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Büyüleyen 
Davet

eğerli Okurlarımız,

Bu ay hep birlikte çok büyük bir heyecanı paylaştık. Uzun zamandır beklenen ve kış aylarında yapmaya 
alışık olduğumuz MAGical Night’ı bu kez, yazı karşılarken gerçekleştirdik. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu 
Cumhuriyet’e yakışan bir balo oldu. Olağanüstü bir şıklıkla ve coşkuyla ülkemize değer katan bu gece 
yine birçok ilke imza atarken; konseptiyle, büyülü ambiyansıyla, müthiş ikramlarıyla, eğlencesiyle, ışık ve 
sahne şovlarıyla hafızalara kazındı. Binden fazla davetliyi ağırladığımız MAGical Night; Ozan Doğulu ve 

Orkestrası’nın müziğiyle başladı ve ardından Matmazel Coco’nun eğlenceli şovuyla daha da renklendi. DJ Murat Muratlı’nın 
performansıyla geç saatlere kadar devam eden muhteşem balo, daha uzun süre de konuşulacak gibi görünüyor... 

MAG PR Solutions olarak sezona hızlı bir giriş yaptık ve birbirinden keyifli etkinliklere imza attık. Otuz altı yıl sonraki 
devam filmiyle Amerika’da hasılat rekorları kıran “Top Gun: Maverick” film gösteriminde sinemaseverleri buluşturduk. 
Dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano öncesi organizasyonunu üstlendiğimiz  
“ENNE - Salone Warm Up” partisiyle ünlü mimar ve tasarımcıları bir araya getirdik. İtalya Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
Ankara İtalyan Büyükelçiliğinde gerçekleşen ve çok sayıda diplomat, büyükelçi, bakanlık çalışanı ve özel sektör üst düzey 
yöneticisinin katılım sağladığı resepsiyonun sponsorları arasında yer aldık. Tabii ki en renkli kareleri de sayfalarımıza 
taşıdık...

Henüz on dört yaşındayken, Arka Sokaklar dizisindeki “Zeliş” karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan ve ekranlarda 
büyüyen Yüsra Geyik ile, tam da otuz ikinci doğum gününde çok eğlenceli ve oldukça hoş bir kapak çekimi gerçekleştirdik. 
Son olarak Camdaki Kız dizisinde gördüğümüz başarılı ve güzel oyuncuyla, gelecek projeleri ve hayat görüşüne dair 
söyleşimiz enerjinizi yükseltecek...

Influencer’ların artık dünyayı şekillendirerek sektörlere hükmettiği günümüzde, moda anlayışı ve paylaşımlarıyla beğenileri 
toplayan İpek Köse’nin influencer yönünü anlattığı röportajını yaz sayımızda paylaştık ve sosyal medya fenomeni Rachel 
Araz Kirespi’nin son koleksiyonuna özel lansman davetine dergimizde yer verdik. Sagaza için tasarımlar yapan ve ünlü 
isimleri giydiren Moda Tasarımcısı Zelia Kaçar ile, Çağla Şıkel iş birliğinde hazırladığı yeni koleksiyonuna dair konuştuk...

Profesyonel rüzgâr sörfçüsü Çağla Kubat, güzel oyuncu Irmak Ünal ve 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin’e tatil 
rotalarını sorduk ve size bu yaz planlarınız için ilham verecek cevaplar aldık...

Köşe yazarımız Adil Yıldırım, son ayların en çok konuşulan çifti Johnny Depp ve Amber Heard’ün davasından yola çıkarak, 
mağdur edebiyatını ele aldı...

Toplumun, yetişkin görünümlü ergen olma yolunda hızla ilerlediğini belirten köşe yazarımız Özgür Aksuna, “kidult 
sendromu”na değindi.

Birbirinden güzel etkinlik ve davetlerin yer aldığı, yine dolu dolu bir MAG ile sizleri baş başa bırakıyorum...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
             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
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Cut Out 
Alarmı

Kendall Jenner’la ses getiren 
cut out trendi, yaz sezonu 

koleksiyonlarının vazgeçilmezi oldu. 
İlerleyen zamanlarda daha çeșitli 
modellerini göreceğimiz trendi ilk 

yakalayanlar arasından olun!

ALEMAIS
Elbise $475

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr

BOTTEGA VENETA
Çanta €3.900

AISLING CAMPS
Bluz €395
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SAINT LAURENT
Gözlük €460
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AMINA MUADDI
Terlik €1.330
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Bu yılın ilkbahar-yaz 
koleksiyonlarında capcanlı 

parçalar göze çarpıyor. Koyu 
renkler kalksın, dolaplar 

renklensin! 

