli 
içilebilir kolajen takviyeleri bulunuyor: Tip 1 ve Tip 3 

ile beraber, hyalüronik asit, çinko, magnezyum, bakır, selenyum gibi 
minerallerden de zengin bu kolajen takviyelerinin özellikle diyabetik ve 
böbrek protein kaçağı olan kişiler tarafından kullanımı sırasında sıkıntılar 
yaşanabileceği bilindiğinden, bu kişilerin kullanmadan evvel doktorlarına 
danışmaları gerekiyor. 

Bizler; güneş, çevresel faktörler, şeker gibi kolajen yıpratıcı tüm faktörlere 
maruziyet devam ederken, gençleşmek isteyen kişilerde kolajeni yeniden 
yapılandırmaya çalışırken de bazen zorlanıyoruz. Özellikle, şekerden zengin 
beslenen, spor yapmayan ve vitamin-mineral eksiklikleri olan kişilerde, 
ağızdan kolajen takviyesi alsa bile istediğimiz sonuçlar olmuyor. Bu sebeple 
son zamanlarda enjekte edilen Tip 1 kolajen peptit zincirleri içeren kolajen 
aşıları geliştirildi. Orta deriye ve deri altına, direkt iğne veya kanül yoluyla 
enjekte edilen bu aşılar bir ay arayla, iki ila üç seans uygulandıktan sonra 
belirgin sıkılaşma, yara izi onarımı, sarkmanın toparlanmasını sağlıyor. 
Akne izleri, orta yüz ve göz kapaklarının sarkması, boyun cildinin 
gevşemesi ve kırışıklıklarının giderilmesi, dekolte çizgilerinin silinmesi, 
el cildinin gençleştirilmesi, iç kol-iç bacak cildinin toparlanması, cilt 
çatlaklarının silinmesi için kullanılabiliyor. Sonuçları oldukça başarılı 
kolajen aşıları, içeriklerindeki hyalüronik asit ve karboksimetil selüloz gibi 
yardımcı etken maddeler sayesinde hacim desteği de sağlayabiliyor. 

Son zamanlarda bana sıkça sorulan bir diğer konu da: İple yüz germede 
en uzun kalıcı ipler hangileri? İp askılama ile on yaşa kadar gençleşmek 
mümkün mü? 

İple askılama temelde, yer çekimi etkisiyle sarkmış yumuşak dokuların 
toparlanması amacıyla vektörel olarak kaldırılarak saçlı deri, şakak veya 
orta yüze sabitlenmesidir. Askı görevi gören iplerle, sarkma olan bölge 
yukarı vektörel olarak kaldırılıp sabitlenir. Daha sonra cilt, bu ipleri eritmeye 
çalışırken, kan dolaşımını ve metabolizmasını arttırır, ipler etrafında 
yeni kolajen oluşturur ve bu yeni oluşan kolajen ile cilt yapılandırılmış, 
sıkılaşmış, gençleşmiş olur. 
Uzun süre etkili ip askılama için, tercih edilen iplerin dokuda parçalanma 
süresi uzun olanlarının tercih edilmesi gerekir. En hızlı eriyen ipler, PDO 
iplerdir. Bu sebeple genellikle PDO ipleri, örümcek ağı tekniğiyle ve çok 
sayıda kullanmamız gerekiyor. Polikaprolakton (PCL) içeren Rus askısında 
yaklaşık etki süresi iki ila üç yıl ilken, Polilaktik asit (PLA) içeren ve çift  
yönlü konileri sayesinde dokuyu sıkıştırma ve deriyi kaldırma etkisiyle 
yer değiştirme ve kayma olmadan yüzü asan iplerin kullanıldığı Fransız 
askısı ile iki ila beş yıla kadar, etkili ve ameliyatsız yüz germek mümkün 
olabiliyor. Özellikle kırk beş yaş üstü, sarkmanın başladığı kişiler için uygun 
olabilir. 

Emilebilme özelliği ile polilaktik asit deri altı dokusunda harekete geçer; 
fibroblast aktivasyonu ve kolajen üretimini tetikleyerek, yüze şeklini 
yeniden kazandırır. Polilaktik asit yavaş salınım gösterir, sert ve uzun kalıcı 
Tip 1 kolajen oluşumunu sağladığı için uygulama alanında cilt kalitesinde 
belirgin artış görülür. Takılacak ip sayısına göre on yaşa kadar gençleşmek 
mümkün olabilir. Yoğun sarkma ve kolajen yıpranması olan kişilerde PCL/
PLA ipleri, akıllı dolgu veya hyalüronik asit dolgular ve kolajen aşıları ile 
kombine uygulamak da mümkün olabiliyor.

Özetle, medikal estetikte doğru koşullarda kişiye özel yaklaşım ile, on yaşa 
kadar yüzü ve boyun bölgesini gençleştirmek mümkün!  

C
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Embriyo dondurma, aslında tüp 
bebekteki en önemli gelișmelerden 

biridir. Son on beș yıldır çok 
yüksek bașarı ile uygulanmakta 
olup, güvenilirliği kanıtlanmıș bir 

uygulamadır.

endinizden biraz bahseder misiniz? 
1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun oldum. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde 
uzmanlık eğitimimi tamamladım. Bir süre jinekoloji 
(kadın hastalıkları) ve obstetri (gebelik takibi ve doğum) 
dallarında hizmet verdim. Ardından Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Teknikler bölümünden tüp bebek 
sertifikamı aldım. Ankara’da özel bir tüp bebek merkezinde üç 
yıl çalıştıktan sonra İstanbul’da, Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp 
Bebek Bölümü’nde on yıl hizmet verdim. Şu an Ankara’da kendi 
muayenehanemdeyim. Hastalarımı infertilite (kısırlık), kadın 
hastalıkları, hormon bozuklukları, kist tanı ve tedavileri, gebelik ve 
doğum konularında aydınlatmaya devam etmekteyim.

Embriyo dondurma nedir? Ne kadar süre dayanır?
Embriyo dondurma, aslında tüp bebekteki en önemli gelişmelerden 
biridir. Son on beş yıldır çok yüksek başarı ile uygulanmakta olup, 
güvenilirliği kanıtlanmış bir uygulamadır. Bu, hastaların bir tüp 
bebek denemesinden elde edilen embriyoları birden fazla denemede 
kullanılarak çocuk sahibi olma şansını artırmıştır. Embriyolar, -196 
derecede sıvı nitrojen içinde dondurularak saklanır. 

Embriyolar ülkemizde Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gereğince en fazla 
beş yıl saklanabilmektedir; ancak, bilimsel çalışmalar, dondurulmuş 
embriyoların daha uzun yıllar sonra (on yıl) çözüldüğünde bile 
sağlıklı gebelik şansı verdiğini göstermiştir.

Hangi durumlarda embriyo dondurma yapılır?
Embriyo dondurma, tüp bebekte embriyolara genetik tarama 
yapılması gerekli olduğu durumda yapılabilmektedir. Politistik over 
sendromu olan hastalarımızda tüp bebek tedavisi sonrasında OHSS 
(aşırı uyarım sendromu) gelişme riskini, embriyoların tamamını 
dondurarak önleyebilmekteyiz. Rahim iç zarı incelik problemi 
olan ve ileri yaş veya düşük yumurtalık rezervi nedeni ile zaman 
kavramının önem arz ettiği hastalarımızda önce embriyo elde 
edilip dondurularak, akabinde rahim içi incelik problemine yönelik 
tedaviler yapmaktayız.

Embriyo dondurmanın avantajları nelerdir?
Embriyo dondurma; rezerv düşük olan, erken menopoz hasta 
grubunda “pooling” dediğimiz havuz metodu ile birkaç denemede 
embriyo biriktirilmesine imkân sağlar. Tüp bebekte bu durum 
başarıyı artıran bir unsurdur. Ayrıca fazla sayıda embriyo üreten 
hastalarımızda fazla embriyoların dondurulması hem ekonomik hem 
psikolojik avantaj sağlamaktadır. Tüp bebek tedavisi ile canlı doğum 
elde edilen hastalarımızın; ikinci çocuk istemeleri durumunda, 
rahim içinin, hap ile hazırlanıp var olan dondurulmuş embriyoların 
çözülerek daha az masraf ve daha kolay bir tedavi ile gebelik elde etme 
şansına sahip olmaları sağlanmaktadır.

Embriyo dondurmada bebek sağlığı nasıl etkilenir?
Dondurulmuş embriyonun taze transfer edilen embriyodan bir 
farkı yoktur. Dondurulan embriyolar doğal ortamda çözülerek, anne 
rahmine transfer edilir. Dondurulmuş embriyo yerleştirilerek elde 
edilen gebelikler, doğacak bebek açısından hiçbir risk taşımamaktadır.

Çözülmüş embriyolar nasıl transfer edilir?
Dondurulmuş embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden 
çıkarılır. Oda sıcaklığında çözülür. Özel bir kültür ortamına alınarak 
inkübatöre konulur. Aynı gün anne rahmine embriyo yerleştirme 
işlemi yapılır. 

K

drayse_saltik
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Bebeğin ilk diși çıkar çıkmaz, en geç bir yașını doldurana kadar ilk diș hekimi 
kontrolünün gerçekleștirilmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Diș Hekimliği 

Uzmanı Prof. Dr. Aylin Akbay Oba, çocuklarda ağız ve diș bakımı uygulamalarına 
değinirken, gelișen diș hekimi korkusuna dair neler yapılması gerektiğini ve 

sedasyonla tedavi yöntemini MAG Okurları için açıklıyor.
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ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
Uzmanlık alanlarınız neler?
Lisans ve doktora eğitimimi Ankara Üniversitesinde 
tamamladıktan sonra, Kırıkkale Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesinde kurucu öğretim üyelerinden 
biri olarak on sekiz yıl görev yaptım. 2021 yılından beri 
kendi muayenehanemde, 0-18 yaş arası çocuk hasta 

kabul ediyorum. Kliniğimde tüm tedavi yöntemlerini kullanarak, 
hastalarımı sağlıklı bir ağıza kavuşturacak uygulamalar yapıyorum. 
Çocuk diş hekimi olarak hedefimiz doğal diş dokusunu korumak, 
çiğneme fonksiyonunun ve büyüme gelişimin sağlıklı bir şekilde devam 
etmesini sağlamak. Bu sebeple, tedavi gereken hastalarda bu vizyonla, 
en son tıbbi bilgiler ışığında tedavi planlaması yapıyoruz. Dolgu, kanal 
tedavisi, kron uygulaması, yer tutucu, çocuk protezi ve genel anestezi 
altında diş tedavisi gibi tedavileri tamamlayıp, çocukların sağlıklı 
yetişkinler olabilmesi yolunda, koruyucu diş hekimliği bakış açısı ile 
koruyucu uygulamalarına devam ediyoruz.

Çocuklarda ilk muayeneye ne zaman başlamalı?
Bebeğin ilk dişi sürer sürmez, en geç bir yaşını doldurana kadar ilk 
diş hekimi ziyaretinin gerçekleştirilmesi önerilir. Bunun yanında 
ebeveynlere hamilelik döneminde diş hekimine gitmelerini tavsiye 
ediyoruz. Hem kendi ağız ve diş sağlıklarının iyileştirilmesi için 
muayene olmaları (çürük yapıcı bakterilerin bebeğe geçişini 
engellemek için) hem de bebeğin doğumundan itibaren göz önünde 
bulundurmaları gereken konularda bilgi sahibi olmaları önemli. İlk 
ziyaretin ve kontrollerin  ihmal edilmesi durumunda, tedavide geç 
kalınmaması açısından anne babalar, çocuklarının dişlerinde herhangi 
bir renklenme, çürük  gibi bir durumdan şüphe ettiklerinde en kısa 
zamanda çocuk diş hekimine başvurmalılar.

Pedodontide, çürüklere karşı koruyucu uygulamalar 
nelerdir?
Koruyucu diş hekimliğinde ebeveynlerin erken dönemde, ağız, diş 
bakımı ve beslenmenin düzenlenmesi konusunda bilgilendirilmesi 
önemli bir adım. Klinikte bu konulardaki eğitimlere yeterli zaman 
ayrılmasını çok önemsiyoruz. Hiç çürük oluşmaması hedefi ile 
ilerlenmesi için, ilk diş hekimi ziyareti sonrasında çocukların düzenli 
randevularla kontrolleri yapılmalı. Koruyucu uygulamaların 
planlanmasında çocuğun çürük riski belirlenmeli ve bu doğrultuda 
uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Çürük riski yüksek çocuklarda, 
dişlerin sürme zamanları ile uyumlu olarak yeni süren diş gruplarına 
fissür örtücüler uygulanmalı, düzenli aralıklarla flor uygulamaları 
yapılmalı ve üç aylık kontrol randevuları ile hastalar takip edilmelidir. 
Bu yöntemler ile çürüklerin oluşması engellenebilmektedir. 

Çocuklarda ağız ve diş bakımı eğitimi ne zaman 
başlamalıdır?
Bebeğin ilk dişi sürer sürmez ağız ve diş bakımı uygulamaları 
başlamalıdır. Bir yaş civarında, diş fırçası ile dişler fırçalanmaya 
başlandığında, ebeveyn kontrolünde çocuğun fırçayı eline almasına 
ve ebeveyni taklit etmesine izin verilerek eğitime başlanabilir. Bu yaşta 
çocuk, ebeveynini izleyerek ve taklit ederek diş fırçalama alışkanlığı 
edinmeye başlar. Anne babaların davranışlarıyla ve ağız sağlığına 
verdikleri önem ile çocuğa örnek olmaları önemli. Okul öncesi 
dönemde, çocuğun yaşıyla uyumlu olacak şekilde ağız ve diş bakımı 
ile ilgili oyunlar, kitaplar ve çizgi filmler ile eğitim devam etmeli ve 
motivasyon kazandırılmalıdır.

Sedasyonla tedavi hakkında bilgi verir misiniz? 
Klinik şartlarda koopere olamayan çocukları, sedasyon ya da genel 
anestezi altında tedavi edebiliyoruz. Yaşının küçük olması sebebiyle 

Ö

koopere olacak bilişsel düzeye henüz sahip olmayan çocuklar, 
bu yöntemleri kullandığımız hastalarda çoğunluğu oluşturuyor. 
Bir de, diş hekimi korkusu yüksek olup, davranış yönlendirme 
teknikleri ile klinikte kooperasyon sağlayamadığımız, yine bu 
yöntemlerin gerekli olduğu grup var. Sağlıklı çocuklar dışında, 
bilişsel gelişimi ile ilgili bozukluk olan hastalarımızda da bu 
tedavi yöntemlerini kullanılabiliyoruz; ancak, bu uygulamalar 
için karar verilirken güncel akademik kriterlerin mutlaka göz 
önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmek isterim.

Çocuklar, diş hekiminden neden korkar? 
Bu korkunun önüne geçebilmek için neler 
önerirsiniz?
Diş hekimi korkusu, pek çok korku gibi öğrenilen bir duygudur. 
Çocuklarda görülen bu korku; çocuğun olumsuz bir tecrübe 
yaşaması, çevresinden olumsuz tecrübeler dinlemesi, bilinçsizce 
hazırlanmış çizgi film ve kitaplardan korku yaratacak ifadeler 
duyması ya da okuması sonucu gelişebilir. Çocuklarda görülen 
diş hekimi korkusunun, yetişkinlikte de devam edebildiği 
biliyoruz. Yine ebeveynlerin rolü bu konuda çok önemli. 
Çocuğun korku edinebileceği ortamlara veya araçlara maruz 
kalmaması için anne babalar özen göstermeli. Çocuk, diş hekimi 
ile ne kadar erken tanışırsa ve olumlu tecrübeler edinirse, bu 
korkunun önüne geçebilmek o kadar mümkün olur. Ağız ve diş 
bakımı ile ilgili oyunlar, doğru içerikli kitaplar ve çizgi filmler 
gibi eğitim araçları da bu konuda yardımcı olabilir. 

prof.dr.aylinakbayoba



C VİTAMİNİ 
• Cildi sıkılaştırır. Kolajen oluşumunda önemli rol oynar. Kişinin daha sıkı bir vücuda sahip olmasını sağlar.

• Beyin fonksiyonlarına yardımcı olan nörotransmitterlerin oluşmasında büyük payı vardır.

GLUTATYON
• Yaşlanmayı önler.

• Cilt kalitesinin artırılması, cilt renginin açılması ve lekelerle mücadelede yardımcıdır.

ALFA LİPOİK ASİT (ALA) 
• Hücrelerdeki oksidatif hasarı engelleyerek gençleştirici etki yapar, yaşlanmayı durdurur.

• Yaşlanmayı önleyici antioksidanlar olan glutatyon ve koenzim Q10 aktivitesini artırır.
• Ciltteki yaşlılık belirtilerinin ortadan kalkmasında görev yapmaktadır. 

OZON 
• Oksijenin hemoglobinden ayrılmasını sağlar, bu sayede dokuların oksijenlenmesi artar.

• Dokuların tamir mekanizmalarını tetikler.

AKUPUNKTUR 
• Dopamin ve seratonin seviyesini yükseltir.

• Motor iyileşme sürecini hızlandırır.
• Hücre yenilenmesi ve kan akışının düzenlenmesinde yardımcıdır.

Gençleştiren 
Takviyeler
Uzman doktor Kamer Koldaş; daha genç bir görünüm ve sağlıklı 
bir yaşam için, insan vücudundaki önemli görevleri yerine getiren 
etkenlerden ve destek tedavilerden bahsederek, önemli noktaları 
maddeler halinde aktarıyor...

“Askorbik asit olarak da anılan C vitamini, insan vücudunda 
çok önemli görevleri bulunan bir besin öğesidir. Suda çözünen 
vitamin türevleri arasında bulunan askorbik asit, vücut tarafından 
üretilemediğinden gereksiniminin tamamı besinlerden alınır. 
Yaşlanma freni olarak kabul edilen glutatyon iyi bir detoks 
ustasıdır. ALA ise genç kalmak isteyenlerin mutlaka bilmesi ve 
alması gereken bir destektir. Hücrelerin ve cildin yaşlanmasını 
durdurabilir. Üç oksijen atomundan oluşan ozon dokuların tamir 
mekanizmalarını tetiklerken, akupunktur ise hücre yenilenmesi ve 
kan akışının düzenlenmesinde yardımcı olur.”

Değişimi ve 
güzelliği dolu dolu 

yaşayarak, 
yenilenen hayata 

gülümseyerek bakın.

Dr. Kamer Koldaş
Medikal Estetik Sağlıklı Yaşam Merkezi

Kızılırmak, FARİLYA İŞ MERKEZİ, 
Ufuk Ünv. Cd NO:8, 06510 

Çankaya/Ankara
Telefon: 0507 350 38 34
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sağlık ve güzellik

Profesyonel güzellik uzmanı kadrosuyla misafirlerine en doğru içeriği sunan 
Șermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı, tecrübesizce yapılan 

uygulamaların doğurabileceği sonuçlara ıșık tutarken, doğru bir șekilde 
uzmanlarca yapılan prosedürleri detaylandırarak MAG Okurlarını bilgilendiriyor...

Kusurlar Yok Edilebilir
Şermi MedBeauty

LIUBA KAYMAKÇI
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Doğal güzelliğimizi korumak, 
vücudumuza parlaklık kazandırıp temiz 
hava aldırmak için, iç dünyamız kadar 

dıș görünüșümüzle de ilgilenmeliyiz.

ozmetik bakımlar neden çok önemlidir?
Bitkilerimizi sulamaya ve evimizi temiz tutmaya 
alışkınız. Aynı şeye cildimizin de ihtiyacı vardır. 
Doğal güzelliğimizi korumak, vücudumuza parlaklık 
kazandırıp temiz hava aldırmak için iç dünyamız kadar 
dış görünüşümüzle de ilgilenmeliyiz. Her şeyde denge ve 
uyum olmalıdır: Mutlu ve güzel bir “ben”.

Şermi MedBeauty’de küçük kusurlarınızı yok etmeye yardımcı 
oluruz. Herkeste cilt kuruluğu ve döküntüler ya da bizi terk etmek 
istemeyen selülit, istenmeyen tüyler, en sevdiğimiz ayakkabıları 
giymemizi engelleyen batık tırnaklar, her sabah boyamak 
zorunda olduğumuz ince ve seyrek kaşlar gibi sıkıntılı durumlar 
olabileceğini biliyoruz...

Profesyonel ve uzman ekibimizle size, kendinizden daha emin 
hissetmenize yardımcı olmak için buradayız. Aynada güzel bir 
görüntü, hepimizi mutlu hissettirip gülümsetir, öyle değil mi? 
Dış görünüşünüzde en çok neye önem verirsiniz? Güzel bir makyaj 
mı yoksa parlak ve bakımlı bir cilt mi? Güzel bir bol elbise mi yoksa 
size küçük gelen, vitrindeki o hoş kıyafet mi? Sizinle birlikte size özel 
bir bakım programı oluşturup hedefinize ulaşırız. 

Şermi MedBeauty’nin sırrı nedir?
Geçtiğimiz yıl salonumuzda harıl harıl tadilat ve hazırlık 
çalışmaları yapılırken, bu yılın mart ayında kapılarımızı sizlere 
açmaya hazırdık ve bundan büyük memnuniyet duyduk. On üç 
yıldır estetik alanında çalışan uzmanlar olmak üzere, on sekiz 
kişilik ekibimizle gururluyuz. Tüm uzmanlarımız sürekli yeni 
gelişmeleri takip ederek günümüz standartlarına uygun, kaliteli 
uzmanlık eğitimleri almaktadırlar. 
Bizim en önemli farkımız, istediğiniz sonucu elde etmek için 
tüm bilgi ve çabalarımızı kullanmaktır. Çalışmalarımızda 
sadece bilindik markaların test edilmiş ve onaylanmış, dünya 
standartlarına uygun kozmetik ürünlerini kullanıyoruz. En 
önemlisi, biz size uygun olanı seçiyoruz! 

Misafirinizin neye ihtiyacı olduğuna nasıl karar 
veriyorsunuz? 
Bizim için misafirlerimizin istekleri ön plandadır. Bu nedenle önce 
kısa bir ön görüşme yaparız. Misafirimizin isteklerini öğrenip 
hastalıkları, ilaç kullanım durumları ve kontrendikasyonları 
konusunda bilgi alırız. Salonumuzda ayrıca cilt durumu teşhisi 
için cihazımız var. Onu kullanarak problemi teşhis ederiz. Örneğin; 
cilt yağlı mı yoksa susuz mu, problem pigmentasyon mu yoksa 
gözeneklerin aşırı açık olması mı, kırışıklıklar mimiksel mi yoksa 
statik mi ve hangi bölgelerde cilt daha hassastır... Modern teknolojiler 
sayesinde uzmanlarımız ayrıntılı bir analiz yapabiliyor, uygun 
bakım programı seçip çeşitli prosedürlerden oluşan program 
kombinasyonu oluşturabiliyor. Bakım prosedürlerinin yaklaşık 
%90’ına, cildin derinlemesine temizliğinden başlıyoruz. İki hafta 
sonrasında nemlendirme, lifting, dinlendirici prosedürlerle devam 
ediyoruz. 

Başarılı bir şekilde manuel ve cihazlı kozmetoloji kombinasyonu 
uyguluyoruz. Cihazlı ya da agresif kozmetoloji uygulamalarının 
herkese uygun olmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, lütfen 
uzmanlara danışıp size uygun olup olmadığından emin olmadan 
evinizde kullanmak için cihazlar almayınız.  

Teknoloji konusuna dönelim. Merkezimizde, vücut parametrelerini 
ölçmek için kullandığımız bir cihazımız daha var: In Body.

K
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Bu cihaz;  toplam vücut suyu, protein, mineral, yağ ağırlığı, 
ağırlık, BKİ vb. parametreleri ölçmeye yarar. Tüm bu 
parametreler problemi doğru teşhis etmemize ve böylelikle 
daha hızlı bir şekilde çözmemize yardımcı olur. 

Kontrendikasyonlar ve bakım prosedürleri 
yaptırması yasak ya da sakıncalı olan insanlar var 
mıdır? 
Protokolü tespit edebilmemiz için bizimle sağlığınız 
konusunda açık ve samimi olmanızı rica ediyoruz. Alerjik 
durumlar, kronik rahatsızlıklar, panik atak, migren, epilepsi, 
cerrahi müdahale ve bunlara benzer daha birçok detayı 
bilmek zorundayız, çünkü bunlar sağlığınıza zarar verebilir. 
Açık yaraları olan, cerrahi operasyon geçirmiş, kalp pili 
takılmış, metal implant takılmış, onkolojik ve enfeksiyon 
hastalıkları geçirmiş kişiler için kozmetik prosedürler ve 
bakım uygulamaları tehlikeli olabilir.

Hamilelere uygun bakımlar var mıdır?
Hamile kadınlarımız için özel tasarlanmış yüz bakımımız var 
(probiyotik bakım). Bu bakım harika bir sonuç vermektedir, 
tek kontrendikasyonu ise iyot alerjisidir. Bunun yanında, 
hamilelerimize, hepimizin çok sevdiği manikür, pedikür, 
makyaj gibi bakımlar kesinlikle yasak değil. 

Doktor olarak, hamilelikte kozmetik prosedürlere karşı 
dikkatli olmayı öneriyorum. Agresif cihazlı prosedürler 
sadece anneye değil, bebeğe de zarar verebilir. 

Evde bakım uygulamaları seçilirken nelere 
dikkat edilmelidir?
Evde bakım çok önemli, çünkü profesyonel bakımın daha 
kalıcı ve etkisinin daha iyi olmasını sağlar; ancak, evde bakım 
uygulamalarına uzmanla birlikte karar verilmelidir. Doğru 
kullanım olup olmadığından ve ürünlerin uyumundan 
emin olmak için misafirlerimizden her zaman, kullandıkları 
ürünler ve markalar konusunda bilgi alırız. 

Sıklıkla yanlış evde bakım uygulamaları ile karşılaşırız. 
Arkadaşınıza uyan size uymayabilir ve hatta problemlerinizi 
daha da arttırabilir. Ayrıca ünlülerin reklamlarda 
gösterdikleri ürünlerin çoğunu gerçekte kullanmadıklarını 
unutmamak gerek. En çok reklamı yapılan on ürünü 
kullanıp hiç sonuç alamayabilirsiniz ya da doğru cilt 
temizleyicisi ile kremi bulup harika sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Misafirlerimiz sıklıkla akne ve susuz cilt gibi sorunlarla 
gelirler. Sivilceleri kurutan ürünler cildin kendisini 
de kurutur. Derin gözenek sorunu ile de bir o kadar 
sık karşılaşırız. Bu, birçoğunun evde vakumlu yüz 
temizleme cihazı ya da komedon temizliği için aparatlar 
kullanmalarına bağlıdır. Gözenekleri kapatarak cildin nefes 
almasını engelleyen yağların kullanımına bağlı kirli, yağlı 
cilt problemi de sıkça karşılaştıklarımızdandır. 

YouTube önerilerine güvenerek evde bakım için alınan 
cihaz ve aparatlar sıkça tam tersi bir sonuç verirler. Örneğin; 
gerdirme yapmak isterken tam tersi sarkmalar oluşabilir. 
Maalesef, videoların birçoğu profesyonel değil. Bunu 
unutmamak gerek. Kimyasal peeling ya da derma-roll’ların 
evde kullanılması tehlikelidir. Cildinizi yakabilir ya da 
enfeksiyon kapabilirsiniz. 
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Son zamanlarda moda olan yüz yogası hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
Yüz yogası çok iyi bir yöntemdir. Sizin için evde 
uygulayabileceğiniz doğru yöntemler seçebiliriz; ancak, 
botulinum toksini yapıyorsanız miyostimülasyon nedeniyle 
etki süresi kısalır.

Güneş kremi kullanmak önemli midir?
Kesinlikle çok önemli, çünkü bizi zararlı UV-A ve UV-B 
ışınlarından, telefonlarla bilgisayarların mavi ışınlarından 
korur. Türkiye bol güneşi ile ünlüdür. Bundan dolayı 
misafirlerimizin onda sekizi pigmentasyon sorunu 
yaşamaktadır. Cildinizin durumuna ve ihtiyacına göre SPF 
15, 30, 50 faktörlü, renkli veya nemlendirici içeren en uygun 
güneş kremini seçmenize yardımcı oluruz. 

Kalıcı makyaj günümüzde moda mı?
Kaşların olması her zaman moda olur. Önemli olan 
prosedürün işin uzmanı bir kişi tarafından yapılması. Bizim 
uzmanımız bu konuda çok büyük deneyime sahip. Sadece 
en kaliteli boya ve malzemeleri kullanıyoruz. Cildinize hiçbir 
zararları yoktur ve en önemlisi, prosedürden bir süre sonra 
renk kaybı olmaz. Ayrıca bizde solgun dudak konturunu 
düzeltmeye yarar, harika ten rengi tonları var.  
Deepliner veya güzel bir eyeliner, bakışlarınıza netlik ve 
derinlik kazandırır. Uzmanımızla birlikte kalıcı makyajın 
şekline, rengine ve tekniğine karar verebiliyorsunuz. En 
önemli avantajı ise, kalıcı makyajla bir buçuk yıl boyunca 
her gün, kaş ve dudaklarınızı kalemle çizmek, eyeliner’la 
uğraşmak zorunda kalmamanızdır. 

Kalıcı ojenin tırnakları bozduğu doğru mudur?
Kalıcı oje, normal oje ile jel oje arası hybrid bir uygulamadır. 
Bu nedenle böyle bir adı vardır. Malzemesi her iki oje 
çeşidinin de en iyi yönlerini içermektedir: Renk ve iki ila üç 
hafta süren kalıcılık. 

Kalıcı ojenin tırnakları bozduğu, onları inceltip 
kırılganlaştırdığı ile ilgili  söylentiler var; ama 
bunlar yalnızca söylenti. Aslında kalıcı oje, tırnakları 
sağlamlaştırarak ince ve kırılgan tırnaklara sahip kadınların 
tırnaklarını daha düzgün uzatabilmesine olanak sağlar. 
Tırnaklar ancak malzemenin yanlış uygulanması veya 
silinmesine bağlı olarak bozulabilir. 

Son yıllarda stres oldukça popüler bir konu. 
Sizin için de bu geçerli mi?
Stres güzelliğin düşmanıdır ve bizim için de bu konu tabii 
ki önem arz etmektedir. Stres yaşamak, erken yaşlanmak 
anlamına gelir. Her türlü rahatsız edici duygu; cilt hücrelerini 
öldürür, yaşlanmayı hızlandırır ve dokuların beslenme 
ve oksijen dengesinin bozulmasına neden olur. Olumsuz 
düşünceler mimik kırışıklıklarının çoğalmasına; burun 
köprüsü, ağız kenarları, alın gibi bölgelerde kırışıklıkların 
oluşmasına; çok hassas olup her türlü stresli duruma anında 
tepki gösteren göz kapaklarının kırışmasına neden olur. 

Misafirlerimizle birlikte stresi azaltmayı öğreniyoruz. 
Meditasyon, güne pozitif başlamanıza ve sorunlarınıza, doğru 
çözümler bulmanıza yardımcı olur. Zira içsel durumumuzla 
dış görünüşümüz arasındaki denge bize güzellik ve konfor 
duygusu verir.  

sermi.official
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Alaçam Ortodonti Kliniği kurucu diș hekimleri Aylin ve Arda Alaçam, diș teli ile 
șeffaf plakların farklarını detaylandırarak, șeffaf plak tedavisinin uygulanma ve 

kullanım kolaylığını aktarıyor...

Alaçam Ortodonti Kliniği
Estetik Kolay ve Hijyenik 

endinizden biraz bahseder misiniz? 
Uzmanlık alanlarınız nelerdir?
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
mezun olduktan sonra ortodonti alanındaki 
doktoramızı da aynı fakültede tamamlayarak ortodonti 
uzmanı olduk. Evlendik. Aras ve Ateş isminde 
ikiz oğlumuz oldu. Tunus Caddesi’ndeki ortodonti 

kliniğimizde on sekiz sene hizmet verdikten sonra Maidan İş 
Merkezindeki yeni kliniğimize taşındık. Çok severek yaptığımız ve 
birlikte yürüttüğümüz mesleğimizde hastalarımızın memnuniyeti 
en büyük motivasyon kaynağımız. 

Kliniğinizde hangi tedavileri uygulamaktasınız? 
Ortodontistler olarak en önemli görevleriniz neler?
Kliniğimizde çocuklar, gençler ve yetişkinler için en son dijital 

teknolojiyi kullanarak ortodonti, çene ortopedisi, ortognatik 
cerrahi tedavilerinin yanı sıra, kişiye özel estetik planlama, diş 
beyazlatma, diş hekimliği botoks uygulamaları da yapmaktayız. 
Ortodontist olarak bizlerin ilk görevi, çocuklarda ortodontik 
anomali oluşmasını önlemek. Zira erken dönemde fark edilen 
problemleri koruyucu ve önleyici ortodonti ile engelleyerek 
iskelet yapının gelişim döneminde kalıcı bir şekilde bozulmasını 
önleyebiliyoruz. Doğru zamanda yapılan doğru müdahaleler ile 
gerek estetik, gerekse çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonları 
düzeltirken aynı zamanda ergenlik ve genç erişkin dönemlerde bu 
problemlere bağlı oluşabilecek olası psikolojik sorunların da önüne 
geçmiş oluyoruz. Her yaş grubu için düzgün dişlerin ve estetik bir 
gülüşün; öz güven ve sosyal gelişimi, iş ve arkadaş ortamında kabul 
ve tercih edilmedeki önemi yadsınamaz. Dolayısı ile yaptığımız işi 
çok önemsiyoruz.

K
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Çene ve diş bozukluklarının nedenleri olarak neleri 
sayabilirsiniz?
İskeletsel ve dişsel olarak gelişebilen ortodontik bozuklukların 
başta gelen sebebi genetik geçiştir. Bu bozukluklar aileden genlerle 
aktarıldığı için geniş ailenin diğer bireylerinde de olmuş olacağından 
aile tarafından fark edilebilir ve ortodonti uzmanına başvurulabilir.
Bunun dışında bazı düzensizlikler; travma, kötü beslenme, parmak 
veya dil emme gibi kötü alışkanlıklar, erken süt diş kaybı, hatalı 
yutkunma, kulak burun boğaz rahatsızlıklarına bağlı kas ve fonksiyon 
bozuklukları gibi çevresel faktörler sonucunda ortaya çıkabiliyor. 
Bunlara bağlı bozukluklar ise aile tarafından kolaylıkla veya doğru 
zamanda tespit edilemeyebileceğinden çocukların mutlaka altı 
yaşından sonra bir ortodonti uzmanına götürülmesini tavsiye ediyoruz.

Son zamanlarda çok konuşulmaya başlanan “şeffaf 
plaklar” ne işe yarar, kolaylığı nedir?
Şeffaf plak tedavileri adından da anlaşılacağı üzere, şeffaf termoplastik 
materyallerden yapılan, kişiye özel üretilen, takılıp çıkartılabilen, 
periyodik olarak sıradaki yenisi ile değiştirilen, yaklaşık son on beş 
yıldır uygulama alanı bulan bir estetik ortodontik tedavi şeklidir.  

Braketler ve tellerle yapılan klasik tedaviler gibi dişlerin çene kemiği 
üzerinde düzgün ve estetik bir şekilde yerleştirilmesinin yanı sıra ideal 
çiğneme, öğütme ve konuşma fonksiyonlarının yerine getirilmesine 
olanak sağlar. Burada önemli olan; bu teknik sayesinde estetik, 
hijyenik ve minimum rahatsızlık hissi olacak şekilde tedavinin 
gerçekleşmesidir. 

Şeffaf plak tedavisi üretim hizmeti sunan ilk firma olma özelliğini 
taşıyan Invisalign markasının yanı sıra ilk yerli firma olan Orthero ve 
diğer markalarla birlikte çalışmaktayız.

Diş teli ile şeffaf plakların farkı nedir?
Şeffaf plak tedavisinin klasik tel tedavisine göre pek çok avantajı 
vardır. Şeffaf oldukları için estetik açıdan üstündürler, plaklarınız diğer 
kişiler tarafından kolaylıkla fark edilemez. Kullanımı oldukça kolaydır 
ve geleneksel tel tedavisi yöntemine göre daha rahattır. Ağız içinde 
herhangi bir tel veya metal parçası olmadığı için batma, yara oluşumu 
ve rahatsızlık hissi olmaz. Konuşmayı etkilemez ancak toplantı, iş 
görüşmesi gibi özel durumlarda gerektiğinde kısa süreli çıkartılması 
mümkündür. Takılıp çıkartılması son derece kolaydır. Dilediğinizi 
yiyip içebilir, sonra plağınızı tekrar takıp ortodontik tedavinize 
devam edebilirsiniz. Plakların yemek sırasında çıkartılabilmesi, 
sabit ortodontik tedavi süresince uyulması gereken beslenme 
kısıtlamalarını ve yemek yerken hissedilen konforsuzluğu da azaltır; 
ancak, ortodontik tedavinizin planlanan sürede tamamlanması için 
plakların minimum yirmi saat takılı kalmasını tavsiye ediyoruz. 
Hijyeniktir; çıkartılabildikleri için hastalar dişlerini rahatlıkla 
fırçalayabilir. Böylece iyi bir bakımla tedavi sırasında oluşabilecek 
renklenme, diş çürüğü, ağız kokusu ve diş eti problemlerinin de 
önüne geçilebilir. Daha az kuvvetlerle diş hareketleri gerçekleştirildiği 
için tel tedavilerine kıyasla daha az ağrı hissedilmektedir. Bazı diş 
düzensizliklerinin tedavisinde klasik tel tedavisiyle kıyaslandığında 
tedavi süresinin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Kişiye özel üretilir. 
Rutin kontrol randevuları sabit tel tedavilerine göre daha azdır. Uzun 
aralıklı seanslarla görmek durumunda olduğumuz; örneğin şehir veya 
yurt dışı hastalarımız için en uygun tedavi yöntemidir.

Şeffaf plak tedavisinde süreç nasıl işlemektedir?
Hastalar öncelikle randevu alarak kliniğimize ulaşıyorlar. İlk olarak 
ağız içi muayenesi yapılıyor. Kliniğimizde bulunan dijital panoramik 
röntgen cihazı ile filmleri alınıyor. Radyolojik muayeneden sonra 

teşhis aşamasından itibaren dişler ve çevre dokular ağız içi 
tarayıcılarla üç boyutlu olarak dijital ortama aktarılıyor ve daha 
ilk seanstan, hastalara ortodontik problemlerini üç boyutlu 
görüntü ile gösterebiliyor ve tedavi sonunda nasıl bir sonuç elde 
edeceğimizin simülasyonunu sunabiliyoruz.

Ağız içi tarayıcılar özellikle küçük hastalarımızda ya da ölçü 
refleksi olan hastalarda çok büyük kolaylık. Klasik yöntemlerle, 
akışkan kıvamdaki ölçü malzemeleri ile bu hastalardan ölçü 
almak oldukça zor olmakta. Bu tarayıcıların ölçü hassasiyeti 
de son derece yüksek. Daha sonra bu ölçüler üzerinde belirli 
algoritmalar aracılığı ile tedavi planlamalarını yapıyor ve 
hastalarımıza tedaviye başlamadan önce tedavi sonunda 
dişlerinin nasıl görüneceği, tedavisinin ne kadar süreceği, 
bu süreçte kaç adet plak kullanacağı, hangi dişinin ne kadar 
ve nasıl hareket edeceği gibi çok net ve oldukça detaylı bilgi 
verebiliyoruz. Böylece hastalarımız tedaviye başlama kararını 
daha rahat verebiliyorlar.

Tedavinin herhangi bir safhasında yapacağımız ara tarama 
ile, tedavi seyrinin, planlamamız ile uyumlu olup olmadığını 
değerlendirebiliyor, buna göre ara müdahaleler yapma şansına 
sahip olabiliyoruz. Aynı zamanda hastalarımızın motivasyonları 
açısından da önemli bir uygulama oluyor. Biz de hastalarımız da, 
tedavi sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamıyoruz. Maliyet 
ve ödeme alternatifleri hakkında, hastamızı bilgilendiriyoruz. 
Tedavi kararı alındıktan sonra firma ile iletişime geçip 
yaptığımız tedavi planlaması doğrultusunda plakların 
üretilmesini sağlıyoruz. Plaklar elimize ulaştıktan sonra ilk 
randevuda hastalarımıza plaklarını nasıl kullanacaklarını 
ve plakların bakımını detaylı olarak anlatıyor ve plaklarını 
teslim ederek güzel dişler ve gülüşler yolundaki ilk adımlarını 
atmalarını sağlıyoruz. 

alacam.ortodonti.ankara



Sağlıklı 
Güzelliğin 
Kapıları Açıldı
Ankara’nın sağlıklı güzellik anlayışını 
değiştirecek ve şehre yeni bir soluk 
getirecek olan Funda Kurt Healthy 
Beauty ve Funda Kurt Academy’nin 
açılışı MAG PR Solutions ile düzenlenen 
çok özel bir davetle gerçekleşti.

Oyuncu Tuvana Türkay ile Furkan Palalı’nın da katıldığı açılış 
organizasyonuna Ankara iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları büyük 
ilgi gösterirken, Yıldız Asyalı ve Güliz Asyalı kardeşlerin canlı keman 
gösterileri de davete renk kattı. Açılış konuşmasında hedeflerini de dile 
getiren Funda Kurt sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya standartlarında 
son teknoloji ile üretilen, güzelliğinize güzellik katacak, ilk kez 
uygulamasını göreceğiniz cihazlarımız var. Doğal ve sağlıklı güzellik 
fark edilir ve biz fark yaratmak için buradayız. Hepimiz için tüm kapılar 
güzelliklere açılsın!”  

davet

FUNDA KURT 
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MELTEM YILMAZ, SEVGİ ÇAMAN BERİL ÇAVUȘOĞLUGÜLİZ ASYALI

TUĞÇE BAKKAL SAFİ

TUANA TÜRKAY

FURKAN PALALIYILDIZ ASYALI

Yıldız Asyalı ve 
Güliz Asyalı’nın 
performanslarıyla 
renk kattığı davette 
ünlü oyuncular 
Furkan Palalı ve 
Tuvana Türkay, 
Funda Kurt 
Healthy Beauty’nin 
kaliteli hizmetini 
deneyimleyerek, 
markayı heyecanla 
İstanbul’a 
beklediklerini dile 
getirdiler.

KADİRHAN SUNGUROĞLU



NERİMAN ERİM FATMA DEMİRBAȘ HATİCE GÜNEL

davet

FUNDA ALICISELÇUK YILDIZ

ELA GÜRBÜZ EBRU DEMİRYÜREKSEVİLAY HELVACIOĞLU AFİTAP AKINCI

Ankara’ya 
yeni bir soluk 
getiren Funda 
Kurt Healthy 
Beauty, MAG 
PR Solutions 
ile düzenlenen 
özel bir davetle 
kapılarını açtı.

EVRİM KAYA YILDIZ-SELÇUK YILDIZ  TUBA UZEL SİBEL DENİZ TÜRKESRA DÖNERTAȘ

EDA BEKİȘOĞLUBERNA EREZ LIUBA KAYMAKÇIALEV TUNA



EVRİM KAYA YILDIZ-SELÇUK YILDIZ  TUBA UZEL SİBEL DENİZ TÜRKESRA DÖNERTAȘ

EDA BEKİȘOĞLUBERNA EREZ LIUBA KAYMAKÇIALEV TUNA



davet

İLKNUR DEMİR ERDEM TAȘKINSU, ESRA DUMAN AYȘE AKTAN ENDER CANDAR

ESRA ARAT, ROJDA GEÇİCİ, EZGİ ALTUNTAȘASLIHAN KOÇ

İș ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimlerinin 
katıldığı 
renkli davet, 
ziyaretçilerin 
büyük beğenisini 
topladı.

NESRİN İȘÇİ



YEȘİM BELLİ MELTEM AKȘİN ASLIHAN BARIȘ
TUĞBA KOÇ SARIÇAM

NURTEN GÜRDOĞANAYDAN GÜLGÜL MURATOĞLUBURCU YÖRÜBULUT

HANDAN BANU ÖZTÜRK
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sağlık ve güzellik

“Doğal ve sağlıklı güzellik fark edilir. Biz fark yaratmak için buradayız.”

Alıșılmıșın dıșındaki konseptiyle güzelliğe farklı bir bakıș açısı kazandıran Funda 
Kurt Healthy Beauty görkemli bir lansman ile kapılarını açtı. Dünya standartlarında 
kaliteli ve güvenilir ürün, eğitmenlerden olușan uzman kadro, insan anatomisine 

olan hâkimiyetleri ve geri bildirim temelli müșteri memnuniyeti ile sürdürülebilir hizmet 
kalitesini benimseyen Funda Kurt Healthy Beauty, müșterilerine vizyoner 

bir bakıș açısı sunuyor.

Sağlıklı Güzellik Fark Edilir
Funda Kurt Healthy Beauty & Academy

unda Kurt Healthy Beauty & Academy nasıl 
doğdu? Ortaya çıkış düşüncesi neydi?
Funda Kurt Healthy Beauty & Academy ihtiyaçtan 
doğdu. Uzun süre birçok ülkeye seyahatler 
gerçekleştirdim ve bu alanda araştırmalar yaptım. 
Gördüm ki, bizim güzellik sektöründe, dünya 
standartlarında kalite ve hijyene ihtiyacımız var. 

Güzelliğin sağlık ile buluşması, sürdürülebilir olması gerekiyor. 
Gerçek bir VIP hizmet, son teknoloji cihazlar, eğitmenlerden oluşan 
uzman bir kadro ve sürdürülebilir kalıcı sağlıklı bir güzellik. 
Güzelliğin sırrı doğallık, doğallığın sırrı sağlıkta gizlidir. İhtiyacımız 
bu ve biz de bu bilinçle yola çıktık. Doğal güzellik önceliğimiz, bunu 

F

FUNDA KURT

en iyi şekilde gerçekleştiriyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz, 
çünkü güzelliğin anatomisini biliyoruz. İnsanın doğasında var 
olan güzelliği fark edilir kılmak adına, değerli müşterilerimize 
bütüncül bir güzellik deneyimi sunuyoruz. Uyguladığımız işlem ne 
olursa olsun takibini gerçekleştiriyoruz, taahhüt ettiğimiz güzelliği 
sunuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirim de gösteriyor 
ki kısa sürede bunu başardık. Bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz.

Birçok güzellik merkezi ve güzellik akademisi 
olduğunu görüyoruz, sizi diğerlerinden ayıran nedir? 
İnsanlar neden sizi tercih ediyorlar?
Bizim için en önemli şey güven. Burada müşterilerimiz için gerçek 

bir güven ortamı oluşturduk. Hijyen bizim için olmazsa olmazdır. 
Müşterilerimizin işlemlerinde kullandığımız ürünler, dünyanın 
en kaliteli ürünleri. Yalnızca bizim salonumuzda bulunan FDI 
onaylı son teknoloji cihazlarımız tamamen sonuç odaklıdır. 
Dermatoloğumuz eşliğinde müşterilerimizin ihtiyaç analizini 
yaparak kişiye özel uygulama planı belirliyoruz. Sadece bizde 
bulunan cilt analiz cihazımız ile cildi en alt katmanına kadar 
gözlemleyebiliyoruz. Cildin neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyor, bu 
minvalde dönüşüm planını hayata geçiriyoruz. Aynı şey kilo verme 
ve vücut şekillendirme uygulamaları için de geçerli. Diyetisyenimizle 
ideal olanı belirliyor, kişiye özel en uygun planı çıkararak profesyonel 
şekilde ilerliyoruz.  Müşterilerimize ikram ettiğimiz detoks 
içeceklerinden yiyeceklere kadar her şeyi özenle seçiyoruz. 

Önce sağlık diyerek, kişiye özel güzellik uygulamalarımız ile hijyen 
ve kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir hizmet anlayışı ile 
hareket ediyoruz. Eğitmen düzeyindeki uzman personelimizin, 
müşterilerimiz ile olan iletişimini ve gerçekleştirilen hizmetin 
kalitesini optimum düzeyde tutarak her müşterimizin kendisini 
ayrıcalıklı hissetmesini sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bizim müşterilerimiz 
en güzelini ve en kalitelisini hak ediyor.