ETRO
Şapka $495

Renkli Yaz

LOUISA BALLOU
Elbise $455
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ALEX PERRY
Elbise $1.950

ALTUZARRA
Çanta $445

LOEWE
Gözlük  $380
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THE ROW
Sandalet $1.190

BOTTEGA VENETA
Terlik $920
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Effect’te Yaşam

Rezan Anık Yağız

Filiz Karslıoğlu

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Rezan Anık 
Yağız, spor sonrasında Kuzu Effect AVM’ye geldi. Yemek için 

Lou Cafe & Bistro’yu tercih eden Yağız, Vakko ve Network 
mağazalarından alışveriş yaptı.

Uzman Estetisyen ve Cilt Koçu Filiz Karslıoğlu, iş toplantısı 
için Kuzu Effect AVM’de bulunan Lou Cafe & Bistro’ya geldi. 

Toplantısının ardından Vakko’ya geçerek alışveriş yapan 
Karslıoğlu, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Spor Sonrası

İş Toplantısı 

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

İslam İrşat Mor

Arda-Aylin Alaçam

İrşat Gümrük ve Lojistik kurucusu iş adamı İslam İrşat Mor, iş 
toplantısı için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Lou Cafe & Bistro’daki 
görüşmesinin ardından mağazaların vitrinlerine göz atan Mor, 

Vakko’dan alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Alaçam Ortodonti Kliniğinin kurucusu başarılı Diş Hekimi 
Arda Alaçam, pazar gününü geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. Eşi için Vakko’dan hediye alışverişi de yapan Alaçam, daha 
sonra AVM’yi turladı.

Toplantı İçin Kuzu’da

Hediye Alışverişi

Effect’te Yaşam





Effect’te Yaşam

Nilüfer-Beren Altınbaş

Mira Doğan

Yurt dışından Türkiye’ye tatile gelen bilgisayar mühendisi 
Nilüfer Altınbaş ile kızı Beren Altınbaş, Kuzu Effect AVM’ye 

uğradı. Uzun bir AVM turu ve yaz alışverişi yapan Altınbaşlar, 
daha sonrasında Dubh Linn’e uğrayarak yorgunluk kahvesi içti.

Ankara sosyal yaşamının sevilen simalarından Mira Doğan, 
dostlarıyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick 

China’da yemek yiyen Doğan ve arkadaşları, daha sonra Dubh 
Linn’e geçerek keyifli bir akşam geçirdi.

Anne Kız Tatil Alışverişi

Keyifli Bir Akşam

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Tuğce Tanrısevdir

Tülin Erden Aydınlar

Başarılı mimar Tuğçe Tanrısevdir, yeni sezon ürünlerine göz 
atmak için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Mağazaları gezerek 

alışveriş yapan Tanrısevdir, daha sonrasında yorgunluk kahvesi 
içti.

İş yoğunluğuna yemek molası vermek için Kuzu Effect AVM’ye 
uğrayan Yaşam ve Farkındalık Koçu Tülin Erden Aydınlar, Quick 
China’da keyifli bir akşam geçirdi. Sonrasında vitrinlere bakmayı 

da ihmal etmeyen Aydınlar, bir süre koleksiyonları inceleyip 
AVM’den ayrıldı.

Yeni Sezon Ürünlerine Göz Attı

Huzurlu Bir Akşam Yemeği

Effect’te Yaşam



Yasemin Osgayoğlu 

Umut Önder Altıntaş

Sosyolog Yasemin Osgayoğlu, arkadaşlarıyla vakit geçirmek 
için Kuzu Effect AVM’de bulunan Lemonde’ye geldi. Keyifli 
bir sohbetin ardından mağazaları dolaşan Osgayoğlu, D&R 

mağazasından alışveriş yaptı.

Kitap Alışverişi

Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş, 
yoğun iş temposuna kısa bir yemek molası vermek için Kuzu 
Effect AVM’ye uğradı. The Hunger’da akşam yemeğini yiyen 

Altıntaş, daha sonra AVM’den ayrıldı.

Kısa Bir Yemek Arası
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Effect’te Yaşam

Handan Banu Öztürk

Gökçe Altunkaya Şahin

Hafta sonunu Kuzu Effect AVM’de geçirmeyi tercih 
edenler arasında, Ankara sosyal yaşantısının tanınan 

siması Handan Banu Öztürk de vardı. Lou Cafe & Bistro’da 
dostlarıyla keyifli vakit geçiren Öztürk, daha sonra AVM’yi 

turlayarak alışveriş yaptı.

G Design kurucusu İç Mimar Gökçe Altunkaya Şahin, bir 
danışanıyla görüşmek için Kuzu Effect AVM’deki Timboo Cafe’ye 
geldi. Görüşmesinin ardından ADL mağazasına uğrayan Şahin, 

yaz alışverişi yaparak vitrinleri gezmeye devam etti.

Dostlarıyla Buluştu

İş Toplantısı ve Alışveriş

Effect’te Yaşam
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Yelda Gürlek

Yeşim Garip Çimen 

İtalyanca çevirmen Ph.D. Yelda Gürlek, günün yorgunluğunu 
atmak için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. The Hunger’da yemek 

yiyen Gürlek, daha sonra Lemonde’ye geçerek kahve içti.

Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Yeşim Garip 
Çimen, haftanın yorgunluğunu atmak için Kuzu Effect AVM’ye 

geldi. Vakko ve W Collection mağazalarını gezerek alışveriş 
yapan Çimen, sonrasında Timboo Cafe’de yemek yedi.

Günün Yorgunluğunu Attı

Haftanın Yorgunluğunu Attı

Effect’te Yaşam



Aslı Apaydın

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Apaydın, 
yakın dostuyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick 

China’daki keyifli sohbetinin ardından AVM’yi turlayan Apaydın, 
W Collection ve Vakko’dan alışveriş yaptı.

Dost Buluşması

Dilek Ersoy 

Öğretmen Dilek Ersoy, Kuzu Effect AVM’ye gelerek Foodland’e 
uğradı. Önce yemek yiyen Ersoy, daha sonra ADL, İpekyol ve 

Karaca mağazalarını gezerek alışveriş yaptı.  

Tatil Alışverişi 



Effect’te Yaşam

Erce Beleçoğlu

Nigar Kuddus  

Başarılı Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, Kuzu Effect AVM’ye gelerek 
alışveriş yaptı. Vakko ve Network mağazalarına uğrayan 
Beleçoğlu, daha sonrasında Quick China’da yemek yedi.

Oyuncu Nigar Kuddus, tatil alışverişi yapmak için Kuzu 
Effect AVM’ye geldi. Uzun bir AVM turunun ardından, birçok 
mağazadan yaz alışverişi yapan Kuddus, Lou Cafe & Bistro’da 

yakınlarıyla buluşarak yorgunluk kahvesi içti.

Tercihi Vakko ve Network

Yaz Alışverişi İçin Kuzu’ya Geldi

Effect’te Yaşam
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Elifşah-Uğur Batur

Gizem Aykan

Akşam başlayacak olan lansman etkinliğine gitmeden önce 
Kuzu Effect AVM’de zaman geçiren Artera Mimarlık kurucusu 
Mimar Uğur Batur ile eşi Elifşah Batur, Vakko Bistrot’da kahve 
içti. Sonrasında ENNE’ye geçerek etkinliğe katılan Batur çifti, 

mağazadan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Akademisyen Gizem Aykan arkadaşlarıyla buluşmak için Kuzu 
Effect AVM’yi tercih etti. Timboo Cafe’de arkadaşlarıyla vakit 
geçirdikten sonra, Network mağazasından alışveriş yaparak 

AVM’den ayrıldı.

Etkinlik Öncesi Kuzu’ya Geldiler

Arkadaş Buluşması

Effect’te Yaşam
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İlkim Öztürk

Aslıhan Koç

İngilizce öğretmeni İlkim Öztürk, okulların tatile girmesiyle 
birlikte yaz alışverişi yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Markaların yaz koleksiyonlarını inceleyerek bol bol alışveriş 

yapan Öztürk, Zeynel’de yorgun kahvesi içti.

Alışveriş Ardından Yorgunluk Kahvesi

Başkent cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslıhan Koç, 
Kuzu Effect AVM’de bulunan Atasay’a uğrayarak alışveriş yaptı. 

Sonrasında Vakko’ya geçen Koç, alışverişine devam etti. 

Atasay’dan Alışveriş



Effect’te Yaşam

Gözde-Oğuz Çetin

Irmak Balabanlı 

Jalis Beauty Bar kurucusu Gözde Çetin ve eşi iş insanı Oğuz Çetin 
akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Tercihlerini Lou 
Cafe & Bistro’dan yana kullanan Çetin çifti, keyifli bir akşam 

yemeğinin ardından mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

Irmoletti markasının yeni koleksiyon hazırlıkları için Kuzu Effect 
AVM’de bir toplantı yapan Irmak Balabanlı, Timboo Cafe’deydi. 