Özellikle eğitmenlerden oluşan uzman bir kadro ile 
yol aldığınızı belirttiniz. Biraz ekibinizden bahseder 
misiniz? 
Çok sevdiğim bir söz vardır, “Sizin başarınız en zayıf halkanın 
başarısı kadardır.” der. İşte bu yüzden alanının en iyileri ile 
çalışıyorum. Kadromuz eğitmen uzmanlardan oluşuyor. Alanında 
eğitmenlik statüsüne çıkarak, konusuna tamamen vakıf olan uzman 
estetisyenler ile çalışıyoruz. Yabancı müşterilerimizle de doğrudan 
temas kurabilecek farklı dillere hâkim personellerimiz mevcut. 
Uzman ekibimizin, müşterilerimize olan yaklaşım ve ilgilerini en 
üst düzeyde tutabilmek adına her ay düzenli olarak kişisel gelişim 
ve iletişim alanlarında eğitimler gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz 
her hizmet için sorumlu olan ekiplerimiz var; işlem sonrası 
müşterilerimizle iletişime geçerek takiplerini gerçekleştiriyoruz. 
“Beni bu kadar düşündüğünüz için teşekkür ederim.” diyen çok 
müşterimiz var; onlarla bu şekilde gönül köprüleri kurmak bizi 
çok mutlu ediyor. Salonumuzdan gülerek, mutlu çıkıyor olmaları, 
ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bize. Yol haritamızı 
müşterilerimizden gelen geri bildirimler ışığında çiziyoruz.  

Özetle, Funda Kurt Healthy Beauty’ye gelenleri 
burada neler bekliyor? Hangi hizmetleri 
sunuyorsunuz?
Müşterilerimizin, salonumuza geldiklerinde huzur bulmalarını ve 
burada geçirdikleri süreden büyük keyif almalarını istiyoruz. Bunun 
için konfor, güven, sağlık ve hijyeni önceliklerimiz arasında en üstte 
tutuyoruz. Bizim ziyaretçilerimiz dünyanın en iyi ürünlerine, en iyi 
hizmetle ulaşmayı hak ediyor. Uzman dokunuşlarla en iyi ürünleri 
kullanarak son teknoloji cihazlarla işlemlerimizi gerçekleştirerek 
taahhüt ettiğimiz kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerini 
sağlıyoruz. Güler yüzlü ve güçlü iletişime sahip eğitmen 
uzmanlarımızla layık oldukları hizmete ulaşıyorlar.  

Müşterilerimizin, hayalini kurduğu sağlıklı ve güzel cilde 
kavuşabilmeleri için hydrofacial, medikal cilt bakımı, dermapen, 
gözenek sıkılaştırma, cilt onarımı, leke giderme işlemleri, kolajen 
elastikiyeti ve bağ dokusunu kuvvetlendirme, kök hücre oluşumunu 
yenileme, yüz germe, golden eye ile göz çevresi onarımı, epilasyon, 
lenf drenaj, pasif jimnastik, G5 masaj, strom, protez tırnak, kalıcı 
oje, nail art ile tırnak şekillendirme, ipek kirpik ve kirpik lifting 

işlemlerini, daha önce de belirttiğim gibi FDI onaylı son teknoloji 
cihazlar ve dünyanın en kaliteli ürünleri ile gerçekleştiriyoruz. 
En önemli farkımız, üst düzey hizmet anlayışı ile hareket ediyor 
olmamız. Yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızla güzellik 
sektöründe fark yaratmaya devam edeceğiz.

Biraz da Funda Kurt Academy’den bahseder 
misiniz? Academy bölümünüz genç yeteneklere nasıl 
olanaklar sunuyor?
Academy bölümümüzde, öğrencilerimizin öncelikle gelecek 
vizyonlarını şekillendirmelerine olanak tanıyoruz. Burada 
aldıkları eğitimle mesleki donanıma sahip olabilmelerini, 
mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmelerini sağlıyoruz. 
Eğitimlerimizin sonrasında, hak ettikleri MEB onaylı 
sertifikalarını takdim ediyoruz. Bununla birlikte asıl amacımız, 
en iyi ve en doğru bilgiye vakıf olabilmelerini sağlamak. 
Öğrenme ve uygulama odaklı eğitim modüllerimizle, alanının 
en iyisi eğitmenlerimizle, öğrencilerimizin, vizyonlarında 
oluşturduğumuz geleceğe güvenle ilerlemelerini sağlıyoruz. FDI 
onaylı son teknoloji cihazlarımız ile tüm derslerimizi uygulamalı 
gerçekleştiriyoruz. Bilgilerini her daim güncellemelerinin ne kadar 
önemli olduğunu, teknoloji ve yenilikleri takip etmelerini vizyoner 
bakış açısıyla öğretiyoruz.  
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şekilde ilerliyoruz.  Müşterilerimize ikram ettiğimiz detoks 
içeceklerinden yiyeceklere kadar her şeyi özenle seçiyoruz. 

Önce sağlık diyerek, kişiye özel güzellik uygulamalarımız ile hijyen 
ve kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir hizmet anlayışı ile 
hareket ediyoruz. Eğitmen düzeyindeki uzman personelimizin, 
müşterilerimiz ile olan iletişimini ve gerçekleştirilen hizmetin 
kalitesini optimum düzeyde tutarak her müşterimizin kendisini 
ayrıcalıklı hissetmesini sağlıyoruz. Biliyoruz ki, bizim müşterilerimiz 
en güzelini ve en kalitelisini hak ediyor.

Özellikle eğitmenlerden oluşan uzman bir kadro ile 
yol aldığınızı belirttiniz. Biraz ekibinizden bahseder 
misiniz? 
Çok sevdiğim bir söz vardır, “Sizin başarınız en zayıf halkanın 
başarısı kadardır.” der. İşte bu yüzden alanının en iyileri ile 
çalışıyorum. Kadromuz eğitmen uzmanlardan oluşuyor. Alanında 
eğitmenlik statüsüne çıkarak, konusuna tamamen vakıf olan uzman 
estetisyenler ile çalışıyoruz. Yabancı müşterilerimizle de doğrudan 
temas kurabilecek farklı dillere hâkim personellerimiz mevcut. 
Uzman ekibimizin, müşterilerimize olan yaklaşım ve ilgilerini en 
üst düzeyde tutabilmek adına her ay düzenli olarak kişisel gelişim 
ve iletişim alanlarında eğitimler gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz 
her hizmet için sorumlu olan ekiplerimiz var; işlem sonrası 
müşterilerimizle iletişime geçerek takiplerini gerçekleştiriyoruz. 
“Beni bu kadar düşündüğünüz için teşekkür ederim.” diyen çok 
müşterimiz var; onlarla bu şekilde gönül köprüleri kurmak bizi 
çok mutlu ediyor. Salonumuzdan gülerek, mutlu çıkıyor olmaları, 
ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bize. Yol haritamızı 
müşterilerimizden gelen geri bildirimler ışığında çiziyoruz.  

Özetle, Funda Kurt Healthy Beauty’ye gelenleri 
burada neler bekliyor? Hangi hizmetleri 
sunuyorsunuz?
Müşterilerimizin, salonumuza geldiklerinde huzur bulmalarını ve 
burada geçirdikleri süreden büyük keyif almalarını istiyoruz. Bunun 
için konfor, güven, sağlık ve hijyeni önceliklerimiz arasında en üstte 
tutuyoruz. Bizim ziyaretçilerimiz dünyanın en iyi ürünlerine, en iyi 
hizmetle ulaşmayı hak ediyor. Uzman dokunuşlarla en iyi ürünleri 
kullanarak son teknoloji cihazlarla işlemlerimizi gerçekleştirerek 
taahhüt ettiğimiz kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerini 
sağlıyoruz. Güler yüzlü ve güçlü iletişime sahip eğitmen 
uzmanlarımızla layık oldukları hizmete ulaşıyorlar.  

Müşterilerimizin, hayalini kurduğu sağlıklı ve güzel cilde 
kavuşabilmeleri için hydrofacial, medikal cilt bakımı, dermapen, 
gözenek sıkılaştırma, cilt onarımı, leke giderme işlemleri, kolajen 
elastikiyeti ve bağ dokusunu kuvvetlendirme, kök hücre oluşumunu 
yenileme, yüz germe, golden eye ile göz çevresi onarımı, epilasyon, 
lenf drenaj, pasif jimnastik, G5 masaj, strom, protez tırnak, kalıcı 
oje, nail art ile tırnak şekillendirme, ipek kirpik ve kirpik lifting 

işlemlerini, daha önce de belirttiğim gibi FDI onaylı son teknoloji 
cihazlar ve dünyanın en kaliteli ürünleri ile gerçekleştiriyoruz. 
En önemli farkımız, üst düzey hizmet anlayışı ile hareket ediyor 
olmamız. Yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızla güzellik 
sektöründe fark yaratmaya devam edeceğiz.

Biraz da Funda Kurt Academy’den bahseder 
misiniz? Academy bölümünüz genç yeteneklere nasıl 
olanaklar sunuyor?
Academy bölümümüzde, öğrencilerimizin öncelikle gelecek 
vizyonlarını şekillendirmelerine olanak tanıyoruz. Burada 
aldıkları eğitimle mesleki donanıma sahip olabilmelerini, 
mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmelerini sağlıyoruz. 
Eğitimlerimizin sonrasında, hak ettikleri MEB onaylı 
sertifikalarını takdim ediyoruz. Bununla birlikte asıl amacımız, 
en iyi ve en doğru bilgiye vakıf olabilmelerini sağlamak. 
Öğrenme ve uygulama odaklı eğitim modüllerimizle, alanının 
en iyisi eğitmenlerimizle, öğrencilerimizin, vizyonlarında 
oluşturduğumuz geleceğe güvenle ilerlemelerini sağlıyoruz. FDI 
onaylı son teknoloji cihazlarımız ile tüm derslerimizi uygulamalı 
gerçekleştiriyoruz. Bilgilerini her daim güncellemelerinin ne kadar 
önemli olduğunu, teknoloji ve yenilikleri takip etmelerini vizyoner 
bakış açısıyla öğretiyoruz.  
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endinizi tanıtır mısınız? 
İstanbul doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Sporla, ilk olarak 
ortaokulun başında, okulumuza gelen voleybol 
antrenörünün beni keşfetmesi ile tanıştım ve o 
tanışmamla hayatımı etkileyecek bir serüvene ilk 

adımımı atmış oldum. İstanbul’da, üniversite hayatına atılana 
kadar çeşitli kulüplerde voleybol oynadım. Ailemin, bana 
sporculuk sürecimdeki desteği, sporu meslek olarak seçmemi 
sağladı. Üniversite ile birlikte sporun antrenörlük tarafına ve 
özellikle de pilates antrenörlüğüne yöneldim. Antrenörlük 
eğitimimde, bana iyi gelen şeyin aktif sporun yanında, insanların 

hayatlarına dokunabilmek ve yaşam kalitesini arttıran detaylar 
sunabilmek olduğunu fark ettim. Böylece, lisans eğitimimin 
ilk yılında başladığım pilates antrenörlüğüne tüm enerjim ve 
isteğimle devam ediyorum. İşime enerjimi yansıtabildiğim bir 
mesleğim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Başarılı olma kriteriniz nedir? 
Bir antrenör olarak kendimi geliştirmenin ve büyümenin 
peşindeyim. Mesleğimi severek yapmam, başarılı olma 
kriterlerimin kesinlikle en başında yer alır. Hayatta her  şeye 
üşenirim; fakat söz konusu mesleğim olduğunda hiçbir şeye 
üşenmem ve enerjim daima yüksektir. Öğrencilerimin stüdyodan 

K
Küçük yașlardan itibaren sporla iç içe olan kișisel antrenör Șule Fırat; beslenme 

ile sporun birlikte yürütülmesinin önemini aktarırken, pilatesin insan bedenine olan 
faydalarını detaylandırıyor. 

Şule Fırat
Sağlıklı Alışkanlıklar

sağlık ve güzellik



sulesfirat

mutlu ve keyifle ayrılması benim için çok önemli. Asıl amacım; 
onların bedenlerindeki güçlü yanlarını ortaya çıkararak, kendilerine 
inanmalarını sağlamak. Bu amaca bizzat şahit olmak hem bana hem 
öğrencilerime hem de başkalarına ilham olmuştur.

Mesleğinizin en keyifli taraflarını paylaşır mısınız?
Benim işim, öğrencilerimin yaşam alışkanlıklarını sağlık yolunda 
ilerletmekten geçiyor. Her gelen kişi farklı bir hayat akışı içinde ve bu 
akışta sadece kendilerine ayırdıkları zaman dilimini benimle ders 
yaparak geçirmeleri benim için çok anlamlı. Bu, işimin en keyifli 
tarafı. Bir başka en keyif aldığım nokta ise; tabii ki öğrencilerimden 
gelen, hem onları hem beni gerçekten motive eden sağlık ve estetikle 
ilgili geri dönütlerin olması. Bu geri dönütleri aldığımda, bu mesleği 
seçtiğim ve insanların hayatlarına dokunabildiğim için kendimi çok 
mutlu hissediyorum.

Pilatesin faydalarından bahseder misiniz? 
Pilates; beden, zihin ve ruh bütünlüğünü sağlayıp bedenimizi tüm 
kaslarıyla beraber güçlendirerek esneten bir egzersiz sistemi. 1930’lu 
yılların başında Joseph Pilates, “kontroloji” adını verdiği bu sistemin, 
postürü düzelttiğini, yaşama gücünü restore ettiğini ve kişinin kas 
gücünü geliştirerek bedenin zorlu görevleri yerine getirebildiğini 
belirtmiştir. Ayrıca bu egzersiz sistemi, uyku kalitemizi arttırıp pozitif 
ruh halimizi de geliştirir. Bu sebepledir ki herkes, çok geç olmadan, 
mucizevi olarak adlandırdığımız egzersiz sistemiyle tanışmalı ve 
hayatlarının bir köşesinde ona muhakkak yer vermelidir.

Ülkemizin yaşadığı karantina dönemindeki 
hareketsiz hayat, mesleğinize nasıl yansıdı?
Hayat o süreçte herkese yavaşladı. Hayatın yavaşlamasıyla 
beraber kaos ve stresin yarattığı psikoloji, insanların egzersiz 
ve spor düzenini değiştirdi. Ben bu süreçte hem bu psikolojiyi 
yenmek hem de öğrencilerimin kendilerini daha iyi 
hissetmelerini sağlamak için derslerime önce online, sonra 
açık havada devam ettim. Derslerimizin karantina süreci 
ve sonrasındaki devamlılığı, onların eski performanslarına 
dönmelerini de kolaylaştırdı.

Pilates yapanlara beslenme konusunda neler 
öneriyorsunuz?
Beslenme, pilatesin en önemli halkasıdır. Pilates yapan her 
sağlıklı bireye önerim, antrenmandan en az iki saat öncesinde 
beslenmelerini tamamlamalarıdır. Antrenman sonrası ise, ilk 
bir saat içinde glikojen depolarını doldurmak için porsiyonunda 
karbonhidrat ve kasları desteklemek için ise yine porsiyonunda 
protein alınmasını öneririm. Egzersiz sırasında kaybedilen 
su miktarı için ise bol su içilmelidir. Eğer  antrenmanda sık 
sık kas kramplarınız meydana geliyor ise aromasız maden 
suyu tüketilmesini muhakkak  öneririm. Unutmamalıyız ki 
antrenman ve beslenme, her zaman birbirine bağlı bir çark 
gibidir ve çarkın biri etkili çalıştığında muhakkak ortaya çıkacak 
tepki de bizim verimliliğimize ve ilerlememize çok  büyük bir 
yarar sağlayacaktır. 



sağlık ve güzellik

DOC.CIKMAZ Holistic Beauty olarak kadınlara sağlanan sağlık, estetik ve 
güzelliğin yanında erkek ziyaretçilerine de bu hizmetleri verdiğini belirten Estetik 

Diș Hekimi, Prostodontist ve Güzellik Uzmanı Dr. Sakine Çıkmaz; holistic 
anlayıșıyla erkekler için uyguladıkları tedavileri MAG Okurlarına aktarıyor... 

DOC.CIKMAZ 
Dental & Holistic Beauty Clinic

Daha Bakımlı Erkekler

Dr.Sakine ÇIKMAZ
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Erkekler; sosyal statü ve kariyerlerinde, 
iș dünyasında ve özel hayatlarında 

kendilerinden emin, özgüvenli, güçlü 
ve erkeksi bir karizma için, sağlıklı, 
fit, bakımlı, yakıșıklı ve daha genç 

görünmek istiyorlar.

OC.CIKMAZ çatısı altında Holistic 
Beauty’de neden erkeklere yer verdiniz? 
Güzellik merkezleri çoğunlukla kadınlara 
hizmet verme anlayışındayken...
Yirmi beş yılı aşkın bir süredir estetik diş hekimliği 
alanında çalışan protez uzmanı, klinisyen bir diş 
hekimiyim. Erkek danışanlarımın sağlık ve estetiğe 

olan ilgi, istek ve beklentilerini doğal olarak, diş kliniğimde 
tecrübe etme imkânım oldu. Bu deneyimlerimi aynı zamanda 
güzellik uzmanı kimliğimle birleştirdiğimde amacım, erkek 
danışanlarımızın da kadınlar kadar rahat ve kendilerini ait 
hissettikleri bir ortamda verdiğimiz hizmetlere ulaşabilmeleri 
oldu. Biliyorum ki, pek çok merkez sadece kadınların ihtiyaç 
ve beklentilerine odaklanmış olduğundan, erkekler bu konuda 
oldukça sıkıntı yaşamaktalar. Oysaki, kadınlar kadar erkekler 
de, daha sağlıklı, bakımlı, daha genç, dinamik ve iyi hissetmeye 
ihtiyaç duyarlar. Bu sebeptendir ki, günümüzde erkekler de estetik 
ve kozmetik yenilikleri yakından takip eder oldular. Fiziksel, 
zihinsel ve duygusal olarak hoşnut olmadıkları konularda arayış 
içindeler. Klinik merkez olarak çözüm odaklı ve holistic, yani 
bütünsel anlayışımız erkekler için de hizmet anlayışımızın doğal bir 
sonucudur.

Günümüzde erkeklerin sağlık, güzellik ve 
estetiğe bakış açısını bir hekim gözüyle nasıl 
yorumluyorsunuz?
Modern ve hızlı yaşamın getirdiği koşullar, beklenti ve tercihler, 
bilinç ve farkındalık, erkeklerin fiziksel görünüşlerine olan bakış 
açılarını değiştirdi ve vazgeçilmezleri haline geldi. Sosyal statü ve 
kariyerlerinde, iş dünyasında ve özel hayatlarında kendilerinden 
emin, özgüvenli, güçlü ve erkeksi bir karizma için, sağlıklı, fit, 
bakımlı, yakışıklı ve daha genç görünmek istiyorlar. Kendilerine 
özen göstermeye ve zaman ayırmaya ihtiyaç duyduklarını 
belirten erkekler bu konulara olan farkındalıklarıyla, “Bizim için 
yapabileceğiniz bir şeyler var mı?” derken, kısacası “Biz de varız!” 
diyorlar.

Merkezinizde erkekler için ne gibi uygulamalar 
bulunmakta?
Öncelikle diş hekimi olmam nedeniyle, ağız ve diş sağlığı 
hizmetimiz var. Çok önemsediğim bu konuda şunu söylemek 
isterim: Bir erkeğin çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan, rahat bir 
şekilde gülümseyebilmesi çok önemlidir. Güzel bir gülümseme, 
temiz ve düzgün dişler karizmatik bir etki yaratır. Bu öncelikle 
erkeğin, kendisini iyi hissetmesine, sonrasında da bu enerjisini 
etrafına yaymasına kadar gider. 

Cilt gençleştirme ve bakımına yönelik, medikal cilt bakımları, 
mezoterapi, gençlik aşısı, botoks gibi anti-aging uygulamaları ile 
erkeklerde de daha sağlıklı, sıkılaşmış, temiz ve bakımlı görünüş için 
estetik dokunuşlar mümkündür.

Erkek el-ayak sağlığı ve bakımı dediğimizde, yine önemli bir alan 
podolojidir. Uzman podoloğumuz, diğer bir deyişle ayak sağlığı 
uzmanımız, medikal el-ayak bakımı ile genel bakımlarınızın 
yanında, tedavi içerikli olan mantarlı veya deformasyonlu tırnak 
tedavisi, çatlak topuk tedavisi, siğil tedavisi, batık tırnak tedavisi, 
bant ve tel uygulamalarını da kapsayan tedavileri yapmaktadır. 
Toplumumuzda diyabetin fazlaca görülmesi, diyabetik ayak 
bakımının bir podolog tarafından yapılması ayrıca önem arz 
etmektedir. Spora bağlı sorunların giderilmesinde ya da sorun 
yaşamamak için önleyici, sporcu ayak bakımı da dikkate 

D

alınmalıdır.  Kozmetik anlamda el-ayak bakımında erkeklerin de 
günümüzde, hatta tarihsel süreçte güç ve statü göstergesi olarak 
tırnak renklendirmeye olan ilgilerine de kalıcı oje ve nailart 
çalışmalarımızla yer vermekteyiz. 

Başka bir konu da erkeklerin bedenlerindeki istenmeyen, 
rahatsızlık verici kıl ve tüylerinden kalıcı epilasyon yöntemleriyle 
kurtulmak istemeleridir ve bunun için de gerekli uygulamalar 
bulunmaktadır. Tam tersi de mümkündür; erkeklerin kaşlarındaki 
eksikleri ve düzensizlikleri gidermek adına son derece doğal 
olabilen microblading – kıl tekniği ile yaptığımız uygulamalarda, 
yüz ile uyumlu, kavisli, güçlü, erkeksi bir karizmatik kaş söz 
konusu olur. Kirpikleri çok uzun ve karışık olan erkeklerde, kirpik 
lifting işlemi rahatlık sağlarken, gözler daha belirginleşerek yüzün 
ifadesi netleşir.

Merkezimizdeki özel uygulamalarımızdan biri de osteopatidir. 
Uzman osteopatımızın yüz ve vücut, kas ve kemiklere çalıştığı 
bu uygulamalarda, olan ya da olabilecek sorunlar değerlendirilir, 
refleksoloji ile benzer şekilde çözümler üretilir. Böylelikle, 
wellbeing dediğimiz, danışanın kendisini daha iyi hissettiği, 
streslerinin azaldığı bir durum ortaya çıkar.  

doccikmaz        doccikmazholisticbeauty

Perfect Smile - Perfect Beauty - Perfect Life



Libredent 
Yıldırım Kule’de 
Açıldı
Başkentte modern ve son teknoloji 
cihazlarla donatılan Libredent Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği, Yıldırım Kule’de 
açıldı.

Ankara’da iş dünyasının merkezi haline gelen Yıldırım Kule’de yeni 
bir diş kliniği hizmete girdi. Sağlık dünyasının yakından tanıdığı 
isimlerden Deniz Gürsoy Ayalp, Çağrı Özçelebi ve Mehmet Tartıcı 
tarafından kurulan Libredent’in açılışına, aralarında iş dünyasının 
ve sağlık sektörünün önde gelen isimlerinin bulunduğu seçkin 
bir davetli grubu katıldı. Canlı müzik ve leziz ikramlar eşliğinde 
gerçekleşen davette keyifli anlar yaşandı. Ev sahipleri Deniz Gürsoy 
Ayalp, Çağrı Özçelebi ve Mehmet Tartıcı, misafirleriyle tek tek 
ilgilenerek kliniği gezdirdi. 

EMRE ÖZTÜRK

davet

BORA AKAT-BANU IȘIK

ÇİSE ÇAĞIN, NUPELDA AYÇİÇEK YALÇINDAĞ 

HANDE-ÇAĞRI ÖZÇELEBİ 

DERYA GÜRSOY KOLSUZ, KAĞAN KOLSUZNUȘİN-MESTURE-ERKAN GÜLDEREN 

ALPER AYALP, DENİZ GÜRSOY AYALP MEHMET-TUĞÇE TARTICI CAN ÇAVUȘOĞLU, ZAFER YILDIRIM

Yıldırım Kule’de 
açılan Libredent 
Ağız ve Diș 
Sağlığı Merkezi, 
modern ve 
son teknoloji 
cihazlarla 
donatılmıș 
kliniğinde 
danıșanlarını 
kabul ediyor.252
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ilt bakımı konusunda hangi uygulamaları 
yapıyorsunuz? 
Cilt bakımında birçok yöntemden faydalanıyoruz. 
Öncesinde uzmanlarımız tarafından detaylı cilt 
analizi yapıyoruz; akabinde ise cilt tipine ve cildin 
ihtiyacına göre olan ürünleri ve uygulamaları 
belirliyoruz. Bu uygulamalardan en temeli klasik cilt 

bakımı; burada cilt tipi çok önemli. Cildin ihtiyacına göre; akne, 
leke, hassas cilt protokollerimizden faydalanıyoruz. Bir diğeri 
ise; hydrafacial cilt bakımı. Cihazın içerdiği serumlarla cildi 
derinlemesine temizlerken aynı zamanda bakımını yapıyoruz. 