Görüşmesinin ardından arkadaşlarıyla buluşarak heyecanını 
paylaşan Balabanlı, Vakkorama’yı gezerek alışveriş yaptı.

Akşam Yemeği ve Alışveriş

Yeni Koleksiyon Hazırlıkları

Effect’te Yaşam
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Melis Boztosun

Handan Güler 

Ankara cemiyet hayatının genç isimlerinden Melis Boztosun, 
sınav stresini atmak için Kuzu EFfect AVM’yi ziyaret etti. Önce 

uzun bir AVM turu yapan Boztosun, Timboo Cafe’ye geçerek 
arkadaşlarıyla buluştu. Yemek ve sohbetin ardından Vakko 
Bistrot’dan kahve alarak vitrinleri incelemeye devam etti.

Öğretmen Handan Güler, okulların kapanmasının ardından 
Kuzu Effect AVM’ye gelerek alışveriş yaptı. Vakkorama ve Evidea 
mağazalarına uğrayan Güler, daha sonra yorgunluk kahvesi için 

Vakko Bistrot’ya geçti.

Keyifli Zamanlar

Alışverişi Sonrası  Kahve

Effect’te Yaşam
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Nisa Şengül, Cihan, Cemre Baba, 
Venüs Karadağ

Gizem Sakçak 

Eğitim yatırımcısı Cihan Baba, üçü de Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarında bale eğitimi gören kızlarını yıl sonu 

karne hediyesi için Kuzu Effect AVM’ye getirdi. Foodland’de 
keyifli vakit geçiren Baba ailesi, Vatan’a uğradıktan sonra 

Eğlenjoy’a geçti.

Okulların Kapanışını Kutladılar

Başkent sosyal yaşamının sevilen yüzlerinden hukuk öğrencisi 
Gizem Sakçak, finallerinin ardından yorgunluk gidermek 

için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Gün boyu mağazaları gezerek 
markaların yeni koleksiyonlarını inceleyen Sakçak, Beymen 

Club, İpekyol ve Vakko mağazalarından alışveriş yaptı.

Gün Boyu Alışveriş



Effect’te Yaşam

Kemal Polat

Kıvılcım Demir

Medikal şirket sahibi Kemal Polat, alışveriş için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Mağaza vitrinlerine göz atarak AVM’yi turlayan 

Polat, W Collection’dan alışveriş yaptıktan sonra Quick China’ya 
geçti.

Program koordinatörü Kıvılcım Demir hafta sonunu geçirmek 
için Kuzu Effect AVM’deydi.  İpekyol ve Vakko mağazalarından 
alışveriş yaptıktan sonra günün yorgunluğunu Starbucks’ta attı. 

Hem Alışveriş Hem Yemek

Hafta Sonu Kuzu’da 

Effect’te Yaşam
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Kıvılcım Demir

Medikal şirket sahibi Kemal Polat, alışveriş için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Mağaza vitrinlerine göz atarak AVM’yi turlayan 
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Noyan Berk Akbolat

Oğuz Efe -Tuğçe Gürel

Noico Coffee and Creative kurucusu Noyan Berk Akbolat, Kuzu 
Effect AVM’de bulunan Vakkorama mağazasında yeni sezon 

ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı. Alışverişin ardından Vakko 
Bistrot’dan kahvesini alan Akbolat, vitrinleri incelemeye devam 

etti.

Ankara cemiyet hayatının sevilen simalarından Tuğçe Gürel, 
oğlu Oğuz Efe ile Kuzu Effect AVM’ye geldi. B&G ve Toyzzshop 

mağazalarından alışveriş yapan Güreller, daha sonra yemek için 
Timboo Cafe’ye geçti.

Sezon Ürünlerine Göz Attı

Anne Çocuk AVM Gezisi

Effect’te Yaşam
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ubh Linn’in öyküsünü kısaca anlatır 
mısınız? Ne zaman, nasıl doğdu? Neden
Irish konsepti?
1983 yılında Ankara’da kurulan ana firmamız ESTA 
Mimarlık yıllar içerisinde birçok lüks otel, restoran 
gibi yapılar ve restorasyon faaliyetlerinde bulunmuş; 
her projede baştan sona derin bir kurgu gerektiren 

hikâyeleri hayata geçirmiştir. Konforlu, fonksiyonel ve özgün 
projelerinin yıllar içerisinde getirdiği tecrübe birikimi ile doğaya, 
tarihe, kültüre ve insana saygılı alanlar oluşturan firmamızın 
yönetim kadrosu; yurt dışı gezilerinde misafir olduğu ve 

D

Türünün Türkiye’deki en büyük temsilcisi olan Dubh Linn; farklı ve özel bir 
atmosferde, spor müsabakalarının ve etkinliklerin vazgeçilmez mekânı 

olarak, dünyanın her yerinden gelen lezzetli tabakların tadını çıkarmak isteyen 
ziyaretçilerini Kuzu EFfect AVM’de de ağırlıyor...