Cilt sorunlarında ise dermapen, iğnesiz mezoterapi gibi ajanlar 
diğer faydalandığımız uygulamalar.

Gençlik masajı nedir? Nasıl uygulanır? 
Güzellik uzmanlığımın yanı sıra fizyoterapist olduğum için 
masaj konusu ayrı bir alan merkezimde.  Gençlik masajı ise 
merkezimde benim öncülüğümde uzmanlarım tarafından, cilt 
dokusunu canlandırmak, kolajeni tetiklemek, ince kırışıklıkları 
gidermek, kan dolaşımını arttırmak ve kasları harekete 
geçirmek üzere özel yöntemlerle ve ekipmanlarla yapılan bir 
uygulama.

C
Güzellik Uzmanı ve Fizyoterapist Tuğçe Koçak, kurucusu olduğu Bendis Beauty 
Center’daki cilt bakımı uygulamalarıyla, danıșanlarını daha genç bir görünüme 

kavușturduğu hizmetleri hakkında merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor...

Daha Genç Bir Görünüm İçin
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ilt bakımı konusunda hangi uygulamaları 
yapıyorsunuz? 
Cilt bakımında birçok yöntemden faydalanıyoruz. 
Öncesinde uzmanlarımız tarafından detaylı cilt 
analizi yapıyoruz; akabinde ise cilt tipine ve cildin 
ihtiyacına göre olan ürünleri ve uygulamaları 
belirliyoruz. Bu uygulamalardan en temeli klasik cilt 

bakımı; burada cilt tipi çok önemli. Cildin ihtiyacına göre; akne, 
leke, hassas cilt protokollerimizden faydalanıyoruz. Bir diğeri 
ise; hydrafacial cilt bakımı. Cihazın içerdiği serumlarla cildi 
derinlemesine temizlerken aynı zamanda bakımını yapıyoruz. 

Cilt sorunlarında ise dermapen, iğnesiz mezoterapi gibi ajanlar 
diğer faydalandığımız uygulamalar.

Gençlik masajı nedir? Nasıl uygulanır? 
Güzellik uzmanlığımın yanı sıra fizyoterapist olduğum için 
masaj konusu ayrı bir alan merkezimde.  Gençlik masajı ise 
merkezimde benim öncülüğümde uzmanlarım tarafından, cilt 
dokusunu canlandırmak, kolajeni tetiklemek, ince kırışıklıkları 
gidermek, kan dolaşımını arttırmak ve kasları harekete 
geçirmek üzere özel yöntemlerle ve ekipmanlarla yapılan bir 
uygulama.
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Çatlakların onarımı mümkündür. 
Bazı durumlarda çatlaklar tamamen 

kaybolurken, daha derin olușmuș 
olanlarda %80’e yakın azalma olur.

Mutlukent Mahallesi 1935. Cadde No:1 Beysukent, 06810 Çankaya/Ankara  Tel: +90 533 084 27 14

bendis.beautycenter

Daha genç bir görünüme sahip olmak için neler 
yapılmalıdır? Bu konuda ziyaretçilerinize neler 
sunmaktasınız?
Daha genç bir görünüme sahip olmak için en temel konu bakımdır. 
Düzenli cilt bakımı ile cildimiz üzerindeki ölü hücrelerden kurtularak 
ince kırışıklıkların oluşumuna engel olup, cildin daha parlak ve canlı 
görünmesini her daim sağlayabiliriz. Aynı durum vücudumuz için de 
geçerli. Sağlıklı beslenip, içinde bulunduğumuz sağlık koşullarının el 
verdiğince düzenli spor yaparak vücudumuzdaki tüm sistemlerin daha 
iyi çalışmasını sağlarız. Sporun yanı sıra sıkılaşmak da önemli bir konu. 
Bendis Beauty Center’da danışanlarımızı son sistem cihazlarımızla 
bölgesel incelme ve sıkılaşma programlarına dahil ediyoruz. Böylece 
bölgesel incelme programı sonrası serbest hale geçen yağ asitlerini, lenf 
drenaj uygulamasıyla kan dolaşımına daha hızlı karışmasını sağlayıp 
ardından danışanımızı merkezimizde otuz dakika düşük tempoda 
yürüyüşe yönlendirerek metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Bu 
sayede vücutta yağ yakımı daha kolay hale gelmiş oluyor.

İğnesiz mezoterapiden biraz bahseder misiniz? Nedir, ne 
işe yarar, etkileri nelerdir, kaç seansta sonuç alınabilir?
İğnesiz mezoterapi, düşük doz elektrik akımı yardımıyla gözeneklerin 
açılıp cildin ihtiyacına göre olan serumun, cildin derin katmanlarına 
iletilmesi işlemidir. Yaz-kış uygulanabilir. Genelde iğneden korkan 
danışanlarımız için sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir. Ciltte ilk 
seans sonrasında dahi ciddi bir lifting etkisi yaratır, ince kırışıklıklarda 
özellikle kaz ayağı dediğimiz göz çevresindeki kırışıklıklarda çok 
ciddi azalma sağlar. Danışandan alınan sonuca göre dört ila altı seans 
arasında yapılmaktadır.

Cilt çatlakları nasıl oluşur? En çok kimlerde 
görülür? Kurtulmak için neler yapılabilir?
Çatlaklar; hızlı kilo alıp verme sonucunda, ergenlik sonrası 
hızlı büyüme, kas gelişimi sırasında,  gebelik sırasında fazla 
kilo alımında ve hormonal değişimlerde vücudumuzda bazı 
bölgelerde derinin dermis tabakasında cildin aşırı gerilime 
dayanamaması sonucu ortaya çıkan yırtıklardır. Çatlakların 
onarımı mümkündür. Bazı durumlarda çatlaklar tamamen 
kaybolurken, daha derin oluşmuş olanlarda %80’e yakın 
azalma olur. Merkezimde çatlak onarımını yüksek vakum 
gücüne sahip cihazla yapıyoruz. Burada yaptığımız işlem, 
çatlak olan bölgeyi vakumla yaralayarak vücuda çatlağın yeni 
oluştuğu girdisini vermek, kolajeni tetiklemek.  Böylece vücut, 
çatlak olan, yaraladığımız bölgeye kan dolaşımı yardımıyla 
iyileştirici maddelerini gönderir. Bu şekilde çatlaklar kendini 
onarmaya başlar.  
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
2015 yılında Türkiye’ye yerleştik. Belarus ve Ukrayna 
kökenliyiz. Güzellik sektöründe yaklaşık 2010 yılından 
bu yana protez tırnak, kalıcı oje, kaş pudralama ve 
modelleme, makyaj, ipek kirpik, saç bakımı ve birçok 
güzellik alanında, Rus tekniğiyle eğitimlerimizi alarak 

kendimizi geliştirdik. Her zaman almak istediğimiz hizmeti, özeni 
ve titizliği çevremize ve müşterilerimize sunmaya hazırız. 

Duet Beauty Center’ın macerası nasıl başladı?
Her ikimizin de güzellik alanına olan ilgi ve dikkatinin, 2021 
yılında keyifli bir sohbet esnasında aynı noktada olduğunu fark 
ettik. Ayrı yerlerde yapmış olduğumuz işleri ve hizmetleri neden 
el ele verip geliştirmiyoruz diye düşündük ve 2018 yılından 
beri süren dostluğumuzdaki samimiyet ve şeffaflıkla, güzellik 
alanındaki eğitim ve bilgi birikimimizi birleştirerek Duet Beauty 
Center adı altında hayatlara güzellik katmak için yola çıktık.

Ö
2018 yılında kurdukları Duet Beauty Center ile birçok güzellik hizmetini veren 
ortaklar İryna Aslan ve Elena Kuduban, kalite politikalarını da aktararak kuru 

manikür hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.

Duet Beauty Center
Avantajlarıyla Kuru Manikür

sağlık ve güzellik
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Merkezinizde verdiğiniz hizmetler neler?
Ankara’da, güzellik merkezi sektöründe bir ilk olarak, hizmet 
verdiğimiz Duet Beauty Center’da gelin odası eşliğinde düğün, 
nişan, kına gibi özel günlerinizde saç, makyaj, manikür, pedikür, 
protez tırnak, kalıcı oje hizmetlerini bir arada ve aynı gün 
içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kadınlar için zaman çok 
önemli; bu yüzden en kısa sürede en iyi hizmeti almaları için 
VIP oda konforunda, aynı anda dört ila altı el işlem (manikür, 
pedikür, ipek kirpik, kaş bakımı, kalıcı oje, protez tırnak) hizmeti 
sunmaktayız.

Kalite politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Müşterilerimizin memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak, 
müşteriye mahrem bilgilerini ve kişisel verileri koruyarak hizmet 
sağlamak, sürekli gelişim bilincinde olmak, ürün ve hizmet 
kalitemizi sürekli artırmak, en yeni teknolojileri kullanarak 
modern alt yapımızı sürekli geliştirmek, kaliteli yönetim sistemi 
çerçevesi içerisinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini 
en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip 
çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirmek, 
kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler 
yapmaktasınız?
Öncelikle biz de birer anne olarak, Duet Beauty Center’ı kurarken 
çocuklu annelerimizi düşünüp gözleri arkada kalmadan hizmet 
alabilmeleri için, onları güvenle bırakabilecekleri bir oyun odası 
tasarladık. Kendimize yapmak istemediğimiz hiçbir sağlıksız 
ve sonuç alınamayan işlemi, merkezimizde yapmayı tercih 
etmiyoruz. Sonsuz müşteri memnuniyetini ilke edindiğimizden, 
sektördeki en yeni teknolojileri kullanarak, dünyada etkinliğini 
ispat etmiş tüm ürünler ile müşterilerimize en iyi ve en hızlı 
sonuçları verip profesyonel uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Kuru manikür nedir? Klasik manikürden farkı 
nedir? Ne kadar süre kullanılır?
Makineli bir yöntem olan kuru manikür, kullanıcıların son 
zamanlarda en çok dikkatini çeken tırnak bakımı olarak 
bilinir. Oldukça pratik ve hijyenik bir yöntem olan bu manikür, 
kullanıcılara güven ve temizlik hissi verir. Klasik manikür 
sisteminden farklı olarak, sudan yararlanılmadan ve sadece 
tırnak bakımı konusunda uzman kişiler tarafından yapılır.
Bu uygulama sonrasında hem tırnaktaki bazı kusurların 
giderilmesi sağlanır hem de estetik bir görünüme kavuşulur. 
El bakımı, özellikle tırnaklarında problem yaşayan kişiler için 
sağlık açısından da önemlidir. Sağlık sorunu olmayan kişiler de 
tırnak bakımı ve şık görünüm etkisi için kuru manikürden, iki 
hafta süre boyunca temiz şekilde yararlanabilir.

Kuru manikürün avantajları nelerdir?
Kuru manikür, ıslak maniküre göre daha hızlı bir işlem olarak 
bilinir. Oldukça pratik olması, kullanıcıların zamandan tasarruf 
etmesini sağlar. Çok zamanı olmayan kadınlar, kuru manikür 
işlemi ile anında estetik görünüme sahip olan tırnaklara 
ulaşabilir. Bu manikür, profesyonel kişiler tarafından yapıldığı 
için herhangi bir hata olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle 
kullanıcılar için en güvenli tırnak bakım yöntemi olarak 
öne çıkar. Herhangi bir acı hissedilmesine engel olan yöntem, 
tırnakların oldukça şık bir görünüme kavuşmasını sağlar. Kuru 
bir işlem olması nedeniyle, sonrasında yapılacak olan normal 
ya da kalıcı oje gibi yöntemler için direkt hazır olmasıyla da öne 
çıkar. 



ÖZER ALKANAYTEN BAȘARAN

Kokulara 
Yolculuk
Haute couture ruhunu, saf ve nadir 
hammaddelerden elde edilmiş parfüm 
serisine dönüştüren Armani/Prive, 
özel bir etkinliğe imza attı. Beymen’de 
gerçekleşen davete iş ve cemiyet 
hayatının bilinen simaları katıldı.

Beymen ev sahipliğinde Ankara’da çok özel bir davet gerçekleşti. 
“Değerli taşların büyüleyici dünyasında yağacağımız özel bir 
yolculuk sayesinde kendi parfümünüzü keşfedin.” sloganıyla 
master class düzenleyen Armani/Prive davetine iş, moda ve cemiyet 
hayatının ünlü isimleri katıldı. Müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli 
bir master class deneyimleyen konuklar, kendi kokularını bulma 
yolculuğunda markanın uzmanlarından eğitim almanın heyecanını 
yaşadılar. 

davet

MELTEM CAMUZ
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Polat & Șeyma Diyet Form Danıșmanlık kurucu ortaklarından 
Diyetisyen Șeyman Noyan, genç görünmenize ve sağlıklı bir bedene 

sahip olmanıza yarayacak nokta atıșı bilgiler veriyor...

Beslenme ve Egzersizle 
Yaşlanmayı Geciktirebiliriz

iz yaş alırken, vücudumuzdaki değişimler de 
hücrelerimizin yaşlanması yönünde oluyor. 
Hücrelerimiz, derimiz, kendini artık eskisi gibi 
yenileyemiyor. 

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek hücrelerimizin 
yaşam ömrünü uzatabiliriz. Egzersiz, vücudumuzdaki hücrelerin 
kendini yenilemesi için uyarıları harekete geçiriyor ve kaslarımızı 
canlı tutarak vücudun verimli çalışmasını sağlıyor. 

Sağlıklı beslenmeyle ise, vücudun genç ve diri kalması mümkün 
oluyor. Özellikle kadınlarda, yaş ilerledikçe karbonhidratların 

beslenmeden çıkarılması veya olması gerekenden az beslenme gibi 
eğilimler gözlemliyoruz. Formda ve zayıf kalmak amacıyla sürekli 
yediklerimizi kısma eğilimi, hem kemik sağlığımıza zarar veriyor 
hem de deri kalitemizin düşmesine neden oluyor. Beslenmemizin 
az değil, yeterli olması hücrelerimizin genç kalmasına destek 
oluyor.

Düzenli olarak haftada iki ila üç gün yapılan pilates, yoga, koşu, 
yüzme ve salon sporlarının yanında, yeterli beslenme ve derimizin 
kendini yenilemesine yardımcı olacak kolajen, koenzim Q10 gibi 
destekleri hücrelerimizin genç kalması için rutinimize dahil 
edebiliriz. 

B
Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Caddesi, No:4

Maidan İș Merkezi, C Blok, Ankara, Turkey  •      polatseymadiyetdanismanlik

sağlık ve güzellik
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Diyetisyen Nagehan Afșar, selülit tedavisinde daha önce bilmediğiniz 
ve genel cilt sağlığınızı desteklemenize olanak sağlayan dört beslenme 

önerisinden bahsediyor.

Diyetisyen Nagehan Afşar
Selülit Tedavisinde Etkili 
Dört Beslenme Önerisi 

DYT. NAGEHAN AFȘAR



Selülit; hafif kilolu hatta ideal 
kilo aralığında olan bireylerde de 

görülebilmektedir. 

elülit; yağ ve fibröz dokuda artan yağ deposu 
olarak bilinen ve üst deride ortaya çıkan portakal 
kabuğu görüntüsü olarak tanımlanır. Karın ve 
basen bölgelerinde sıklıkla oluşmaktadır. Selülit 
cinsiyete özgü hormonal bir sağlık sorunudur. 
Milyonlarca kadının temel kozmetik sorunlarından 
biridir. Selülit için, mevcut beş tip tanımlanmıştır. 

Genetik yatkınlık başta olmak üzere; cinsiyet, etnik kökenler, 
yaşam tarzı (günlük beslenme rutini veya egzersiz düzeni 
vb.) şeklinde birçok farklı nedenden kaynaklanabilmektedir. 
Selülitin ortaya çıkmasında ve farklı şiddetlerin gelişmesinde 
birçok farklı etken rol almaktadır. Fazla kilolu olmak selülit 
oluşmasını arttırmaktadır; ancak sadece kilolu bireylere özgü 
bir bulgu değildir. Hafif kilolu hatta ideal kilo aralığında olan 
bireylerde de görülebilmektedir. Selülit tedavisinde birçok farklı 
yöntem kullanılmaktadır; ancak, tedavi sonuçları tutarsız 
olabilmektedir. Bu sebeple selülit tedavisi seçeneklerinin kısıtlı 
ve belirsiz sonuçları olmasından kaynaklı olarak başlangıçta 
oluşmaması için tedbirler alınması gerekir, çünkü en temelde 
selülit; mikrovasküler yani bir dolaşım bozukluğudur. Doğru bir 
beslenme programı ve yeterli fiziksel aktivite ile, oluşabilecek 
selülit görüntüsünün önüne geçilebilmesi veya oluşmuş selülitin 
kötü görünümünün azaltılması mümkündür.

Antioksidan İçecekler
Rezene ve yeşil çay tarzı bitki çayları, yüksek antioksidan 
kapasitesine sahiptir. Ayrıca daha güçlü damar sistemine sahip 
olmanıza yardımcı olacaktır. Yine kahve, içerdiği kafein sayesinde 
yağ yakımını arttırarak tedavide destek sağlayacaktır. 

Kolajen İçeren Besinler
Kolajen; üst derinin nem içeriğinin gelişimini sağlayan, derinin 
yaşlanmasını önleyici ve bağ dokusunu yenileyici özelliklere 
sahiptir. Kemik suyu ile hazırlanmış lezzetli çorbalar, fırınlanmış 
veya ızgara balık, kırmızı et veya tavuk, özellikle yumurta beyazı 
gibi besinleri beslenme rutinimize ekleyerek kolajen alımımızı 
destekleyebiliriz. 

C Vitamini İçeren Meyve veya Sebzeler 
C vitamini vücutta gerçekleşen farklı mekanizmalarda görev 
alan ve suda çözünebilen bir vitamindir. Vücutta bulunan 
kolajen, bazı tepkimelerden geçerek yararlılığını kaybetmektedir; 
ancak, günlük yeterli miktarda C vitamini alımı, mevcut 
kolajenin daha aktif kullanılmasını sağlamaktadır. Başta greyfurt 
olmak üzere yüksek C vitamini içeren besinleri beslenme 
rutininize eklemeniz hem selülit hem de genel cilt sağlığınız 
için destekleyici olacaktır. Örneğin; 100 g olarak çilek 75.5 mg, 
kivi 60.1 mg, portakal 45.3 mg, brokoli 107.6 mg ve yeşil biber 
82.8 mg C vitamini içermektedir. Mevsimine uygun taze olarak 
tüketeceğimiz sebze ve meyveler en büyük destekçimiz olacaktır.

Berry Ailesi
Yüksek antioksidan kapasitesi ve damar sistemi üzerine 
iyileştirici etkisi ile genel sağlık olmak üzere selülit tedavisinde 
de listelerimize eklemeliyiz. Yaban mersini, ahududu, böğürten 
vb. mor meyveler porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tercih 
edilebilir.  

S

Kızılırmak Mah. 1443. Cad. Usta 1071 Plaza B Blok 12/95 Ankara Tel: +90 538 483 95 13
         diyetisyennagehanafsar
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Ortopedi Ankara Kliniğinde hastalarına bakan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Ertuğrul Akșahin, hata payını sıfıra yaklaștıran bir yöntem olan robotik diz 

protezi uygulaması hakkında merak edilenlere ıșık tutuyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Akşahin
Hata Payını Sıfıra
Yaklaştıran Yöntem

ERTUĞRUL AKȘAHİN
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Hata payını sıfıra yaklaștıran bir 
yöntem olması itibarıyla robotik diz 

protezine teknolojinin bilime ciddi bir 
katkısı gözüyle bakıyorum.

obotik protez cerrahisi nedir? Kısaca 
tanımlar mısınız? 
Robotik protez cerrahisini; protezin, robotun 
yönlendirmesiyle cerrah tarafından yapıldığı bir cerrahi 
yöntem diye tanımlayabiliriz. 

Robotik diz protezinin, geleneksel diz 
protezinden farkı nedir? 
Diz protezi cerrahisinde gerek kemik dizilimini doğru 
yapmak, gerekse de yumuşak doku dengesini uygun bir 
şekilde sağlayabilmek için birtakım ölçümler ve ameliyat içi 
değerlendirmeler yaparız. Bu ölçümler bazen elle muayene ile 
bazen de el aletleriyle yapılır. Robotik diz protez cerrahisi, işte 
bu ölçümlerin tamamının geleneksel yollarla değil de çok daha 
ölçülebilir, rasyonel yollarla yapıldığı bir işlem. Aynı zamanda 
ameliyatta kesilere başlamadan robotla cerrahi planlama 
yapabiliyoruz.  Bir simülasyonla eğer o kesileri yaparsak karşımıza 
nasıl bir sonuç çıkacak, robot bize söylüyor. Biz de ona göre 
daha başlamadan bazı değişiklikler yapıp ideal kesileri tespit 
edebiliyoruz. 

Bu uygulama hangi durumlarda nasıl yapılmaktadır? 
Aşamalarını anlatır mısınız?
Robotik diz protezinde iki tip uygulama var. Bunlardan birincisi 
ameliyat öncesi tomografi çekilip bir merkezde planlama 
yapılan robotik diz protezi tipi, diğeri ise tomografi ihtiyacı 
olmaksızın ameliyat içi kullanılan sensörlerle kemik anatomisinin 
algılanabildiği ve planlamanın yapılabildiği grup. Bizim 
kullandığımız ikincisi. Yani ameliyat öncesi bir tomografi çektirme 
ihtiyacımız yok. Bu protez uygulamalarında öncelikle, dediğim 
gibi sensörleri kemiklere yerleştiriyoruz (femur ve tibiaya), sonra 
bu sensörler yardımıyla dizi robota tanıtıyoruz. Robot ölçümleri 
alıyor, yumuşak dokuların durumunu da belirliyor. Ardından 
ulaşmak istediğimiz dizilimi belirliyoruz. Robot bize “eğer bu 
dizilime ulaşmak istiyorsanız şu kesileri yapmalısınız” diye bir 
öneride bulunuyor. Biz de bazen bu öneriler üzerinden, bazen 
de birtakım değişiklerle planlamayı yapıyoruz. Ardından dizi 
açıyoruz. Robot kolu daha önce planladığımız ölçülere uyacak 
şekilde kesi kılavuzlarını dize yerleştiriyor. Kemik kesileri robotun 
yönlendirmesiyle bizim tarafımızdan yapılıyor. Kesilerin her biri 
“validasyon kılavuzu” adı verilen bir kılavuzla tekrar kontrol 
ediliyor ve milimetrik olarak kesilerimizi doğruluyoruz. Ardından 
deneme protezlerimizi yerleştirip başta amaçladığımız yumuşak 
doku dengesini ve dizilimi sağlayabilmiş miyiz, bunu robotla tekrar 
kontrol ediyoruz. Eğer yumuşak doku gevşetmeleri gerekiyorsa, 
bunu bu aşamada anlıyoruz ve yapabiliyoruz. Sonuçta başta ne 
planladıysak ameliyat sonunda ona ulaşabiliyoruz. 

Robotik diz cerrahisinde hata riski nedir? 
Bu cerrahide hata riski yüzde birin altında. Bu da, klasik yönteme 
göre oldukça düşük bir oran. 

Robotik diz protezinin avantajlarından bahseder 
misiniz? Hastalar ne kadar sürede günlük yaşamlarına 
dönebilir?
Kemik kesilerinin daha hedefe yönelik yapılması ve robot 
yardımıyla kesi kılavuzlarının yerleştirilmesi sayesinde ameliyat 
daha didaktik gidiyor. Yine yumuşak doku dengesinin (ki bu denge 
diz protezinin  klinik sonucunda oldukça önemli bir parametredir) 
mükemmele yakın ayarlanabilmesi sayesinde hastalarımızın 
ameliyat sonrası konforu da artmaktadır. Hastalarımız birinci gün 
ayağa kalkar ve üzerine basarak yürüyebilirler. Genelde hastalarımız 

R

dikiş aldırmaya geldiklerinde yürüteçlerini atmış bir şekilde 
yürüyebilirler. Hafif ev içi işlerine dönmeleri üç ila altı hafta sürer. 
Günlük hayata dönmeleri kişiden kişiye değişmekle birlikte bir 
buçuk ila üç ay arasında değişir. Çift taraflı olgularda ise bu süre 
biraz daha uzundur. 