İrlanda’nın Sıcaklığı ve 
Kültürüyle 

Dubh Linn Irish Pub

Effect’in Tadı 

sıcaklığından, özgün konseptinden, kültüründen etkilendiği 
Irish pub konseptinin ülkemizdeki eksikliğini ve ihtiyacı 
fark ederek Dubh Linn markası ile Türkiye’ye taşıyan öncü 
kuruluş olmuştur. “Dubh Linn” günümüz İrlandası’nın 
başkenti Dublin’in İrlandacadaki karşılığıdır. (Dubh: Kara, 
Linn: Göl anlamına gelmektedir.) Marka adı ve konsept geneli 
itibarı ile İrlanda pub kültürüne bağlı kalınmış olsa da ESTA 
Mimarlık’ın sihirli dokunuşlarıyla, Orta Çağ’dan kalan bu eski 
ve köhne olarak adlandırabileceğimiz hikâye günümüzün 
konforlu, modern ve şık detaylarıyla buluşmuş ve adeta 
yeniden doğmuştur.
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Dubh Linn’in vazgeçilmez etkinliklerinden 
bahseder misiniz?
Dubh Linn Irish Publarda her yıl 17 Mart tarihinde İrlanda’nın 
geleneksel günü olan St. Patrick’s Day festival tadında 
kutlanmaktadır. Tüm Irish Pub konseptlerinin şüphesiz 
en özel günlerinden biri olan bu günde İrlanda kültürüne 
ait öğeler üst seviyede yaşanır. Sevgililer Günü, yılbaşı gibi, 
toplumumuza mal olmuş özel günlerin yanı sıra kişiye özel yıl 
dönümü, doğum günü gibi etkinlikler için de misafirlerimizin 
çokça tercih ettiği bir işletmeyiz.

Dubh Linn Irish Pubların olmazsa olmazı spor etkinlikleridir. 
Yıl boyunca Türkiye, Avrupa ve dünya liglerinden futbol, 
basketbol, voleybol mücadeleleri, F1 ve MotoGP yarışları, 
olimpiyat oyunları gibi birçok spor etkinliğinin heyecanını 
misafirlerimiz canlı olarak dev ekranlarımızdan izleyerek 
yaşayabilir.

Menüde ne tür lezzetlere yer veriyorsunuz? 
Menünüzü nasıl oluşturuyorsunuz? Malzeme 
seçiminde dikkat ettiğiniz noktalar neler?
Pub kültürü ülkemizde yeni yeni gelişen, yabancı 
misafirlerimiz kadar yerli misafirlerimizin de tercih ettiği bir 
konsept oldu. Sıcak, samimi bir ortamda keyifle sohbet edip 
özellikle dünyanın farklı bölgelerinden gelen zengin içecek 
çeşitlerinin ve el yapımı özel karışım kokteyllerinin tadını 
çıkarabildikleri bir menümüz mevcut. Bu yavaş ve tadına 
vara vara geçirilen vakit içerisinde misafirlerimize lezzetli 
başlangıçlar, atıştırmalık sepetleri, taco ve nacholar, dünya 
mutfağından pizza, makarna, quesadilla ve wrapler, sağlıklı 
beslenmeyi tercih edenler için doyurucu salatalar, ana yemek 
grubunda ise spesiyal et ve tavuk ürünlerimiz mevcut.

Şubeleşmiş kurumsal bir yapıda olduğumuz için menümüz 
profesyonel şekilde yönetilmekte ve mevsimlik olarak değişim 
göstermemektedir, fakat ürün içeriğinde kullandığımız 
malzemelerimizi taze mevsim meyve ve sebzelerinden seçerek 
güncelliyoruz. 

Dubh Linn’in imza lezzeti nedir?
Dubh Linn Irish Pubların imza lezzeti şüphesiz siyah rengi ve 
üzerindeki kremalı yapısıyla dikkat çeken dünyanın en ünlü 
içeceği Guinness’tir. Guinness; İrlanda’da üretilen, dünyanın en 
meşhur “stout” türündeki içeceğidir.

Guinness’in öyküsü; 1756 yılında Dublin’de, Arthur Guinness’in 
eski bir içecek imalathanesini kiralamasıyla başlar. Dünya 
çapında, yılda sekiz yüz elli milyon litre Guinness tüketilmektedir. 
Bu ürün, fabrikanın kuruluşundan beri aynı mayanın 
çoğaltılmasıyla üretilmektedir. Arthur Guinnness’e özel bir 
yöntem var: Dört yıllık bir araştırma ve beş milyon sterlinlik bir 
harcamanın sonunda “widget” adı verilen bir sitem geliştiriyor. 
1969 yılında da geliştirdiği bu sistemin patentini alıyor. 

Dubh Linn ziyaretçilerinin karşılaşacakları 
güzellikler neler?
Dubh Linn Irish Publar mimari konsept olarak tamamen 
kendisine özgü bir yapıdadır. Kapıdan içeriye girdiğiniz andan 
itibaren kendinizi başka bir dünyaya adım atmış gibi hissedersiniz. 
Ahşap ağırlıklı İrlanda kültürünü yansıtan ve onlarca özel dekorla 
süslenmiş mekânlarımızın sıcacık ortamı, misafirlerimizin 
dost sohbetlerinde keyifli saatler geçirmesine olanak sağlıyor. 
İster bar önünde oturabilir ve özel karışım kokteyllerimizin 
ve içeceklerimizin gün boyu tadını çıkarabilir, isterseniz 
şömine önünde rahat bir oturumda kitabınızı okuyabilirsiniz. 
Misafirlerimiz iç mekânda spor etkinliklerini canlı yayınlarla dev 
ekranlardan takip ederken, terasımızda da DJ kabinimize misafir 
olan ünlü isimlerle hareketli dakikaları aynı anda yaşayabiliyor. 

Dubh Linn’in bir de otel konsepti bulunuyor. Peki, 
gelecekte daha farklı konseptler olacak mı?
Evet, bu yıl Çeşme, Dalyan’da denize sıfır muhteşem bir butik otel 
işletmesini konseptimize dahil ettik. Şimdiden bölgede yabancı 
turistlerin tercih ettiği, konaklama deneyimlerini Çeşme’de 
hayatın merkezinde yaşadıkları bir yer olduk. Dubh Linn temalı 
butik otellerimizin sayısını önümüzdeki dönemde Marmaris, 
Antalya gibi farklı lokasyonlarda arttırmayı düşünüyoruz.  
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Yazı serinleten cinsten șortlar, 
rahatlık hakimiyetinin bir parçası 
olan tișörtler ve hem ișlevi hem 

estetiği öne çıkaran balıkçı 
șapkasıyla modayı kendinize özgü 

kombinleyin.
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LOAFER 1.599  
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Beymen 
Yaza 
Merhaba 
Dedi
Modaseverleri dünya 
markalarının gözde 
tasarımlarıyla buluşturan 
Beymen Mandarin Oriental, 
düzenlenen özel bir davetle yaza 
merhaba dedi.

ELİF ÇAPÇI FULYA NAYMAN

SUZAN TOPLUSOY

Beymen Mandarin Oriental, Beymen Group CEO’su 
Elif Çapçı ev sahipliğinde gerçekleşen bir davetle yaza 
merhaba dedi. Moda, iş ve cemiyet hayatını bir araya 
getiren etkinlikte konuklar DJ ile eğlenirken lezzetli 
ikramlarla da gecenin keyfini çıkardı. 

davet

ARZU MARTİN, YASEMİN TARZİ

BURCU ESMERSOYHANDE CAN

YASEMİN OGÜN ELİF ÖZYİĞİT RİKKAT CANKURT GİZEM SARITEKİN DERYA ÖZDEMİR

TALYA NİSARİZEYNEP TÜZÜNMERVE TERİM CETİN, BUSE TERİM

Düzenlenen 
özel partiyle 
yaza merhaba 
diyen konuklar, 
yeni koleksiyon 
ürünlerini de 
inceleme fırsatı 
buldular.
 74
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ahnedeki performanslarınız çok 
etkileyici. Yıllar geçtikçe bu enerjiyi nasıl 
buluyorsunuz? 
Storm Large: Sesimin dürüst yanlarını ya da 
sesimdeki dürüstlüğü keşfettim diyebiliriz. Gençken 
kusursuz, güçlü ve net bir sesin peşindeydim. Şimdi 
ise sadece gerçek görünmek istiyorum. Kalbim artık 

sesime daha çok yansıyor ve onu seviyorum.