Diz protezi cerrahisi uygun görülen hastalarınıza 
neler önerirsiniz?
Biz ortopedistler, yıllardan beri bu ameliyatı geleneksel yollarla 
yapmaktayız ve ciddi bir tecrübemiz var. Robotik diz protezi 
bizim yıllardır biriktirdiğimiz tecrübelerimizi bilimle, teknolojiyle 
birleştiren; insan gözünün yapabilmesi muhtemel bazı hataları 
ortadan kaldıran bir yöntem. Ben burada hastalarıma şöyle bir 
benzetme yapıyorum: Hepimiz kendi kıyafet seçimlerimizde 
ustayız. Bedenimizi biliriz, neyin bizde nasıl görüneceğini biliriz. 
Tıpkı bir cerrahın, insan anatomisini çok iyi bildiği gibi. Yine de 
mağazaya girip bazen defalarca deneme yaparız. Hatta bazen oldu 
sandığımız şeyler, eve gittiğimizde bir bakarız uzun gelir, bol gelir. 
Onları kısalttırmak, daralttırmak zorunda kalırız.  Biz kendimizi 
çok iyi bilsek de, yıllarca kıyafet alsak da, beden seçiminde hata 
yapabiliyoruz. Eğer giyim sektöründe robot kullanılsaydı, girişte 
bir robot sizi görürdü ve size uygun kıyafet şu rafta derdi; ve 
hatasız olarak beden seçimi işlemi tamamlanırdı. Robotik diz 
protezi de benzer bir yöntem. Zaten hata tolerasyonunun çok 
az olduğu bir işlemde, hata payını sıfıra yaklaştıran bir yöntem 
olması itibarıyla robotik diz protezine teknolojinin bilime ciddi 
bir katkısı gözüyle bakıyorum ve  hastalarıma gönül rahatlığıyla 
robotik diz protezini öneriyorum. 



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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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. 



Moda ve 
Cemiyet Hayatını 
Buluşturan Davet
Konsept dünya markaları ile 
tasarımcıları belli temalarla bir araya 
getiren Mert Aslan Presents; İstanbul’da 
düzenlenen eğlenceli etkinlikte moda ve 
cemiyet hayatıyla buluştu.

Markalarla tasarımcıları bir araya getiren Mert Aslan Presents; The 
Ritz Carlton İstanbul, Miles&Smiles, QNB Finansbank ve QNB First’ün 
ana sponsorluğunda moda severlerle buluştu. Brunch’la başlayan 
İstanbul’daki davet iş, moda ve cemiyet hayatının ünlü simalarının 
katılımıyla iki gün boyunca devam etti. 

davet

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU

BAȘAK BALABAN ÖZLEM AVCIOĞLU YEȘİM VERYERİ

MERT ASLAN

İstanbul’daki 
moda ve 
cemiyet hayatını 
bulușturan 
davette konuklar; 
ikramlar ve 
müzik eșliğinde 
keyifl i iki gün 
geçirdi.

YULIA ZÜLFİKAR JALE BALCI GÜNEȘ MUTLU ASLI BEHLİL

EZGİ APA DAPHNE BEHAR DİCLE İPEK ÖZTAȘKIN HALE YILMAZ
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Eğlenceli Cinayetler 
Kumpanyası İlk 
Kez Ankara’da
Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent 
Otel’de izleyiciyle buluşan ve sahne 
yerine seyircinin arasında üç yüz altmış 
derece oynanan interaktif polisiye 
oyunda, seyircilerin bir anda kendilerini 
gizemli bir cinayetin ortasında bulduğu 
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’na ilgi 
yoğun oldu.

İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katılım gösterdiği 
oyunda seyirciler keyifli dakikalar geçirdi. Selin Atasoy’un kaleme 
aldığı oyun Okan Bayülgen’in sunumuyla sahneye konuldu. Konuklar 
tüm gece verilen ipuçlarıyla katili bulmaya çalıştı. Gizemli bir cinayeti 
aydınlatmaya çalışan konukların diyalogları ortaya renkli görüntüler 
çıkardı. 

davet

BURCU-AHMET MÜNİR YAȘAR

İLSEN-ERSOY KOÇ

ARDA YURTSEVER

BÜȘRA ERGENÇ
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BURCU-AHMET MÜNİR YAȘAR

İLSEN-ERSOY KOÇ

ARDA YURTSEVER

BÜȘRA ERGENÇ

ETKİN-DAMLA PERÇİNER PINAR GÜRER, BURCU ATİKOĞLU SİNEM DİNLENMEZ

FUNDA BEKİȘOĞLU ORHAN-GÖNÜL KORAL BERİL ÇAVUȘOĞLU

Sahnesiz ve 
seyircinin 
arasında 
oynanan 
interaktif 
oyuna iș, sanat 
ve cemiyet 
hayatından pek 
çok isim katıldı.



davet

ECE SALICI

CAN-SEDA ÇAVUȘOĞLU MİRKAN-MELEK AYDIN BAȘAK-CEYHAN BAĞCI

BARIȘ-ZÜLEYHA BİNATLI İLKAY-EBRU ERCİVAN

Ankara’da ilk 
kez oynana ve 
izleyenlerin, 
gizemli bir 
cinayeti çözmeye 
çalıștığı Eğlenceli 
Cinayetler 
Kumpanyası 
renkli anlara 
sahne oldu.
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irketinizin kuruluş öyküsünü anlatır 
mısınız? 
Beypazarı Maden Suyu, 1957 yılında Cemil 
Ercan tarafından kurulmuştur. Altmış beş 
yıl öncesinin şartlarıyla, saatte iki bin şişe 
dolum yapma kapasitesine sahip bir işletme 
olarak yola başlayan firmamız, bugün tam 
otomasyon sistemlerle saatte üç yüz bin şişe 

dolumu gerçekleştiren, Türkiye’nin en büyük ve modern maden 
suyu dolum tesisi haline gelmiştir. Sahip olduğu son teknoloji 
dolum tesislerinin yanında, sektörün satış miktarı açısından 
da en büyük firması konumundadır. Firmamız, doğal maden 

Ş

Serkan Kızılbayır’ın bu ayki konuğu olan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu 
Bașkanı Niyazi Ercan, yarım asrı așkın süredir sektörde öncü olan ve Türkiye’nin en 

büyük maden suyu dolum tesisiyle Beypazarı Maden Suyu’nun öyküsünü, bașarılarını, 
tesislerini ve ihracatları hakkındaki merak edilenleri anlatıyor...

röportaj

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

NİYAZİ ERCAN, SERKAN KIZILBAYIR

suyunu sağlıklı ve hijyenik bir şekilde tüketicilerimize 
buluştururken, aynı zamanda, bölgesinde istihdam sağlayarak 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Yatırımlarımızın 
artmasıyla doğru orantılı olarak istihdam sayısı da artacaktır.

Ürün portföyünüzde neler var, kaç çeşit ürününüz 
mevcut?
Beypazarı Maden Suyu’nun ürün portföyünde sade ve 
meyve aromalı maden suyunun yanı sıra gazozumuz 
da bulunmaktadır. Meyve aromalı maden suyu özellikle 
çocuklar ve gençler arasında yükselen bir trend. Yaptığımız 
araştırmalar, sektörümüzde bu kategorinin çocuk ve genç 

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr

tüketici segmentinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu 
gösteriyor. Meyve aromalı maden sularımız %100 maden suyundan 
üretilmektedir. Doğal meyve aromaları ve pancar şekeriyle 
tatlandırılarak aynı hijyenik koşullarda şişelenmektedir. Yapay 
aroma ve tatlandırıcılar kullanmıyoruz. Doğal meyve aromalı 
maden sularımızı limon, nar, vişne, mandalina, elma, çilek, karpuz-
çilek, mango-ananas, karadut-frenk üzümü, fesleğen-limon ve C 
vitaminli limon çeşitleriyle tüketicimize sunmaktayız.
Sade ve meyve aromalı maden suyu çeşitlerimizin yanında 
Beypazarı gazozumuz ile de tüketicilerimize farklı bir lezzet 
sunuyoruz. Tabii bunların yanında yeni lezzet arayışlarımız 
da tüm hızıyla devam etmektedir. Ürün geliştirme ve AR-GE 
çalışmalarımızla, aromalı maden suyu pazarına yeni ürünler 
sunma gayreti içerisindeyiz. 

Üretim tesisiniz hakkında bilgi verir misiniz? Nerede? 
Ne kadar büyüklüğe sahip?
Beypazarı Maden Suyu bugün, yetmiş bin metrekare kapalı alana 
kurulu ve sektörünün en büyüğü olma özelliği taşıyan tesisinde, 
saatte üç yüz bin şişe dolum kapasitesine sahip ve 5,8 milyar şişelik 
pazarın 1,5 milyarlık kısmını elinde bulunduran bir maden suyu 
şirketi konumundadır. 

Beypazarı Maden Suyu otuz şirketlik pazar içerisinde tek başına, 
tüketimin yaklaşık dörtte birini karşılamaktadır. Beypazarı 
Maden Suyu olarak, kaliteden ve sağlıktan asla ödün vermeden 
Türk halkına her zaman doğal ve sağlıklı maden suyunu içirmeyi 
hedefliyoruz.

İhracat yapıyor musunuz? 
Yurt dışı pazarına yönelik çalışmalarımız da hızla devam 
etmektedir. Şu anda otuz ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Başta 
Almanya, Fransa, Irak, Hollanda, Avusturya, Avusturalya, Arabistan 
gibi ülkelere ürünlerimizi göndermekteyiz. Yeni yatırımlarla hem 
üretimimizi hem ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Maden 
suyu tüketimi yurt dışında daha fazla, insanlar su yerine mineralli 
su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabii yurt dışında yeteri 
kadar maden suyu kaynağı olmadığından ithal ediyorlar. Türkiye 
maden suyu kaynakları yönünden zengin bir ülke olarak en çok 
ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Özellikle Avrupa 
ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yaygın ve bu konuda 
yerleşmiş bir alışkanlık vardır. Dolayısıyla bizim için güzel bir pazar 
haline geliyor. Biz de üretim hacmimizi, yaptığımız yatırımlarla 
artırarak ihracat rakamlarımızı daha da yükseğe çıkarmayı 
hedefliyoruz.

Yeni projeleriniz, yatırımlarınız, hedefleriniz neler? 
Yenilikçi bakış açısıyla inovatif çalışmalarını sürdüren Beypazarı 
Maden Suyu, sade maden suyu için 750 ml’lik yeni boyutlarıyla da 
raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Tüketiciden gelen yoğun talep 
üzerine piyasaya arz edilecek büyük boyutlu şişelerin maden suyu 
sektörüne yeni bir hareket getireceğini ön görüyoruz. Beypazarı 
Maden Suyu olarak, maden suyunu Türkiye’de bir sofra içeceği 
haline getirmek istiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde örneklerini 
gördüğümüz büyük boyutlu şişelerle sofralarda yer alarak sağlıklı 
maden suyunun daha fazla tüketilmesini hedefliyoruz.

Sektörünüz hakkında bir değerlendirmede bulunur 
musunuz? Ne kadarlık bir hacme sahip, kaç şirket 
var, sizin sektördeki yeriniz nedir?
Maden suyu sektörünün lider firması olarak içecek pazarını 
değerlendirdiğimizde, gelecekte bu pazarın daha da artacağını, 

sektörün hareketleneceğini ön görüyoruz, çünkü maden 
suyunun önemi, sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları anlaşılıyor 
ve benimseniyor. Maden suyu tüketimi olarak Avrupa’nın 
çok gerisinde olsak da, her geçen gün toplumumuzun 
bilinçlenmesiyle maden suyu kullanım oranlarının da arttığı 
görülmektedir. Örneğin; Almanya’da bir kişi yılda seksen 
beş litre, İspanya’da yetmiş yedi litre, Belçika’da doksan litre 
maden suyu tüketirken, bu rakam Türkiye’de on üç litre 
civarında kalmaktadır; ancak, bu rakam yıllar içerisinde artış 
göstermektedir. Türkiye’de 2010 yılında bir kişi, bir yılda 6,4 
litre maden suyu tüketiyorken; bu rakam 2021 yılında on dört 
litreye çıkmıştır. Yani son on yılda Türkiye’de kişi başı tüketim, 
dünya ve Avrupa ortalamasının çok gerisinde olmasına rağmen 
kendi içinde iki katı yükselmiştir. Bu nedenle hem sade maden 
suyunda, hem de meyve aromalı maden suyunda her sene artan 
bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal bilincin artmasıyla 
bu rakamlar çok daha yüksek seviyeye çıkaktır. Ülkemizde şu 
an otuz şirket, maden suyu sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Türkiye’de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama on 
altı milyon şişedir. Beypazarı Maden Suyu olarak yılda, ülkemizde 
tüketilen yaklaşık 5,8 milyar şişe maden suyu pazarının bir 
milyar şişelik kısmını biz karşılıyoruz. Bu 5,8 milyar şişe maden 
suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyve aromalıdır. En 
çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı 
çekmektedir. Özellikle küçük yaşlarda meyveli maden suyu 
tüketimi her geçen gün artmaktadır. Ayrıca son yıllarda farklı ve 
karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunulmakta ve pazar 
paylarını arttırmaktadır. 

Lexus deneyiminiz hakkında görüşlerinizi alabilir 
miyim? 
Lexus, dünyanın önde gelen premium otomobil markalarından 
bir tanesi. Türkiye’ye geldiği günden bu yana başarılı işler 
çıkarmaya devam ediyor.  Çok fazla tercih edildiğine de birebir 
şahit oluyorum. Ben de sizin programınız sayesinde ilk kez 
deneyimleme fırsatı buldum. Sohbetimiz boyunca  sanki hiç 
yolda değilmişiz gibi bize bu konforu ve rahatlığı sağlayan Lexus’a 
teşekkür ederim. 
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Balayı Adresi
New York
Şık bir organizasyon ile 2021 yılında 
nişanlanan Arda Öztürk ile Esra 
Aksümer, JW Marriott’ta gerçekleşen 
düğün töreni ile mutluluğa evet dedi. 
Çiftin düğününe yakın dostları ve 
sevenleri akın etti.

Otomotiv sektöründe yönetici olan Arda Öztürk ve Aksümer Dayanıklı 
Tüketim firmasında yönetici olan Esra Aksümer, JW Marriott Hotel’de 
gerçekleşen şık bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Çifti, yakın dostları 
ve sevenleri bu özel gününde yalnız bırakmadı. 2021’de Divan Çukurhan 
Otel’de gerçekleşen şık bir organizasyon ile nişanlanarak evliliğe ilk 
adımı atan genç çiftin nikâhına çok sayıda önemli isim şahitlik yaptı. 
Çift, düğünün ardından balayı için New York’u tercih etti. 
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İLKER-BİRSEV AKSÜMER

TAYFUN-BURÇAK BAYDAR OSMAN ȘAHİN ALPER-AYȘEGÜL ÖZTÜRK

SEMRA-MUSTAFA ÖZTÜRK FİLİZ DAĞ-NACİ YILMAZ

Șık bir düğünle 
hayatlarını 
birleștiren Esra 
Aksümer ile 
Arda Öztürk’ü, 
bu özel gününde 
yakın dostları ve 
sevenleri yalnız 
bırakmadı.
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MAG yazarlarımızdan Adil Yıldırım, internet üzerinden bașlayan fl örtlere değindiği 
yeni kitabına dair merak edilenleri okurlarımız için yanıtlıyor...

50 Maddede
Sosyal Medya Aşkları

röportaj

AdiL YILDIRIM  



ugüne kadar kadın erkek ilişkileri üzerine 
kitaplar yazdınız, videolar paylaştınız. 
Türkiye’de ilk defa flört üzerine “Flört 
Etme Sanatı” kitabınız yayımlandı ve 
şimdi de yeni kitabınızda sosyal medyada 
ilişkilere değiniyorsunuz, neden sosyal 
medya?

Günümüzde sosyal medya, hayatımızın özü haline geldi; bir 
anlamda ondan faydalanıyoruz, öte yandan onun esiri olduk 
diyebiliriz. Tanışmalar ve flört sosyal medya üzerinden başlıyor 
ve o şekilde devam ediyor, çoğu zaman yüz yüze tanışma süreci 
çok fazla uzuyor ve bu arada insanlar uygulamalar üzerinden 
mesajlaşmaya devam ediyorlar. Bu kitapta, hayatımızın bu kadar 
açık ve ortada olan bir gerçeğini tüm yönleriyle analiz etmek ve 
sosyal medyadaki ilişkilerle ilgili önemli tüyolar vermek istedim. 
Genelde negatif bir algı var. “Sosyal medyadan mutlu ilişki 
çıkmaz.” gibi yerleşik algıyı kırmak da benim için önemliydi, 
çünkü mutlaka doğru yöntemleri kullanırsanız mutlu ilişkiyi 
bulma şansınız vardır. On iki senedir ilişkiler üzerine seanslar 
yapmanın avantajıyla en büyük hataları ve kritik virajları, 
yaşanmış örneklerle birlikte ortaya koydum. Bu sayfalar sosyal 
medya konusunda birer ders niteliğinde olacaktır.

Kitapta kendi başınızdan geçen olaylara yer verdiniz 
mi?
Bence bu çok önemliydi, çünkü ben de sosyal medya 
uygulamalarını kullandım ve hatta flörtlerim oldu. Bunların 
bazıları, sonrasında güzel tanışmalara ve hatta dostluklara 
dönüşürken bazıları ise sadece bir mesajlaşma olarak kaldı. “Neden 
bazı mesajlaşmalar asla ilişkiye dönüşmüyor?” ve “Mesajlarda nasıl 
davranmak gerekir?” gibi soruların yanıtlarını ortaya koydum. 
Mesajlaşırken en çok dikkat etmemiz gerekenleri kitapta maddeler 
halinde yazarken aynı zamanda karşımızdaki insanın iyi veya kötü 
niyetini hangi yöntemlerle anlayabiliriz, bunu da yanıtladım. Flört 
aslında bir sanattır ve bu sanatı icra edebilmek için birtakım yazılı 
olmayan kuralları anlamak gerekir. Flört, sosyal medya ortamında 
gerçekleştiği zaman ise daha farklı yöntemler devreye giriyor ve 
sanal alemden bahsettiğimiz için riskli durumları görmezden 
gelemeyiz. Yaşadığım deneyimlerde gözlemlediğim bu riskli 
durumları okurlarım ile paylaştım; özellikle de eksiklik duygusu 
veya hasarlı psikolojik yapı ile sosyal medyada  flört etmek bizi ne 
gibi hatalara sürüklüyor, işte bunu örneklerle açıkladım. 

Sosyal medyada daha çok kimler flört ediyor?
Bu soruya bundan on sene önce yanıt verseydim belli bir yaş 
grubunu söylerdim, çünkü Facebook ve benzeri uygulamalar 
ile yola çıkıldı. Oysa bugüne geldiğimizde her yaş grubuna özel 
bir uygulama var. Örneğin; Z kuşağının ardından gelen ve Alfa 
kuşak denen on beş yaşındaki çocukların da TikTok ve benzeri 
uygulamalarda çok fazla zaman geçirdiklerini görüyoruz. Flörtün 
yaşı on ikilere kadar düşmüş durumda ve onların kendilerine özgü 
bir dilleri var. Aşkın yaşı yok derler, aynı şekilde altmış yaş üstüne 
hitap eden arkadaşlık siteleri, özellikle İngiltere gibi ülkelerde çok 
yaygın hale gelmeye başladı. Tabii bu tip arkadaşlık sitelerinde 
mesajlaşırken, karşınızdaki insanın gerçek niyetini, sizin paranızda 
gözü olup olmadığını ve belki de sizin güvenliğinize zarar 
verebilecek bir insan olduğunu bazı sorulara alacağınız cevaplar 
ile anlarsınız. Mesajlaşırken doğru soruyu sormanın yollarını 
ve almanız gereken ideal yanıtları kitapta açıkladım, çünkü en 
önemli konu tanışma aşamasında doğru soruları sorabilmektir. 
Özetle, her yaş grubu şu anda sosyal medyadaki bin bir çeşit 
uygulama üzerinden flört ediyor, çünkü aşkın yaşı yoktur.

B “Neden bazı mesajlașmalar asla ilișkiye 
dönüșmüyor?” ve “Mesajlarda nasıl 
davranmak gerekir?” gibi soruların 

yanıtlarını ortaya koydum.

Sizce sosyal medyada flört edenlerin ne kadarı 
gerçekten aşkı arıyorlar?
Kimisi ruh eşini arar ama hiç yüz yüze görmediği bir insanla 
aylarca yazışarak ona aşık olduğunu zanneder. Kimisi parayı 
arar ve dışarıya karşı zengin görüntüsü veren biriyle mesajlaşır. 
Kimisi cinsellik arar, kimisi ilgi arar, kimisi de sosyal medyada 
sadece beğenilme arzusunu tatmin eder, yani her insan arayışı 
farklıdır diyebilirim. Kadınlar daha çok aşkı ve hatta evlenilecek 
adamı sosyal medyada arar hale geldi, çünkü günlük hayat 
içerisinde tanışmak artık oldukça zorlaştı. Sosyal yaşantısı 
zayıf olanlar ve hobilerine önem vermeyenler, akşam işten 
eve geldikleri zaman ekranın karşısında sabaha kadar vakit 
geçirebiliyorlar, dolayısıyla böyle bir sanal alemde her çeşit 
insanla karşılaşma ihtimalimiz olduğunu unutmamalıyız. Bir de 
şunu söyleyelim, kitapta sosyal medyadan tanışarak evlenmiş 
ve uzun yıllardır çok mutlu bir evlilik yürüten bir çiftten, altın 
değerinde tavsiyelere de yer verdim; sosyal medyada nasıl flört 
ettiler, sonra ilk görüşmeleri nasıl geçti ve aralarındaki iletişim 
nasıl evliliğe doğru yol aldı, hepsini okurlarım bu kitapta 
bulabilirler. 
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Düğüne Siyasiler 
Akın Etti
Eski bakanlardan Oktay Vural’ın oğlu 
Yavuz Vural, hukuk fakültesinde 
okuduğu sırada tanıştığı Ecem 
Baygün ile Ankara’da düzenlenen şık 
bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural ile Ecem 
Baygün, Ankara İncek’te düzenlenen şık bir düğün ile hayatlarını 
birleştirdi. Çiftin yakınlarının ve politikanın önemli isimlerinin 
katıldığı törende siyasiler, çiftin nikâhına şahitlik yaptı. Nikâhın 
ardından tebrikleri kabul eden çift, düğün sonrasında balayı için 
önce Antalya’ya, sonra da Güney Kore’ye seyahat etti. Yavuz Vural, 
Vesta Legal isimli hukuk ofisinde şahıslar ve şirketlere hukuki 
danışmanlık hizmeti verirken, Ecem Baygün ise özel bir hukuk 
ofisinde avukatlık mesleğini sürdürüyor. 

davet

ELİF-ENGİN BAYDAR

OKTAY VURAL
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OĞUZ VURAL, BAHRİ İLHAN, LEVENT-MERT EFE BAYGÜN

BETÜL KARA, KEZBAN CANER, MELDA ALTUĞ ATEȘ, NESLİHAN BUKAN ÖZÇELİK, 
SİBEL SÖNMEZ ÇOLAKOĞLU, TOLUNAY BAYGÜN, AYNUR BAYGÜN 

SEMA DAMGACI, NEȘE YETİȘGİN, ZEYNEP KURTOĞLU, 
NİL KURTOĞLU, TUĞBA AYKOÇ, AYNUR BAYGÜN 

EDA KORKUT

SEDA SAV

ECEM KUBAT

Eski Ulaștırma Bakanı Oktay 
Vural’ın oğlu Yavuz Vural ile 

Ecem Baygün’ün, Ankara 
İncek’te düzenlenen șık 
bir düğün ile hayatlarını 

birleștirdiği etkinlikte siyasiler, 
çiftin nikâhına șahitlik yaptı.
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haber

Zihin Sokağının Oyunları’nın ardından şimdi de Yastık Altı Masalları’nı 
çocuklarla buluşturan Olgun, “Diğer kitaplarımda olduğu gibi, bu 
kitabımın geliri de tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olması gerektiğini 
savunduğumuz ‘Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız’ sosyal sorumluluk 
projemiz kapsamında değerlendirilerek, otizm tanısı almış çocuklarımız 
yararına bağışlanacak.” diyerek kitapla ilgili düşüncelerini ifade etti.  

İki Büyük 
Sosyal Sorumluluk 
Projesi
Muzipo Kids kurucu ortağı Aslı Olgun, 
çocukların duygu ve düşüncelerinin 
farkına vararak onları yönetebilmeyi 
öğrenebilecekleri “Yastık Altı Masalları” adını 
verdiği uygulamalı bir e-kitap projesine imza 
attı. 

Yeni koleksiyonu “Magna Mater” ile, kadınların sahip olduğu 
dişil enerjinin harekete geçmesini, kadının özünde toprak 
ile olan bağını hatırlamasını ve bu yol ile yeni bir enerji 
yaratmasını amaçlıyor. Magna Mater koleksiyonu; öncelikle 
hayatımızdaki en önemli kadın annemiz ve hayatımızı önemli 
kılan tüm kadınlara ithafen hayat buldu. Yaratımın gücünden 
ilham alan marka, bu koleksiyonunda; kadınların kendi 
gücünü ortaya çıkarmasını ve kadınların yine kadınlarla yan 
yana durarak; yüce yaratımın farkına varmalarını vurguluyor. 
Kadınların her zaman yanlarında olacak bu tasarımlar ile bu 
duyguları yeniden hatırlamalarına aracı olmayı amaçlıyor.  

Hayatı Önemli 
Kılan Kadınlara 
Nyra dünyası, takı koleksiyonu ile 
dünyayı güzelleştirmek isteyen farklı 
bakışlara açık herkese merhaba 
diyor. 
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Alışverişler 
Burs Oldu
Türk Eğitim Derneği (TED) 
Meşale Komitesi, geliri “10.000 
Genç Meşale, Daha Aydınlık 
Türkiye” projesine aktarılmak 
üzere bir alışveriş şenliği 
düzenledi. Ankara cemiyetinin 
yaptığı alışveriş, burs oldu. 

Yaptığı etkinliklerle başkentte ses getiren TED Meşale 
Komitesi, yeni bir alışveriş şenliğine daha imza attı. Ankara 
cemiyet hayatının sevilen birçok simasının katıldığı 
etkinlik Bi Party House’ta gerçekleşti. Hülya Akman ve 
İlay Güven ev sahipliğinde gerçekleşen şenlikte kurulan 
standlar başkentlilere alışveriş şenliği yaşattı. Canlı müzik 
performansı ve leziz ikramlar eşliğindeki etkinlikte 
kadınlar alışveriş yapmanın tadını çıkardı. Şenlikte elde 
edilen gelir ise eğitim için burs oldu. 

davet

CEREN CAN AYDAN ÖZDOĞAN

NESRİN KLAVUZ İLAY GÜVEN

SEREN, HÜLYA, SELİN AKMAN
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BETÜL KÜÇÜKYILMAZ CANSU PEKȘAN YELİZ ÇETİN ÖZER, ZERRİN GÜNGENCİ

NEȘE AYKUT ASLIHAN BEZCİER ECE GÜLEÇ ELİF ULUSOY

Hülya Akman 
ve İlay Güven 
ev sahipliğinde 
gerçekleșen 
șenlikte elde 
edilen gelir, 
eğitim projesine 
aktarıldı.
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endinizden bahseder misiniz? Kitaplarınızı 
yazmaya nasıl karar verdiniz?
1967, Sivas doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 
Her ne kadar Sivaslı da olsam kırk beş yıldır 
Ankara’dayım. Eğitim hayatımın ilk iki yılını Sivas’ta, 
geri kalanını Ankara’da tamamladım. Lisede kimya 
okumama rağmen, yükseköğrenimimi Anadolu 

Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladım. Uzun süre özel 
sektörde finansal alanlarda çalıştım ve danışmanlık yaptım. Halen 
Ankara’da yaşamaktayım.

İlk kitabım “Hayatın Puk Kodu”, 2019 yılında; ikinci kitabım 
“Hayatın Puk (II) Kodu Sen Sen Değilsin Kendini Tanı” ise 2021 
yılında, Luna Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Harfler, sayılar ve yıldızlarla analiz yapabilmek 
doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan 
öğrenilebilir mi?
Harflerin ve rakamların enerjisel frekans dilleri elbette 
öğrenilebilir. Bendeki yetenek, atalarımın genetiğinden bana 
kodlanmış kadim bilgilerdir. Genelde hiç kimse kendi sırlarını 
anlatmaz; ama ben bildiklerimi ve genetiğime kodlanan bütün 
bilgileri insanlığa faydalı olsun diye, onlara bir yol göstersin 
diye kitap haline getirdim. Benim kitaplarım insanlara empoze 
edilen magazinel bilgilerle değil, tam tersine, insanlara faydalı 
ve yol gösterici olan bilgilerle donatılmıştır ve kısaca buna “ilim” 
de diyebiliriz. Ben, bana doğuştan gelen “kadim ilmi” insanlara 
öğretmek için bu yola çıktım. Kitabımı okuyanlar bu bilgilere 
ulaşabilir ve bu yeteneğe sahip olabilir. 

K

Kendisine doğuștan gelen kadim ilmi okurlarına aktararak, onlara bilgileriyle 
yol göstermeyi hedefl eyen Nurettin Özdoğan kitaplarında; tarihlerin, harfl erin, 

isimlerin insanları tanımada nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor ve hiç tanımadığınız 
bir insanı, isim ve doğum tarihi bilgileriyle tanıyabileceğinizin altını çiziyor...

Rakamların Size 
Söyleyecekleri Var

röportaj

NURETTİN ÖZDOĞAN 



Adınızı, soyadınızı ve memleketinizi 
ailenizden alırsınız ve adınız, soyadınız, 

memleketinizdeki harfl er sizin ruh haliniz, 
yașam tarzınız ve nasıl yașamanız 

gerektiği konusunda yol göstericidir. 

Kişisel gelişim, numereoloji, astroloji alanlarına 
yönelişiniz nasıl oldu ve bu alanlarda neler 
yapmaktasınız?
Her insan yaşam döngüsünde zamansal ve ansal olarak hata 
yapabilir. İnsan olarak hata yapmaya müsait bir yapı ve fıtratımız 
var. Yaşam döngümdeki değişiklikleri fark ettiğimde, hatanın bende 
olduğunu, kaderimde olmadığımı anladım. 1992 yılında başlayan bu 
süreç, 2016 yılına geldiğimde tamamlandı. Devamında ise; bunun 
sadece ben ve benim tanıdıklarım üzerinde mi geçerli yoksa diğer 
insanlar üzerinde de aynı etkiye sahip mi diye saha araştırması için 
üç yıl kadar, Türkiye genelinde on beş bin kişi ile görüştüm. Bugün 
itibarı ile yaklaşık, dünya genelinde otuz bin kişiye yakın insana 
kitaplarımda yazdığım öğretiler üzerine danışmanlık yaptım. 
Yapmaya da devam etmekteyim.

Kader değişebilen bir şey midir?
Kader, yani yazgı; önceden belirlenmiş ve asla değişmeyecek 
olan bir akıştır. Burada önemli olan, kader ve kaza kavramlarını 
karıştırmamaktır. Kader; insanın neyi, nerede, ne zaman, ne şekilde 
ve ne yaşayacağını bilmesidir. Kısaca insan; bahşedilen akıl, zekâ, 
mantık, algı ve idrak unsurlarıyla hür iradesinin birleşmesinden 
ibarettir. Kader değişiminden söz etmek, Yaradan’ın ilminin 
değişmesinden söz etmektir. Bu ise kesinlikle mümkün değildir 
ve bana göre kesinlikle söz konusu dahi olamaz. Kader Tanrı’nın 
takdiri, kaza ise onun gerçekleşmesidir. Mutlak kader değişmez ve 
değiştirilemez, ama şarta bağlı kaderde değişiklikler her zaman 
mümkündür. Bunu Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde ve diğer kutsal 
kitaplarda açık bir şekilde görebilmekteyiz. Son olarak kader, mutlak 
ve sonsuzdur, kaza ise zamana ve döngülere bağlıdır. 

Harflerin birbiri ardına yazılışı ve isimler, kişilerin 
kaderini yahut yaşam tarzını nasıl etkiliyor?
Her harfin evrende bir enerjisel frekansı ve anlamı vardır. Harfler, 
insanın hayatını nasıl yaşayacağı ve neler yapması gerektiği 
konusunda yol göstericidir. Adınızı, soyadınızı ve memleketinizi 
ailenizden alırsınız ve adınız, soyadınız, memleketinizdeki harfler 
sizin ruh haliniz, yaşam tarzınız ve nasıl yaşamanız gerektiği 
konusunda yol göstericidir. 

Doğum tarihinin birey üzerindeki etkisi nedir?
Bütün canlıların doğum tarihi Yaradan tarafından belirlenmiş 
olup asla değişmez ve değiştirilemez. Buradaki rakamların anlamı 
kısaca kaderinizle ve yaşam döngülerinizle alakalıdır. Bu rakamlar; 
kaderinizde neyin olup olmadığı, örneğin hangi hastalıklar, hangi 
döngüler, karşınıza çıkacak insanların hangi burçtan olduğu, 
size zarar verip vermeyecekleri, aşk hayatınızın nasıl yürüyeceği, 
zamansal döngülerinizde neleri yaşayacağınız hakkındaki bilgilere 
sahiptir. 

Bir bireyin ismini ya da soy ismini değiştirmesi 
kaderine etki eder mi?
Doğduğunuz andaki isminiz ve soy isminiz neyse, kaderiniz, yaşam 
şekliniz ve ruh haliniz ona göre şekillenir. Sonradan değişse de 
hiçbir etkide bulunmaz. Hatta kadınsanız ve evlenirseniz yaşam 
döngülerinizde kızlık soyadınız geçerlidir. 

“Hayatın Puk Kodu” ve “Hayatın Puk (II) Kodu Sen 
Sen Değilsin, Kendini Tanı” kitapları ile okurlarınızın 
kendilerini tanımasını hedefliyorsunuz. Kitaplarınız 
bu konuda nasıl yardımcı oluyor?
“Hayatın Puk Kodu” kitabıyla kişilik özelliklerinizi, döngülerinizi, 
karşınıza çıkabilecek insanları, astrolojik bakış açısıyla ve ayrıca 

Esmaü’l-Hüsnalarla tanıyorsunuz. Örneğin; hiç tanımadığınız 
bir insanı  ad, soyadı ve doğum tarihi bilgileri ile çok rahatlıkla 
tanıyabilirsiniz.

“Hayatın Puk (II) Kodu Sen Sen Değilsin, Kendini Tanı” kitabıyla 
da yine ilk kitaba bağlı olarak doğum tarihinizdeki rakamlarla 
kendinize uygun olan kişisel gelişim yaklaşımlarını öğreniyor, 
hatalarınızı, olumlu-olumsuz yönlerinizi görüyor ve bunları nasıl 
düzelteceğiniz konusunda bilgileniyorsunuz. 

Gelecek hedeflerinizde yeni kitaplar var mı? 
Planlarınız neler?
Şu anda tamamlanmış ve yayın aşamasında bulunan iki romanım 
bulunuyor. Bunların dışında Mars ile Dünya arasındaki ilişkinin 
bilinmeyenlerini anlattığım bir kitap ve bu kitaba bağlı bir devam 
kitabı hazırlığım var. Son olarak, gelecek ile ilgili öngörülerimi 
yazdığım bir kitabım da yazım aşamasında. Bundan sonraki 
planım, daha büyük kitlelere ulaşıp insanları aydınlatmak 
olacaktır. 



ürk Hafif Müziği korosu 2017 yılında, konserlerinin 
gelirlerini bir iyiliğe evirmek için kuruldu. Ayhan 
Tekin Orkestrası eşliğinde ve Dilek Tekin yönetiminde 
bir araya gelen koro, zamanla seyircisi ve destekçileri 
tarafından “İyilik Korosu” olarak anılmaya başladı.
 

Pandemi öncesinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Onkolojisi servisinde yatmakta olan dar gelirli ailelerin hasta 
çocukları ve refakatçilerine giysi odası, oyuncak odası, kütüphane 
kurulmasına destek olmak amacıyla konserler veren İyilik Korosu, 
bu zorlu süreçte çocuklara ve ailelerine müziğin gücüyle eşlik 
etti. Koro, bu dönemdeki son konserini Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesini kazanan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrenciler 
için verdi. 

Ankara’nın önemli sahnelerinde eğlenceli konserlere imza atan 
grup üyeleri, “Biz şarkı söylemeyi seven, amatör bir koroyuz. 

Amacımız, hem kendimizin hem de izleyicilerimizin keyif 
alması ve toplumsal dayanışmanın vermiş olduğu birlik ve 
beraberlik duygusunu çoğaltmak. Bilet satışlarından elde edilen 
her kuruş, mutlaka bir sosyal yardım projesine aktarılıyor. Sosyal 
sorumluluk bilincini geliştirmek adına bir araya gelmek en büyük 
mutluluğumuz. Hayatın zorluklarına karşı birbirimize omuz 
vereceğiz.” diyor.  Pandemi sonrası 2021 ekim ayında tekrar bir 
araya gelen “İyilik Korosu”; ünlü müzik insanı Musa Göçmen’in, 
Ankara Çayyolu’nda bulunan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası 
Konser Salonu’nu koro üyelerine tahsis etmesiyle, buradaki 
konserlerinden elde ettikleri gelirin tamamını Tohumluk Vakfının 
Ankara Gölbaşı’ndaki Subaşı Köyü’nde tadilatına destek oldukları 
köy okuluna aktardı. 

İyilik Korosu yeni iyiliklere vesile olmak için çalışmalarına devam 
etmekte olup, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yapmaktan 
onur duyduklarını belirtiyor. 

T
Ankara’nın önemli sahnelerinde eğlenceli konserlere imza atmaya devam eden 
İyilik Korosu, ünlü müzik insanı Musa Göçmen’in bașkentteki konser salonunda 

sahne alarak, biletlerden elde edilen geliri Tohumluk Vakfına aktardı.

İyilik Korosu Ankara’da 
Bir İyiliğe Daha Şarkı Söyledi 

haber karma

Bu Yaşadığımız Duygusal 
Körlük mü, Yoksa Apati 

Sendromu mu? 

aziran geldi. Yaz, yüzünü gösterdi. Tatile koşmak için 
“hazır ol”da bekliyoruz artık. Çocuklarının okul ve 
sınavları bitenler, yazlıkları ve otelleri doldurmaya 
hazır. En önemlisi de pandemi bitmiş gibi davranmaya 
başladık. Bitti mi zaman gösterecek; ama bizler 

sıcak yaz günlerini kucaklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu 
ay ele aldığımız konuya Cemal Süreya’nın, bir kopuşu anlattığı 
satırlarla başladık. Bu yazımızda sizlere “ilgisizlik sendromu” da 
diyebileceğimiz “apati”den bahsetmek istiyorum. 

Fiyat algısını kaybetmeye başladınız mı, alışveriş yaparken? Artış 
olup olmadığına bakmaksızın, nasılsa alacağım, deyip ürünleri 
alıyor musunuz? Pandemi; patlak verdiği ilk günden beridir 
“sayılar” ile gündemde. Hastalıkla ilgili, yapılan test, iyileşen hasta, 
hayatını kaybedenler gibi rakamları kontrol ediyor musunuz? 
Ya da bir hikâye ile anlatalım: İkinci Dünya Savaşı’nda, Vietnam 
ormanlarında kaybolan askerin hikâyesini duymuşsunuzdur. 
Yirmi dokuz yıl boyunca savaşın devam ettiğine inandığı için, 
bulunduğu yeri terk etmemiş, kendisine ve hayatındaki diğer 
gerçeklere kayıtsız kalıp, görevi uğruna yaşamaya devam etmiş. 
Bulunduğunda, savaşın bittiği söylendiği zaman ne hissetmiştir 
diye düşünür müsünüz? Daha birçok örnekle anlatılabilecek, 
demans gibi hastalıklar sonrasında “tepki” verme yeteneğinizi 
tamamıyla elinizden alan bir hastalığı anlatacağım aslında. 
Örnekleri basit tutmaya çalıştım ki daha ilerisi hiçbirimizin aklına 
yatar gibi değil. Apati sendromu, ilgisizlik olarak bilinmektedir. 
Yaşlanmanın ve sağlıklı yaşamın bir parçası olmayan bu durum 
Alzheimer, Parkinson ve şizofreni gibi birçok hastalığa atfedilebilir. 
Apati; belirli durumlarla ya da genel olarak yaşamla ilgili duygu, 
ilgi, özel endişe eksikliği olarak sunulur. Kısa süreli olarak bazen 
bunu yaşasak da, tıbbi anlamda ciddiye alınması gereken, uzun 
süreli bir sendrom olarak kabul edilmiştir. Çok büyük bir sorun gibi 
düşünülmese bile, hatta bazen bu duygu durumuna ulaşmayı da 
istiyoruz bence. 

Apati sendromu içerisinde olduğumuzu anlamamıza 
yardımcı olacak belirtiler neler?
1. Duygu, his, endişe, tutku yokluğu ya da bunların bastırılması
2. Motivasyon eksikliği yaşamamız

3. Anlam ve amaç eksikliği yaşıyor olmamız
4. Enerjimizin azalması, yaşamdan ve olaylardan kopma. Yani 
sosyalleşmenin yoksunluğu. Demans başlangıcı bu belirtiyi en çok 
veren hastalıklardandır, denilebilir. 

Duygu körlüğünden (aleksitimi) farklı olarak, duyguları ifade 
etmede ya da tepki vermedeki azalma, bu sendromda daha derindir. 
Duygu körlüğü dediğimiz o halde, mesela, kişi hâlâ olaylara tepki 
verecek durumdadır; söz konusu apati olunca, daha derin bir kopuş 
olduğu görülmüş, bu da sebeplerine bağlı olarak, ciddi bir tedavi 
gereksinimi oluşturduğunu ortaya koymuştur. Alzheimer, kalıcı 
depresif bozukluk, frontortemporal demans, Huntington hastalığı 
(sinir hücrelerini yıkıma uğratan bir hastalık), ilerleyici felç, 
şizofreni, inme, vasküler demans, ve tükenmişlik sendromunun son 
evresi gibi rahatsızlıklar sonrasında da hastaların apati sendromu 
yaşadıkları tespit edilmiştir. Hayatınızı etkileyen olaylara üzülme 
şekliniz, depresyonda olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar 
“kırıldım” diyebilmeniz, âşık olduğunuz zaman hissettiğiniz 
heyecanlar, yani tepki verebildiğiniz her an aslında çok kıymetlidir. 
Depresyonun üzüntüden farklı olduğunu hatırlatalım devam 
etmeden önce. O tepkinizle ilgili bir kararsızlık yaşamanız halinde 
bir uzmanla görüşebilirsiniz. Tepki verebilmek kıymetli bir hediye 
gibiyken, o hediyeyi kaybetmiş olsanız ne olurdu?

Apati durumundan, yani patolojik kayıtsızlık halinden 
nasıl çıkılır?
Her şeyden önce, patolojik bir rahatsızlık olduğu için, bir uzmandan 
destek alınmasını gerektirir. Kendi kendinize uygulayacağınız 
bazı şeyler de yardımcı olabilir: Spor yapmak, hareket halinde 
olmak birçok rahatsızlıkta olduğu gibi güç kazandırır; küçük 
şeylerden keyif almaya çalışmak; uzun zaman önce gibi gelse 
bile, alıp sakladığınız o müzik albümlerini, tozlu raflarından 
çıkarıp dinlemek, farkındalık kazandırabilir; sizi anlayabileceğini 
düşündüğünüz insanlarla iletişime geçmek rahatlatabilir; hobiler 
edinmek ve sevdiğimiz konularla uğraşmak fayda sağlayacaktır. 
Umarım bu yaz duygusal körlükler, sevgi sağırlıkları ve apatik 
durumlarımızın bizden uzaklaştığı ve mutlu günlere doğru 
yol aldığımız unutulmaz bir yaz olur. Sağlık ve huzur dolu 
günlerimize... 

H

Baktım sana kızgın değilim,
Kırgın değilim,
Dargın Değilim,
Kısacası artık ben sana hiçbir șey değilim. 
Cemal Süreya

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com
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Bu Yaşadığımız Duygusal 
Körlük mü, Yoksa Apati 

Sendromu mu? 

aziran geldi. Yaz, yüzünü gösterdi. Tatile koşmak için 
“hazır ol”da bekliyoruz artık. Çocuklarının okul ve 
sınavları bitenler, yazlıkları ve otelleri doldurmaya 
hazır. En önemlisi de pandemi bitmiş gibi davranmaya 
başladık. Bitti mi zaman gösterecek; ama bizler 

sıcak yaz günlerini kucaklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu 
ay ele aldığımız konuya Cemal Süreya’nın, bir kopuşu anlattığı 
satırlarla başladık. Bu yazımızda sizlere “ilgisizlik sendromu” da 
diyebileceğimiz “apati”den bahsetmek istiyorum. 

Fiyat algısını kaybetmeye başladınız mı, alışveriş yaparken? Artış 
olup olmadığına bakmaksızın, nasılsa alacağım, deyip ürünleri 
alıyor musunuz? Pandemi; patlak verdiği ilk günden beridir 
“sayılar” ile gündemde. Hastalıkla ilgili, yapılan test, iyileşen hasta, 
hayatını kaybedenler gibi rakamları kontrol ediyor musunuz? 
Ya da bir hikâye ile anlatalım: İkinci Dünya Savaşı’nda, Vietnam 
ormanlarında kaybolan askerin hikâyesini duymuşsunuzdur. 
Yirmi dokuz yıl boyunca savaşın devam ettiğine inandığı için, 
bulunduğu yeri terk etmemiş, kendisine ve hayatındaki diğer 
gerçeklere kayıtsız kalıp, görevi uğruna yaşamaya devam etmiş. 
Bulunduğunda, savaşın bittiği söylendiği zaman ne hissetmiştir 
diye düşünür müsünüz? Daha birçok örnekle anlatılabilecek, 
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yol aldığımız unutulmaz bir yaz olur. Sağlık ve huzur dolu 
günlerimize... 

H

Baktım sana kızgın değilim,
Kırgın değilim,
Dargın Değilim,
Kısacası artık ben sana hiçbir șey değilim. 
Cemal Süreya

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



raz Yıldız kimdir? Kendinizden biraz 
bahseder misiniz? Ne tür müzik 
yapıyorsunuz?  
Iraz Yıldız müzik işçisidir desek doğru söylemiş 
oluruz. Üç sene önce sorsanız, sadece klasik piyanistim 
derdim ama artık durum biraz daha farklı. Tüm o 

konservatuvar mahalle baskılarını aşmış, sevdiği ve içinden geleni 
çalan, dinleyen biriyim.
  
Küçük yaşta piyano eğitimine başladınız. Peki, sizi 
müziğe ve piyanoya yönlendiren etkenler nelerdi? 
Bir rol modeliniz var mı? 
Beni piyanoya annem yönlendirdi. Annemin bana olan inancı ve 
askerî disiplini beni şu anki seviyeme getirdi. Yaşım ilerledikçe 

derinleştim. Yaptığım müzik de değişti. O arayışlarım sırasında 
iç sesimi dinleyip, müzikle konuşabilmeyi hocam Prof. Dr. Ersin 
Onay öğretti. Arayış pek biten bir durum değil. Halen yeni şeyler 
öğrenmeye, keşiflere çıkmaya devam ediyorum.  