S

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the 
Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A Retrospective”, “Get Happy”, “Dream A 
Little Dream” ve “Je Dis Oui” albümleriyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine 

sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini, Avrupa 
turnesi kapsamında 26 Temmuz’da Pasion Turca organizasyonu ile İstanbul’da, 

Türkiye’deki hayranları ile bulușuyor. China Forbes ve Storm Large ile, 
MAG Okurlarına özel gerçekleștirdiğimiz keyifl i söyleși sizlerle...

ve Muhteşem Sahnesi

röportaj

PInk MartInI 

Pink Martini’nin ilk üyelerindensiniz... 
Bunca yıldır grup olarak heyecanınızı nasıl 
koruyorsunuz?
China Forbes: Yıllar geçtikçe grubun daha da heyecanlı 
hale geldiğini hissediyorum. Daha fazla performans 
sergiledikçe ve birbirimizi iyi tanıdıkça daha çok 
bağlandık. Beraber müzik yapmaktan çok mutluyuz. 
Hâlâ birbirimizi güldürüyoruz. 
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ahnedeki performanslarınız çok 
etkileyici. Yıllar geçtikçe bu enerjiyi nasıl 
buluyorsunuz? 
Storm Large: Sesimin dürüst yanlarını ya da 
sesimdeki dürüstlüğü keşfettim diyebiliriz. Gençken 
kusursuz, güçlü ve net bir sesin peşindeydim. Şimdi 
ise sadece gerçek görünmek istiyorum. Kalbim artık 

sesime daha çok yansıyor ve onu seviyorum.

S

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the 
Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A Retrospective”, “Get Happy”, “Dream A 
Little Dream” ve “Je Dis Oui” albümleriyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine 

sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini, Avrupa 
turnesi kapsamında 26 Temmuz’da Pasion Turca organizasyonu ile İstanbul’da, 

Türkiye’deki hayranları ile bulușuyor. China Forbes ve Storm Large ile, 
MAG Okurlarına özel gerçekleștirdiğimiz keyifl i söyleși sizlerle...

ve Muhteşem Sahnesi

röportaj

PInk MartInI 

Pink Martini’nin ilk üyelerindensiniz... 
Bunca yıldır grup olarak heyecanınızı nasıl 
koruyorsunuz?
China Forbes: Yıllar geçtikçe grubun daha da heyecanlı 
hale geldiğini hissediyorum. Daha fazla performans 
sergiledikçe ve birbirimizi iyi tanıdıkça daha çok 
bağlandık. Beraber müzik yapmaktan çok mutluyuz. 
Hâlâ birbirimizi güldürüyoruz. 

Sosyal medya paylaşımlarınız iddialı, enerjik ve renkli. 
Storm Large için hayattaki en büyük çılgınlık nedir?
Storm Large: Evimi sattım ve şimdi tam zamanlı olarak bir minibüste 
yaşıyorum. Benim için mutluluk hareket, keşif ve sevdiğim insanlarla 
bağlantı kurmak demek… Her yerde sevdiklerim var. Bu yüzden bir ev 
hakkında endişelenmeden istediğim yerde, istediğim zaman ve istediğim 
kişiyle birlikte olma özgürlüğünü seviyorum.

Müzik endüstrisi dahil birçok alan virüsten etkilendi. Bu 
virüs, China Forbes’a ne öğretti?
China Forbes: Bana evde kalmayı sevdiğimi ve izole olmak ile ilgili hiçbir 
sorunum olmadığını öğretti. Kişisel hayatımda aile ve arkadaşlarımla 
ilgili bir trajedi yaşamadığım için kendimi şanslı hissettim. Hayatta 
kaldığımız için çok şanslıydık. Aileme gerçekten her şeyden çok değer 
verdiğimi bir kez daha hatırlattı. Bu virüs dünyayı bir araya getirdi. Çılgın, 
yeni bir yaşam tarzı deneyimlemek ve hayatta kalmak için birbirimize 
destek olduk. Özellikle sağlık çalışanları büyük fedakârlık gösterdi. 

“Get Happy” şarkısını söylemeye başlamadan önce China 
ile aranızdaki tatlı atışmalar çok keyifliydi. China ile şarkı 
söylemek nasıl bir duygu? 
Storm Large: Judy Garland ve Barbra Streisand, şarkının orijinal 
videosunda birbirlerinden hoşlanmıyormuş gibi davranmışlardı. Aslında 
insanlar, kadın şarkıcılar arasında her zaman bir kıskançlık olduğunu 
düşünüyor. Hiç kimse, Michael Bublé ve Josh Grobin’den kimin soyunma 
odasının daha büyük olduğu konusunu dert etmez ama insanların 
iki kadın sanatçının birbirini kıskandığını varsayması çok yaygın ve 
gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Biz kesinlikle kendimize özgüyüz. Ben 
onun yaptığını yapamam, o da benim sahnede yaptığımı yapamayacak 
kadar hanımefendi. Ona bayılıyorum ve birlikte şarkı söyleme 
ayrıcalığına sahip olduğumuz için heyecan duyuyorum.