Bilimsel araştırmalarla, küçük yaşlarda başlanan 
enstrüman eğitiminin, çocukların zekâ gelişimini 
olumlu yönde etkilediği biliniyor. Çocuklarının 
yeteneğini fark eden aileler nasıl bir yol izlemeli? 
Kimlere ulaşmalı?  
Öncelikle yeteneğin hem çok büyük bir avantaj hem de 
dezavantaj olduğunun bilincinde olmaları gerekiyor. Okula 
değil, doğru hocaya güvenmek gerekiyor. Mahallede bulunan 
en yakın müzik kursları yerine, profesyonel müzik eğitimi 

I

Notalarla ilișkisi çok küçük yașlarda bașlayan ve kariyer basamaklarını emin 
adımlarla tırmanan piyanist Iraz Yıldız, piyanonun müzikteki yerini aktarırken, henüz 
piyasaya sürülen albümü hakkında merak edilenleri MAG Okurları için yanıtlıyor.
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almış sanatçılara danışmak gerekiyor. Aile ve hoca arasında 
sağlanacak olan sağlıklı iletişim, yetenek ve doğru çalışma 
ile iyi sonuçlar doğuruyor. Çok yetenekli olan öğrenciler ilk 
zamanlarda çalışmadan da çok iyi işler çıkarsa da, küçük yaşlarda 
oturtulamayan çalışma disiplini, yaş  ilerledikçe farklı sıkıntılara 
sebep oluyor. Bu çok sık karşılaşılan bir durum ve yine aile ile 
hoca arasındaki doğru iletişimde bitiyor.  

Müzikte piyanonun yerini nasıl görüyorsunuz? 
Piyanoyla yapılan müziğin geleceği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Türkiye’de hak ettiği değeri 
görüyor mu?  
Bu soruya sadece Türkiye olarak bakmak istemiyorum. 
Yaşadığımız çağda müzik artık farklı bir boyutta. İnsanlar haklı 
olarak aynı şeyleri dinlemek istemiyor. Beethoven Ay Işığı Sonatı 
dendiği zaman (ki Beethoven’ın koymuş olduğu öyle bir isim de 
yok) interneti açtığımızda ekrana milyonlarca yorum, yorumcu 
çıkıyor. Klasik müzik bestecilerinin meşhur ve popüler olmuş 
müziklerini icra eden yorumcular, üç notayla hit olan müziklerin 
popülaritesinden rahatsızlık duyuyor. İçinde yaşadığımız popüler 
kültürün parçasını kabul eden ve aynı zamanda rahatsızlık 
duyan yorumcularda tutarsızlık gözlemliyorum. Aynı yerde 
saymamak için bu zincirleri kırmak lazım.  

Sahnedeyken neler hissediyorsunuz? İ lk büyük 
sahne deneyiminiz nasıldı? 
Sahnenin büyüğü ya da küçüğü yoktur. Sahneye ilk çıktığımda 
ayaklarım pedala denk gelmiyormuş. Gelmiyormuş diyorum, 
çünkü hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Piyano hocamla dört 
el çalmışız. Alkışlanmak çok hoşuma gitmiş, hatta beni çeken 
kameraya göz bile kırpmışım. Şimdi durum biraz daha farklı. 
Bir hikâye anlatmaya çalışıyorum ve o hikâyeyi en iyi şekilde 
anlatmaya odaklanıyorum. Şimdi konu alkış ve tebrikten daha 
çok, kendi müziğim ve hislerimi en iyi şekilde aktarabilmek. 

Hiç unutamadığınız, sizde iz bırakan bir konser var 
mı? 
Her konser özel ve keyifli benim için. 

Müziğinizle dinleyenleri etkilemek mi önemli, yoksa 
bunu sanat için yapıyor olmak mı? 
Müzikler sihirli seslerden oluşur. Önce kendim için, sonra bu sihri 
merak eden herkes için yapıyorum. 

Ünlü platformlarda yer almak, bir ülkeyi ve hatta 
dünyayı etkileyerek önemli listelere girebilmek için 
neler yapılmalı? Müziğiyle öne çıkmak isteyenlere 
neler önerirsiniz? 
Yeni fikirler üretmek zorundalar. Kalıpları yıkmak gerekiyor. 
Herkesin kendi özgün müziği olmalı. Bu bir beste olmak zorunda 
değil, farklı bir fikir veya yorum da yeterli olur. 

Bu ay bir solo albümünüz çıktı. Kayıt süreciniz 
nasıldı, neler hissettiniz? 
Keyifli bir kayıt süreci oldu. İ lk solo albümümü özellikle çocuklar 
için yapmak istedim. İçerisinde dinlerken en çok keyif aldığım, 
gece gündüz bana eşlik eden eserler var. Hepsinin yeri benim için 
ayrı. Umarım aynı hislerle dinler dinleyicilerimiz. 

Bu albümle asıl hedef kitleniz kimlerdi? 
Albüm spesifik olarak çocuklar için olsa da her yaştan 
dinleyicisinin olduğunu bildiğim eserler de var içinde. Çocuklar 

bizim geleceğimiz. Onlara elimden geldiği kadar destek olmak, 
yol göstermek istiyorum. Bu albüm sadece bir başlangıç. 

Gelecekte ne tür müzik yapmayı planlıyorsunuz? 
Planlarınız ve hedeflerinizden bahseder misiniz? 
Aklımda farklı projeler var ve hatta birini yapmaya başladım 
bile. Müzik türü şu olacak diyemem. Sevdiğim ve zevk aldığım 
her şeyi yapabilirim; ama şunu söyleyebilirim ki tüm kalıpları 
yıkmaya hazırım. Takipte kalın. 
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TEV’den 
Anlamlı Etkinlik
Türk Eğitim Vakfı (TEV), elli beşinci 
kuruluş yıldönümü kapsamında 
Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. 
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Şükrü Tekbaş ve yönetim 
kurulu üyelerinin ev sahipliğinde 
düzenlenen ziyarete, TEV çalışanları, 
Ankara’da yaşayan TEV bağışçıları ve 
bursiyerlerden oluşan beş yüzü aşkın 
kişi katıldı. 

Aslanlı Yol’un başında toplanarak yürüyen TEV ailesi, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk bıraktı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Tekbaş, 
Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. 
Törenin ardından Ankara Altınpark ANFA Konser Salonu’nda 
gerçekleşen etkinlikte Dijital İçerik Üreticisi Barkın Özdemir ilham 
verici konuşmasıyla TEV’li gençlerle buluşurken, Ankara Modern 
Orkestrası bursiyerlere özel bir konser verdi.  
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Göbeklitepe’nin keșfinde duyduğum heyecanı ikinci kez yașadım Zerzevan 
Kalesi ve içindeki Mithras Tapınağı yeryüzüne çıkarıldığında. Arkeolojik bulușlar, 

insan bilinçleri hazır oldukları zamanda yapılabiliyor. Geçmiș uygarlıkların bilgilerine 
ancak biz hazırsak ulașmamıza izin verilir. Yoksa bin yıllarca toprağın altında, 
bizim onları kavrayabilmemiz için hazır olmamızı beklerler sessizce uyuyarak. 
Kazı bașkanı Doç. Dr. Aytaç Coșkun, normal șartlarda girilemeyecek yerlere 
ulașmamızı sağlayarak hiç kimselere anlatmadığı bilgileri paylaștı. Kendisine 

buradan teșekkür ediyorum. Sayesinde tarihin en büyük gizlerinden birine fener 
tuttuk ki dünya, Türkiye topraklarının tılsımını ve gücünü yine ve bir kez daha 

görebilsin. Dünyadaki dillere çevrilerek okunacak çok bilimsel bir röportaj oldu. 
Okuduktan sonra lütfen Diyarbakır’a gidip ziyaret ediniz. 

Enerjisinden bașınız dönecek. 

Yıldızlara Açılan Kapı 
Mithras Tapınağı

DOÇ. DR. AYTAÇ COȘKUN, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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rkeolog olmak çocukluk hayaliniz miydi? 
Bu süreç nasıl gelişti?
Çocukluğumda izlediğim filmler, belgeseller, 
ziyaret ettiğim ören yerleri ve okuduklarımın 
etkisiyle kendimi bir anda bu gizemli dünyanın 
içinde bulmuştum. Çevremde örnek alacağım bu 
mesleği yapan birisi olmamasına ve ailemin karşı 
çıkmasına rağmen arkeolog olmaya çoktan karar 

vermiştim ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim. 

Bitirdiğiniz okullar ve eğitim hayatınızdan bahseder 
misiniz?
1980 yılında Ankara’da doğdum. İlkokul, ortaokul, liseyi Ankara 
ve Kırıkkale’de tamamladım. Lisans, yüksek lisans ve doktoramı 
Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümünde tamamladım. 
Doktoramın bir bölümünde Yunanistan, Avusturya ve Almanya’da 
çalıştım. 2005 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde araştırma 
görevlisi olarak göreve başladım. Bu tarihten itibaren çalışmalarımın 
büyük bir bölümünü Diyarbakır üzerine yaptım. Şu an Zerzevan 
Kalesi dışında kazılar, yüzey araştırması ve başka projeler de 
yürütmekteyim.

Zerzevan Kalesi’nden önce nerelerde hangi 
çalışmalarda bulundunuz?
Yurt içi ve yurt dışı birçok çalışmada görev aldım. Yurt içinde 
öğrenciliğimin geçtiği, ilk gittiğim kazı olan ve hayatıma yön veren 
Smintheion kazısının bende her zaman önemli bir yeri vardır. Kazı 
çalışmalarını, örnek aldığım ve şu an bu işi yapıyorsam sayesinde 
olan kıymetli hocam Prof. Dr. Coşkun Özgünel gerçekleştiriyordu. 
Diyarbakır’da ise ilk katıldığım Körtik Tepe’nin yeri de bende ayrıdır. 
Doktora tezim kapsamında yurt içinde Magnesia, Zeugma, Alabanda, 
Belevi, Didyma, Ephesos, Herakleia, Klaros, Knidos, Labraunda, 
Lagina, Letoon, Milet, Mylasa, Nysa, Pergamon, Priene, Stratonikeia, 
Telmessos, Teos ve Xanthos’da çalıştım. Yurt dışında yine Coşkun 

A hocamın yürüttüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer 
alan Salamis; doktora kapsamında çalıştığım, Yunanistan’da 
Samothrake, Atina Akropolisi, Atina Agorası; Avusturya’da 
Viyana Ephesos Müzesi ve Almanya’da Berlin Pergamon 
Müzesinde çalışmalar yaptım. Bulunduğum her yeni yer, yeni 
çalışma, hem kişiliğime hem de akademik hayatıma bir tuğla 
oldu.

Ne kadar süredir buradasınız? Buradaki göreviniz 
tam olarak nedir? 
Dicle Üniversitesine 2005 yılında araştırma görevlisi olarak 
başlamam, çalışma hayatımda bir dönüm noktası oldu. On 
yedi yıldır Diyarbakır’dayım ve şu an Dicle Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümünde doçent olarak görevimi sürdürmekteyim. 
Ankaralı olmama rağmen bu kadar uzun süreden sonra 
artık kendim için, Diyarbakırlıyım da diyorum. 2014 yılında 
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan, daha önce bilinmeyen, 
hiçbir kazı ve araştırma yapılmamış Zerzevan Kalesi’nde ilk 
defa kazı çalışmalarını başlattık. 2005 yılında Diyarbakır’a 
geldiğimde birkaç kez ismini duyduğum bir yerdi. 2006 yılında 
Diyarbakır’dan Mardin’e giderken Zerzevan Kalesi’ne uğramaya 
karar verdim. Daha önce bilinmeyen, önemsenmeyen alana ilk 
defa tırmanarak çıktığımda hiç aklımda olmamasına rağmen 
kazı yapmaya o an karar verdim. Zaman zaman alanı da 
ziyaret ettim. Bana hep söylenen; kazı yapmak için zor bir alan 
olduğu, oradan önemli bir şey çıkmayacağı ve çok daha iyi olan 
başka yerlerde çalışabileceğimdi. 2014 yılında çalışmaların 
başlamasıyla, Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’nın ortaya 
çıkarılması bir anda ulusal ve uluslararası alanda büyük yankı 
uyandırdı. Daha önce bilinmeyen, kimsenin ziyaret etmediği 
askerî yerleşimde kazıların başlamasıyla önemli sonuçlara 
ulaşıldı. Zerzevan Kalesi şu an milyonlarca kişinin ziyaret 
ettiği, dünyanın her yerinde bilinen önemli bir destinasyona 
dönüştü. 

BÜYÜK KİLİSE
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Zerzevan Kalesi nedir?
Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu; fakat 
diğerlerinden farklı olarak yer üstü ve yer altı yapıları ile dünyanın 
en iyi korunmuş askerî yerleşimlerindendir. Roma’daki ismini henüz 
bilmiyoruz. “Zerzevan” ya sonradan verilmiş bir isim ya da Roma 
öncesinden gelen bir ismin dönüşmüş hali. Kürtçede zer, altın; ziv, 
gümüş demek. Acaba “zerziv”den, çevredeki köylülerin dediği gibi altın 
ve gümüş şehirden mi geliyor? Ya da Pers inancında Zervan (Zurvan), 
yani zaman tanrısı var. İnanışa göre Zervan, Mithras inancına da 
kaynaklık ediyor ve bundan dolayı mı bu ismi aldı? Şu an için kesin 
bir şey söylemek oldukça zor. Burada yaşayan askerler ve sivillerin 
yaşantılarına dair bütün kalıntılar, eserler çok iyi korunmuş bir 
şekilde kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılıyor. Zerzevan Kalesi’nin tarihi 
üç bin yıl öncesine, Asur dönemine kadar gitmekte. Pers ve Parth 
dönemlerinden sonra Roma döneminde, MS 3. yüzyılda Severuslar 
döneminde asıl askerî yerleşim inşa edilmiştir. Ayrıca 639 yılında İslam 
ordularının burayı fethine kadar da kesintisiz kullanılmıştır. Özgün 
ve eşsiz bir yer olmasından dolayı Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı 
2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Bu durum, 
alanın daha da bilinirliğini artırdı ve kısa zaman içinde asıl listeye de 
girecektir. 

Mithras Tapınağı nedir? Dünyada kaç tane var?
Tarihte bilinen ilk ezoterik yapılardan birisinin, Mithras inancı 
olduğu kabul edilir. Bu gizem kültüne ait tapınaklar yerin altındadır. 
Dünyada çok sayıda tapınağın olduğu bilinse de çok azı günümüze 
kadar ulaşabilmiştir. Roma İmparatorluğu sınırları içinde Türkiye’den 
İngiltere’ye kadar bu tapınakları görmek mümkündür. Dinsel törenleri 
büyük bir gizlilik içinde yapılır ve konuşulanlar içeride sır olarak kalır. 
İnanca ait bilgiler, sadece bu dine mensup kişiler ile paylaşılırdı. Mithras, 
Hint-Pers kökenli bir tanrıdır. MÖ on beşinci yüzyılda tapınımına 
başlanan Mithras, Pers inancında güneş tanrısıdır ve dolayısıyla kültü 
öncelikle güneş ile ilgilidir. Ayrıca anlaşma, dostluk, aracılık eden 
özelliklere sahiptir ve ışığın, savaşın, adaletin, inancın da simgesidir. 
Öğretisi, dünyanın yaratılışı üzerinedir ve evreni kontrol eden tanrı 
olarak da bilinir. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dine katılanlar, 
her biri için özel törenlerin yapıldığı yedi aşamadan geçmekteydiler. 
Mithras inancı MS 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda oldukça 
yaygınlaşmıştır ve gizem kültüne dönüşmüştür. MS 4. yüzyılda 
Hristiyanlığın benimsenmesiyle birlikte yasaklanmıştır. Mithras dininin 
öğretisi ve inançlarıyla ilgili bilgilerimiz, tapınakların merkezindeki 
nişte yer alan boğa kurban etme sahnesi çerçevesinde biçimlenmiştir. 
İnanışa göre Mithras’ın boğayı kurban etmesi ile yeryüzündeki bütün 
canlılar oluşmuştur. Ardından gündüz-gece farklılaşarak birbirini 
izlemeye, sonrasında mevsimler oluşmaya başlamış ve böylece zaman 
meydana gelmiştir.

Zerzevan Kalesi’nde yer alan Mithras Tapınağı’nın 
önemi nedir? 
Zerzevan Kalesi’ndeki Mithras Tapınağı’nın önemi, imparatorluğun 
doğu sınırındaki ilk tapınak olması, bununla birlikte dünyada ortaya 
çıkarılan son Mithras Tapınağı olmasıdır. Özellikle Roma’nın gizem dini 
açısından buradaki Mithras Tapınağı’nın ortaya çıkarılması birçok yeni 
bilgiye, özellikle en önemli konu olan dine giriş ritüellerinin detaylarına 
ulaşmamızı sağladı, çünkü Mithras kültü tamamen ezoterik bir gizem 
dini, bütün törenleri ayinleri gizli; bu yüzden Zerzevan Kalesi’ndeki 
Mithras kutsal alanının ortaya çıkarılışı, bilinmeyen birçok soru 
işaretine cevap oldu. Bununla birlikte Zerzevan Kalesi’ndeki, dünyanın 
en iyi korunmuş Mithras tapınaklarından birinin ortaya çıkarılması 
hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Kazı 
çalışmaları ilerledikçe, kült konusunda çok sayıda bilinmezlere de 
cevap bulunabilecektir.

GÜNEY KULE

ASUR MÜHRÜ BRONZ APLİK ALTIN SİKKE 
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Sizce bu dinin askerlerle bir bağlantısı var mı? 
Bulunmuş diğerlerinde de hep bir kalenin içinde mi 
tapınak?
Roma İmparatorluğu’nun doğuya düzenlediği askeri seferleri 
sırasında bu inanç ile tanışıldığı, bu nedenle Zerzevan Kalesi’ndeki 
Mithraeum’un da, bu dininin, Roma İmparatorluğu sınırları 
içindeki en eski tapınaklarından birisi olduğu söylenebilir. Mithras 
dini, Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle 
askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. 
Hatta bazı imparatorların dahi bu külte üye olduğu söylenir. 
Aslında imparatorlukta her yerde, köleye kadar Mithras inancı var. 
Normal askerlerin ve halkın ibadet ettiği mağaralar ve tapınaklar, 
imparatorluk sınırları içinde çok sayıda var; fakat özel bir topluluğun 
ibadet ettiği, Roma, Ostia, Londra ve Zerzevan Kalesi’nde yer 
alan tapınaklar da bulunmaktadır. Tapınaklar yerleşimlerin, 
garnizonların içinde olduğu gibi, tamamen yerleşim dışında da 
olabilmektedir. 

Tapınak açıldığından beri burayı ziyarete kimler 
geldi?
Her yerden ziyaretçiler Zerzevan Kalesi’ne geliyor. Dünyanın uzak 
bir ucundan sadece Zerzevan Kalesi’ni ve Mithras Tapınağı’nı 
görmek için gelenler var. Buraya yurt içi ve yurt dışından büyük 
bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Dünyanın en iyi korunmuş 
Roma garnizonlarından birisi olması ve içerisinde dünyada en iyi 
korunmuş Mithras kutsal alanına, tapınağına sahip olması bu ilginin, 
merakın en önemli sebebidir. Ayrıca kazılar ile dünyada eşi benzeri 
olmayan eserler de ortaya çıkarılmaktadır. Bunların bir bölümü 
bugün Diyarbakır İçkale Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.  

Mitra dinine ait yazılı bilgiye pek ulaşılamamış. Bu 
durumda buranın Mithras Tapınağı olduğunu nerden, 
nasıl anlayabiliyoruz?
Zerzevan Kalesi’nde yer alan Mithraeum, Roma İmparatorluğu 
sınırları içerisindeki diğer tapınaklara göre oldukça iyi korunmuştur. 
Son derece gizli, gizemli olan Mithras kültüne ait ritüellerin 
açıklanması açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Doğu duvara 
Mithras’ın sembollerinden olan ışın tacı motifi de kazınmıştır. Doğu 
duvardaki sütunlardan çıkan, üzerinde Mithras’a ait sembollerin 
kalıntıları bulunan kuşaklarla çevrili üç niş vardır. Nişlerden 
küçük olanların birisinde, oldukça düzgün oyulmuş, kan veya su 
çanağı ve hemen önünde, zeminde havuz bulunmaktadır. Ayrıca 
tavan kısmında, simetrik olarak yapılmış dört adet bağlama yeri de 
bulunmaktadır. Bu yerler Mithras ayinlerinde kurban törenleri için 
kullanılmış olmalıdır. Yapının giriş kapısında ise yazıt ve semboller, 
açık bir şekilde görülmektedir. Zerzevan Kalesi içindeki Mithraeum; 
kaybolan Mithras inancının gizli törenlerinde kullanılan tavandaki 
dört kurban bağlama askısı, hemen altındaki kan-su havuzu ve farklı 
işlevlere sahip üç nişi bulundurması ile kült ve ayinleri açıklaması 
açısından istisnai eşsiz bir yapıdır. Mithraeum dediğimiz aslında 
Mithras kutsal alanı ve buradaki en önemli yapı Mithras Tapınağı’dır. 
Kazı çalışmalarına başlamadan önce burada Mithras Tapınağı 
olduğunu bilmiyorduk. İlk defa Mithras Tapınağı 2017 yılında ortaya 
çıkarıldı ve şu an tapınağın çevresindeki, tapınakla bağlantılı birçok 
yapıda kazı çalışmaları devam ediyor. Tapınağın hemen dışındaki 
oldukça büyük yer altı yapısı da tapınak dışında bazı ayinlerin 
yapılmasında kullanılmış olmalıdır. Yeraltı yapısının yüzeyindeki 
açıklıkların olduğu alanda boğaların kurban edildiğini söyleyebiliriz. 
Boğanın kanı ise açıkların hemen altındaki çanaklara akıtılmakta, 
böylece ritüel gerçekleşmiş olmaktaydı. Boğa kurbanı, tapınak 
dışında yapılıyordu; fakat tapınak içinde de sembolik bir kurban 
töreni yapılmış olmalı.

Sizce başka Mithras tapınakları da var mıdır henüz 
keşfedilmemiş?
Mithras inancı Hristiyanlık ile birlikte imparatorlukta 
yasaklanmış, bütün tapınaklar Zerzevan Kalesi’nde olduğu 
gibi ya tahrip edilip kapatılmış ya da bazı örnekler gibi kiliseye 
dönüştürülmüştür. Mithras inancı ile ilgili yazılı bir belge de 
olmadığı için bütün bilgilerimiz ya arkeolojik kazılarda ortaya 
çıkarılan yapılar ve eserlere ya da antik dönemdeki söylencelere 
göredir. Roma İmparatorluğu sınırları içinde çok sayıda tapınak 
olmalı. Bunlar ya tahrip edildiği için bulunamıyor ya da 
kapatıldığı, kapandığı için henüz kazılmamış olmalı.    

Günde kaç saat, haftada kaç gün, kaç kişi çalışıyor 
kazı çalışmalarında? Sizce bu alanın tamamen gün 
yüzüne çıkması ne kadar zaman alır?
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesinin işbirliğinde 
yürütülen kazı, restorasyon çalışmaları oldukça uzun sürecektir. 
Çok sayıda kurum ve kuruluş ayrıca bu çalışmalara destek 
olmaktadır. Bunların isimlerini özellikle belirtmek istiyorum. 
Bakanlığımız ve üniversitemiz dışında çalışmalara yirmi yıl 
boyunca sponsor olan ve Türkiye’deki en uzun sponsorluk 
anlaşmasını imzalayan Safir Tuz’a ayrı bir yer ayırmak isterim. 
Ayrıca Türk Tarih Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, İŞKUR, Karacadağ Kalkınma 
Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, TÜRSAB tarafından 
çalışmalar desteklenmektedir. Zerzevan Kalesi’nde kazı, 
restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları on iki ay boyunca 
devam ediyor. Çalışma saatleri yıl içinde değişiyor ve en yoğun 
olunduğu zaman, kazı alanında ve kazı evinde günde on dört 
saat çalışıldığı oluyor. Haftanın altı günü çalışmalar yapılmakta 
ve yoğun zamanlarda işçiler ile birlikte sayımız yetmişi 
bulmaktadır. 

KAYA MEZARLARI

TONOZLU SU SARNIÇLARI



Askerî yerleşimin kazı çalışmaları uzun sürecek ve biz şu ana 
kadar bir bölümünü tamamlayabildik. Sadece sur içi altmış 
bin metrekare, sur dışı ile birlikte yirmi milyon metrekarede 
çalışmalar yürütülüyor. Çalışmaların tamamen bitirilmesi uzun 
yıllar sürecek. Şu an alan ziyaretçilere açık ve rahat gezilmesi için 
yürüyüş yolları oluşturuldu. Ziyaretçiler için yönlendirmeler, 
bilgilendirme panoları da hazır durumda. 

Yerin altında başka neler var?
Garnizon bin iki yüz metre uzunluğunda, on iki ila on beş 
metre yüksekliğinde surlarla çevrelenmiş. Askerî yerleşimde, 
kamu yapılarının bulunduğu güney alanda, on dokuz metresi 
korunmuş yirmi bir metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma 
kuleleri, kilise, yönetim binası, arsenal, kaya sunağı gibi mimari 
kalıntılar yer almaktadır. Kuzeyinde ise cadde-sokaklar ve 
konutlar yer almaktadır. Konutların bulunduğu alanda aynı 
zamanda su sarnıçları, yeraltı kilisesi, yeraltı yapıları, Mithras 
Kutsal alanı bulunmaktadır. Surların dışında ise yerleşime su 
sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları vardır. Ayrıca 
ölüler şehrinde yani nekropol alanında ise kaya mezarları ve özel 
tonozlu mezarlar vardır. Zerzevan Kalesi’nde yapılan çalışmalar, 
bölgenin Roma döneminin aydınlatılmasının yanı sıra Asur, Pers, 
Parth, Sasani dönemleri ile ilgili de önemli bilgiler sağlamaktadır. 
Zerzevan Kalesi’nde hem yer üstü, hem de büyük bir yer altı şehri 
bulunmaktadır. Çalışmalar ilerledikçe birçok yeni yapı, yeni eserler 
ortaya çıkarılacak, söz konusu dönemler ile ilgili önemli veriler 
elde edilecektir.

Kazı çalışmalarında önemli eserler ortaya çıktığını 
biliyoruz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi olan Zerzevan 
Kalesi yaklaşık bin dört yüz yıl boyunca el değmemiş, hiçbir 
çalışma yapılmamış bir alandır. Kazı çalışmalarına baktığımızda 
hem askerlerin hem de sivillerin yaşadığına dair her türlü eseri 
bulabiliyoruz. Romalıların kullandığı ameliyat aletlerine, orada 
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yaşayan askerlerin, sivillerin kemer tokalarına, takılarına, 
kadınların saç iğnesine, erkeklerin elbiselerinde kullandığı 
fibulalarına kadar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kandiller, 
sikkeler, ticarette kullanılan aletler, ok uçları, müzik aletleri, 
özel anahtarlar, amuletler, damgalı çatı kiremitleri, seramik 
kaplara kadar hem günlük hem de askerî yaşama dair her türlü 
binlerce eser iyi korunmuş bir şekilde bulunmaktadır. Şu ana 
kadar hem pagan Roma hem de Hristiyan Roma’ya ait büyük 
bir koleksiyon ele geçmiştir. Bin yedi yüz yıllık Roma Dönemi 
takılar da dikkati çeken önemli nadir eserlerdendir. Ayrıca 
kazılar ile ortaya çıkarılan üç bin yıllık Asur mührü de ön plana 
çıkmıştır. Asur dönemi ile ilgili ele geçen taş, metal ve seramik 
eserler de vardır; fakat dönemi için önemli buluntu olan silindir 
mühür ayrıcalıklı bir kişiye ait olmalıdır. Üzerindeki figürler 
çok iyi korunmuş ve klorite işlenmiştir. Zerzevan Kalesi’nde 
arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan yüz on adet eser ilk defa 
Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde, tematik binadaki üç salonda 
sergilenmeye bu yıl başlamıştır. Eserler üç bin yıl öncesinden 
Asur döneminden, askerî yerleşimin 639 yılında İslam orduları 
tarafından fethine kadar olan geniş bir zaman dilimine aittir. 
Eserlerin içinde en dikkat çekeni özel tek vitrinde sergilenen, 
1895 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesine götürülen, Zerzevan 
Kalesi’ndeki kiliseye ait kutsal vaftiz kovasıdır. Bronzdan 
yapılan bin beş yüz yıllık eser MS 6. yüzyıla aittir ve zengin bir 
bezemeye ayrıca ithaf yazıtına sahiptir. Yüz yirmi yedi yıl sonra 
tekrar Diyarbakır’a getirilen kutsal vaftiz kovası, eşi benzeri 
olmayan ünik bir eserdir ve Hristiyan dünyası için son derece 
önemlidir. Yakın zamanda kazılar ile ortaya çıkarılan binlerce 
eserin sergileneceği Zerzavan Kalesi Müzesinin yapılması 
planlanmaktadır ve bu konuda da çalışmalar devam etmektedir.

Zerzevan Kalesi dünyaca ünlü belgesel 
kanallarının da ilgisini çekmiş durumda. Bu 
konuda hangi çalışmalar yapıldı ve yapılacak?
Zerzevan Kalesi’nde ilk olarak Uluslararası Dünya Anıtlar 

KUTSAL VAFTİZ KOVASI

BRONZ YÜZÜKLÜ ANAHTAR

ULUSLARARASI ZERZEVAN GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ
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Sitler Konseyi ICOMOS’un uluslararası bilimsel komitesi ICORP 
tarafından hayata geçirilen “ICORP-On The Road” projesi 
kapsamında belgesel çekimleri yapılmıştır. Proje kapsamında 
dünyada altı ülkede kültür mirası ile ilgili ilham verici 
çalışmaların hikâyeleri kayıt altına alınmıştır. History Channel’ın 
altı bölüm halinde altı ülkede çektiği belgesel serisinde yer alan 
Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı çekimleri yapılmış ve bütün 
dünyada gösterime girmiştir. Ayrıca National Geographic de 
Zerzevan Kalesi’nde belgesel çekimleri yapmayı planlamaktadır. 
Yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda belgesel ekibi de çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Bu konuda çok sayıda talep bulunmaktadır. 
Bilimsel kitaplar, makaleler dışında National Geographic, National 
Geographic Traveler, Atlas ve Magma dergilerinde de Zerzevan 
Kalesi yayımlanmıştır. Atlas dergisi ve Tourmag turizm dergisine 
de kapak olmuştur.

Ülkemizin turizm gelirlerine katkısı ne çapta olacak 
sizce buranın?
Zerzevan Kalesi kazı çalışmaları bölge tarihini aydınlattığı gibi 
ülkemiz ve bölgemiz turizmi açısından da oldukça önemlidir. Alan 
şu anda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir 
ören yeri haline gelmiştir. Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri 
Federasyonu (FIJET) tarafından her yıl verilen dünya turizminin 
Oscar’ı “Altın Elma” ödülü 2018 yılında Diyarbakır’a verilmiştir. 
Bu ödülün Diyarbakır’a verilmesinde Zerzevan Kalesi ve Mithras 
kutsal alanının doğrudan katkısı bulunmaktadır. Ödülün alınması 
Diyarbakır ve bölge turizmine büyük bir ivme kazandırmıştır. 
Zerzevan Kalesi’ni 2019 yılında yaklaşık dört yüz otuz bin kişi 
ziyaret etmiştir. 2020 yılında eğer Covid-19 salgını olmasaydı, 
beklenen ziyaretçi sayısının bir milyonu geçmesi düşünülmekteydi 
ki salgına rağmen sayı yüz yetmiş  bin kişiyi geçmiştir. 2021 yılında 
pandemiye rağmen yaklaşık iki yüz yetmiş beş bin, önümüzdeki 
kazı döneminden itibaren ise Zerzevan Kalesi’ne yılda bir 
milyondan fazla ziyaretçi bekliyoruz. Zerzevan Kalesi ve Mithras 
Tapınağı; ilimiz, bölgemiz, ülkemiz tanıtımı ve turizmi açısından 
son derece önemlidir, istihdama doğrudan katkısı vardır. 

Zerzevan Kalesi’nde “Uluslararası Zerzevan Gökyüzü 
Gözlem Etkinliği” düzenlendi. Bu etkinlik neden 
burada yapıldı?
Gökyüzü etkinlikleri yirmi iki yıldır Antalya’da yapılıyordu. 
2021 yılında ilk defa Antalya dışında, Zerzevan Kalesi’nde yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl da şenlikler daha büyük bir 
katılımla gerçekleşecek ve her yıl burada yapılacak. Zerzevan 
Kalesi Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi on tarihî 
noktadan biri olarak kabul ediliyor. Bu durum tesadüf olmamalı, 
çünkü Roma döneminde Mithrasçıların hepsinin astronom ve uzay 
bilimci olduğunu biliyoruz. Bu inanca ait bütün semboller, ritüeller 
de gökyüzüyle, gezegenlerle ve yıldızlarla ilgili. Günümüzde ise 
burada yapılan uluslararası etkinlik ile profesyonel ve amatör 
astronomlar bir araya geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye 
Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 
Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen etkinliğe, 
Türkiye’nin dört bir yanından, farklı ülkelerden binlerce gökbilim 
meraklısı katılıyor. Katılımcılar uzmanlarla birlikte gökyüzünü 
inceleme fırsatı buluyor ve binlerce yıl önce gerçekleştirilen 
astronomi çalışmaları hakkında da bilgi alıyorlar. Etkinlik 
sayesinde çocukların, gençlerin uzaya ilgisinin oldukça attığını 
gözlemledik. Ayrıca organizasyon boyunca, seminerler, yarışmalar, 
gökbilim ile ilgili birçok atölye ve etkinlik de düzenleniyor. 

Zerzevan Kalesi’nde gökyüzü etkinleri dışında her yıl çocuklara 
ve yöre halkına yönelik onlarca proje de gerçekleştirilmektedir.  

Gelecek projeleriniz neler?
Zerzevan Kalesi ve diğer arkeolojik alandaki çalışmalarımız 
devam edecek, uzun yıllar sürecektir. Öncelikle hedefim Zerzevan 
Kalesi ile ilgili kazı ve restorasyon çalışmalarının önemli ölçüde 
tamamlanması. Çalışmalar ilerledikçe ziyaretçiler askerî 
yerleşimin bin beş yüz, bin sekiz yüz yıl öncesinin caddelerinde 
sokaklarında yürüyecek, o dönemdeki büyüleyici atmosferi 
içlerinde sonuna kadar hissedecekler. Zerzevan Kalesi’ne şu an 
bile çıkıldığında insan kendini Roma döneminde hissediyor, 
antik zamana geri dönüyor. Bu yıl projesi tamamlanan 
Ziyaretçi Karşılama Merkezinin yapılmasına başlanacak; fakat 
milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve ziyaret edeceği askerî 
yerleşimin yakınına Zerzevan Kalesi Arkeoloji Müzesinin inşa 
edilmesi en önemli projelerimden. Zerzevan Kalesi ve Mithras 
kutsal alanının korunması, tamamının ziyarete açılması için de 
yoğun çalışmalarımız devam edecek. Zerzevan Kalesi’nin hem 
arkeolojik olarak hem de sosyal projeler ile ön plana çıkması 
önemli amaçlarımızdan. Çocukları, gençleri, yöre halkını da işin 
içine olabildiğince dahil etmek istiyorum. Zerzevan Kalesi şu 
an ülkemizin ve bölgenin en önemli destinasyonlarından birisi 
durumuna geldi. İstihdama da önemli katkılar sunmaktadır. 
Ayrıca Diyarbakır’da diğer alanlarda da arkeolojik çalışmalar 
yürütmeyi ve arkeoloji dışında farklı temalarda sosyal projelere 
ağırlık vermeyi planlıyorum. 

BÜYÜK KİLİSE



ürkiye’nin ilk özel, akademik, uluslararası sanat 
topluluğu olan, birçok usta sanatçının yer aldığı ve 
Bilkent Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Bilkent Senfoni Orkestrası, Bilkent Holding’e bağlı 
kuruluşlardan biri olan Tepe Home için eşsiz bir esere 
imza attı. Bilkent Senfoni Orkestrası’ndan elli iki 
sanatçının sahne aldığı projede; Tepe Home reklam 

müziğinin yeniden yazılan notaları, modern ve sanatsal bir bakış 
açısıyla yorumlandı. Tepe Home’un “Mutluluk Tepe Home’da 

Başlar” mottosundan yola çıkılarak oluşturulan bu özel iş birliği ile 
sanatseverleri kendine hayran bırakacak bir dinleti ortaya çıktı.
Bilkent Senfoni Orkestrası’nı dinlemekten çok keyif aldıklarını 
belirten Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, “Aynı çatı altında 
yer aldığımız Bilkent Senfoni Orkestrası ile böyle bir iş birliğinde 
bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Biz Tepe Home olarak, 
sanata ve sanatçıya değer vermeyi, topluma değer katmak olarak 
görmekteyiz. Bu güzel çalışmada yer alan tüm sanatçılarımıza çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi. 

T

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile gündeme gelen Tepe Home, yeni bir 
çalıșmaya imza attı. 2009 yılında UNICEF iyi niyet elçisi seçilen Bilkent Senfoni 
Orkestrası, Tepe Home’a özel bestelenen reklam müziği ile sahne aldı. Elli iki 
sanatçının yer aldığı projede; Tepe Home reklam müziğinin yeniden yazılan 

notaları, modern ve sanatsal bir bakıș açısıyla yorumlandı. Eșsiz bir eserin ortaya 
çıktığı çalıșma büyük beğeni topladı.

Bilkent Senfoni Orkestrası 
Tepe Home İçin Besteledi

haber
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Lancôme iş birliğiyle Sevil Parfümeri ev sahipliğinde Ankara 
Hilton’da gerçekleşen master class etkinliğine, aralarında 
cemiyetin ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok davetli katıldı. 
Kadınların cilt bakım endişeleri ve çözümleri üzerine bir 
söyleşiyle başlayan master class etkinliği, katılımcıları popüler 
aktif içeriklerle görkemli bir cilt bakımı yolculuğuna çıkardı. 
Cilt bakımına yönelik gerçekleştirilen master class etkinliği 
davetlilerden büyük ilgi gördü.  

İzmir Arena’daki festivalde, Türkiye’nin sevilen müzik grupları ve 
sanatçıları sahne alarak ziyaretçilere müzik dolu iki gün yaşattı. 
Deniz kenarında festival heyecanının yaşandığı İzmir Arena’ya 
iki gün boyunca yirmi bin ziyaretçi giriş yaptı. Günün stresini 
atma imkânı bulan katılımcılar, tüm gün süren festivalde farklı 
lezzetleri tatmanın yanı sıra, kurulan oyun alanlarında doyasıya 
zaman geçirdi.  

Yeni Nesil 
Kadınlara Yeni 
Nesil Cilt Bakımı

Festival Heyecanı 
Deniz Kenarında

Kurulduğu günden bugüne 
dünyaca ünlü parfüm ve kozmetik 
markalarını tüketicileriyle buluşturan 
Sevil Parfümeri, popüler içerik ve 
uygulamalarla cilt bakımına yönelik bir 
master class düzenledi.

İzmir Arena ev sahipliğinde 
gerçekleşen Festival Land II, yirmi 
bin kişiye unutulmaz iki gün yaşattı.  
Geçtiğimiz yıl ekim ayında ilki 
düzenlenen Festival Land, bu yıl 
da binlerce ziyaretçiyi eğlenceli bir 
dünyaya yolculuğa çıkardı. 



Yeni Şefle 
Yaz Menüsü 
Fairmont Quasar İstanbul, yeni 
Executive Chef’i Ercan Yamantürk 
tarafından hazırlanan yaz 
menüsüyle yaza merhaba dedi.

Terasta kokteyl ile başlayan yeni sezon açılış davetine; cemiyet, 
sanat ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı. Executive 
Chef Ercan Yamantürk ve ekibi tarafından hazırlanan yeni 
menü lezzetlerinin tadını çıkaran konuklar DJ ve keman 
performansıyla, Asya esintileri eşliğinde keyifli bir akşam 
geçirdi.   

davet

MELTEM KAZAZ NESLİHAN YELDAN

ÖZLEM SÜER ERCAN YAMANTÜRK, HATİCE ASLAN

LALE CANGAL-CEMAL HÜNAL 

Yaz geldi, havalar sıcacık, tatile özlem de 
başladı... En çok merak edilen isimlerin, 
farklı bakış açılarıyla tatil anlayışlarını 

sorduk... Bu yazki rotalarını, hayallerini, 
en çok keyif aldıklarını ve bavullarının 

vazgeçilmezlerini paylaştılar...

Tatil
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Tuana YUcel
Bu yıl yeni evine tașınma telașı içerisinde olan içerik üreticisi ve Box of Luv 

Flowers ile Cuatro Jewelry kurucu ortaklarından Tuana Yücel, yaz için Türkiye’de 
ve yakın ülkelerde vakit geçirebileceği bir tatil düșlüyor.

tatil

u yaz tatil planlarınız neler?
Geçtiğimiz sene pandemi dinlemeden, bir sene 
içerisinde dokuz ülke gezdim. Bu yaz yeni evime 
taşınma telaşım olduğu için daha çok Türkiye içerisinde 
ya da yakın destinasyonlara seyahat edeceğim. Taşınma 
işlerim bittiği gibi muhtemelen yaz bitiminde soluğu 
uzun zamandır çok özlediğim Amerika’da almayı 

planlıyorum. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Frozen Cherry diye, Beyrut’a yaklaşık bir saat uzaklıkta, dağların 
arasında tüm vadiyi tepeden gören bir restoran bulunuyor. 
Arabamız restoran yolundaki dik yokuşta birden arızalandı ve 
sislerin arasında yolda mahsur kaldık. Restoran 17:00’den sonra 
açılıyormuş, biz oldukça erken gitmişiz. O sebeple kimseler de yoktu 
ve uzunca bir süre arabayı çalıştırmayı denedik ama fayda etmedi. 
Telefon da tam çekmiyordu. En sonunda sinyali yakaladık ve meğer 
arabanın arızalanmadığını, kiralık olduğu için günlük km kotasını 
aştığından kendini kilitlediğini öğrendik. Ardından teknik ekipler, 
arabayı uzaktan çalıştırdı. En tedirgin olduğum ve aynı zamanda 
unutamadığım anılardan biridir.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Tatil benim için hem karşı konulmaz bir tutku hem de aynı 
zamanda işim gereği, içerik ürettiğim bir fırsat. Üniversite 
zamanı altı ay Amerika’da yaşamıştım ve benim için unutulmaz 
bir deneyimdi. Hayatımın geri kalanında da bolca seyahat 
etmek ve tatile gidip çok beğendiğim bir ülkede bir süre tekrar 
yaşamak istiyorum. Yakın zamanlı bir diğer hayalim de spontane 
havalimanına gidip, o gün olan uçuşlardan birine o an bilet alıp 
tatile çıkmak. 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?
Türkiye’de, eğlencesine ve cıvıl cıvıl sokaklarına doyamadığım 
Çeşme’yi; bana başka bir ülkedeymişim hissi veren upuzun 
palmiyeleri ve turkuaz deniziyle Fethiye’yi çok seviyorum. Dünyada 
ise beni en heyecanlandıran ülke Fas. Peri masallarından çıkmış 
meydanları, büyüleyici mimarisi ve her gittiğimde keşfetmeye 
doyamadığım “riad”larıyla gerçekten nefes kesici. Her şehri ayrı 
bir renk, ayrı bir hikâye... Bir de tabii doğal güzellikleri, göz alıcı 
kızıllıktaki Wadi Rum’ı ve gizemli Petra Antik Kenti ile Ürdün’ü de 
es geçmemek lazım.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?
Yaz geldiğinde, Instagram’da bana “Elbise Kadın” diye takılıyor 
genelde takipçilerim. Tatil bavulumda olmazsa olmazım rengarenk, 
uçuş uçuş elbiseler. Bir de onlara eşlik eden renkli topuklu 
sandaletler ve şapkalar. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Hep söylerim; her yakın arkadaşla tatil yapılmaz. Tatillerde çok 
iyi anlaştığım birkaç yakın kız arkadaşım var ve tatil planlarımı 
genelde onlarla yapıyorum. 

B
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Fulya Zenginer Evren
Bu yıl mayıs ayının son haftasında oğlu Milan’ı kucağına alan oyuncu 
Fulya Zenginer Evren, yaz tatili planlarını ve bavul vazgeçilmezlerini 

MAG Okurlarına anlattı.

tatil
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u yaz tatil planlarınız neler?
Bu yaz, bizim ilk bebekli yaz tatilimiz olacak. Bugüne 
kadar planları köpeklerimize göre yapıyorduk, şimdi bir 
de bebeğimize göre yapıyoruz. Eskiye nazaran spontane 
davranamayacağımızı düşünüyorum. Şu an ilk 
düşüncemiz, bebeğimiz henüz yeni doğmuş olacağı için 
kendi yazlık evlerimizde tatil yapmak; biri Ege’de, biri 

daha İstanbul’a yakın bir bölgede. Böylesi daha rahat olacak gibi.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Konum vermeyeceğim, çünkü oranın bozulmasını istemiyorum 
ancak, geçen sene Türkiye’nin Maldivler’i diyebileceğimiz bir koya 
gittik. İnanılmaz güzeldi suyun berraklığı, temizliği, o müthiş kum… 
Kesinlikle orada geçirdiğimiz zamanı unutamıyorum.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Hamileliğim boyunca yaz tatili aşerdim diyebilirim; ama gezmeli 
görmeli değil de, yorucu dokuz ayın üzerine daha çok şezlong ve 
deniz hayal ediyorum.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?
Türkiye’de birçok favori yerim var. Bence deniz ve iklim konusunda 
çok şanslıyız. Kaş, Adrasan, Kabak aklıma ilk gelen yerler. Dünyada 
İtalya’nın Portofino’su aklıma ilk gelen yer.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?
Koruyucu güneş kremleri (olmazsa olmazım), mini elbiseler, 
şapkalar.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Eşim Küntay. Biz tatil konusunda çok uyumluyuz; onunla gezmeyi 
ve tatil yapmayı çok seviyorum. 

B

Bu yaz, bizim ilk bebekli yaz tatilimiz 
olacak. Bugüne kadar planları 

köpeklerimize göre yapıyorduk, șimdi bir 
de bebeğimize göre yapıyoruz.



Tarzı ve kombin paylașımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken 
Renk Danıșmanı ve Analisti, CNN Türk Moda Editörü Yonca Çallı, 

bu yaz tatili için gitmek istediği yerleri, bavul favorilerini ve tatil anılarını anlattı.
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u yaz tatil planlarınız neler?
Biz ailecek yazları Çeşme’de, yazlık evimizde 
oluyoruz; ama tabii ki bazen çocuklu bazen 
çocuksuz tatil rotalarımız olacak. Bu yaz mutlaka 
Marmaris, Bodrum’a mini pop-up seyahatlerim 
olur. Onun dışında, pandemi öncesine kadar uzun 
süredir her yaz rutin haline getirip gittiğimiz Yunan 

adası Patmos ile civar adaları ve Kuzey İtalya seyahati planladık.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Oğlum ve annemle bir aylığına Los Angeles’a gitmiştik. 
Türkiye’de kışken orada yazdı; o kadar keyifli ve ilham verici bir 
tatildi ki, o seyahatimi unutamıyorum.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Güzel yemek yemek, renkli kokteyller ve bol kahkahalı 
sohbetler.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?
Türkiye’de D Maris Bay bir cennet. Büyüleyici bir yer olduğunu 
düşünüyorum. Konumuz yaz olduğu için yazlık yerleri 
düşündüm hep. Kaş da çok sevdiğim bir tatil beldesi. Yurt 
dışında ise Bali, California ve Kuzey İtalya en sevdiklerim.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?
Kroşe örgü kıyafetler, renkli çanta ve şapkalar, gold takılar, 
Havaianas terliklerim. Mayo ve bikiniler zaten olmazsa 
olmazlar.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Oğlum Ali ve kız arkadaşlarımla yaptığım her kız kıza tatil 
harika.

B

Bu yılki tatil bavulu favorilerim; kroșe 
örgü kıyafetler, renkli çanta ve șapkalar, 

gold takılar, Havaianas terliklerim.



Sanat Dolu 
Çay Partisi
Kurulduğu günden bu yana sanat 
eğitimleri, kültür gezileri ve davetlere 
imza atan Artkolik, bu kez sanat dolu 
bir çay partisi için kapılarını açtı.

Artkolik Sanat ve Eğitim Merkezinin terasında Croissant Evde 
ve Grace Brands markalarını bir araya getiren özel davetin ev 
sahipliğini, merkezin kurucusu Nazlı Keçili yaptı. Markaların şık 
sunumları ve lezzetleri eşliğinde gerçekleşen davete cemiyetin 
tanınan isimleri ve birçok sanatsever ilgi gösterdi. Pandeminin 
ardından yüz yüze derslerine yeniden başlayan Artkolik’in şık 
davetinde misafirler “Sanat Tarihinde Rokoko Üslubu ve Marie 
Antoinette” başlıklı semineri dinlediler. 
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