Pink Martini ile yaşadığınız en unutulmaz deneyim neydi?
China Forbes: Birini seçmek çok zor. İlk başladığımızda Fransa’da bir 
Fransız ödülüne aday gösterildik. Paris’e gittik, güzel bir otelde kaldık. 
Yılın şarkısı ödülünü kaybettik ama törenin bir parçasıydık. Benim için 
Carnige Hall’da ilk kez sahne almak unutulmazdı. O sahnede olduğuma 
inanamıyordum.

Favori Türkçe şarkınız nedir?
China Forbes: “Aşkım Bahardı” benim sahnede söylemekten müthiş keyif 
aldığım bir şarkı. Thomas, bu şarkıyı bulduğunda ben yanında değildim; 
ama sonra dinletince, şarkının hikâyesini, sözlerinin anlamını öğrenince 
çok sevdim.

Pink Martini ile söylediğiniz ve sizi en iyi anlatan şarkı 
hangisi?
Storm Large: Sanırım “Splendor In The Grass” ve “Call Me Crazy”; cover 
şarkılar içinden ise Brandi Carlile’nin “The Story” şarkısı. 

Uzun zaman sonra tekrar Türkiye’ye geliyorsunuz. Üstelik 
Storm Large ile birlikte sahnedesiniz...
China Forbes: Çok uzun zaman oldu. Türkiye’ye dönmek için 
sabırsızlanıyorduk. Türkiye’de sevdiğimiz ve birlikte çalıştığımız 
arkadaşlarımızı ve en önemlisi, ilk günden bu yana bizleri destekleyen, 
Türkiye’deki hayranlarımızı çok özledik. Türk dinleyicisi bizim için 
çok özel. Yıllardır Pasion Turca sayesinde Türkiye’de birçok yeri görme 
imkânımız oldu. Türk dinleyicisinin müziğimize reaksiyonu her zaman 
çok güzel oldu. Storm ve ben çok farklıyız. Bence bu bizi ilginç kılıyor. 
Düet yaparken seslerimiz birbirine çok yakışıyor. Storm sahneye enerji 
getiriyor. Bu yüzden bence insanlar konserde ikimizi birlikte görmekten 
çok mutlular. 







Yılın En Sihirli Gecesi 
Her sene geleneksel olarak düzenlenen, Ankara’nın ilk konsept balosu 

“MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu. 
MAG MEDYA kurucusu, genç ve başarılı iş adamı Can Çavuşoğlu, 

eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen MAGical Night, 

binden fazla davetlinin katılımıyla Bilkent Otel’de yapıldı. 

Başkentin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür 
Aksuna’nın sunumu ile başladı. Matmazel Coco’nun sahne şovları ile renklenen davet; sponsorlara 

plaket takdimi ile devam etti. Video mapping ile sağlanan görsel şölenle  büyüleyen baloya iş ve cemiyet 
hayatının önemli isimleri yoğun ilgi gösterdi. ES Styling organizasyonuyla çok özel dekore edilen Bilkent 

Otel Sakarya Salonu’nda Ozan Doğulu ve Orkestrası sahne alırken ses ve ışık gösterileri de konuklara 
unutulmaz anlar yaşattı.  Bin kişiyi aşkın misafirin ünlü tasarımcıların ellerinden çıkan uzun elbiseler ve 

smokinlerle katıldığı ve adeta şıklık yarışına dönüşen gece, yıla damgasını vurdu.  

magical night

80





Doğan Tower
#4+1 daireler
Yükselen Yıldız Mavisi



Yılın En Sihirli Gecesi 
Her sene geleneksel olarak düzenlenen, Ankara’nın ilk konsept balosu 

“MAGical Night” iş, sanat ve cemiyet hayatını buluşturdu. 
MAG MEDYA kurucusu, genç ve başarılı iş adamı Can Çavuşoğlu, 

eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen MAGical Night, 

binden fazla davetlinin katılımıyla Bilkent Otel’de yapıldı. 

Başkentin en ihtişamlı gecesi MAGical Night, ünlü radyo programcıları Serkan Kızılbayır ve Özgür 
Aksuna’nın sunumu ile başladı. Matmazel Coco’nun sahne şovları ile renklenen davet; sponsorlara 

plaket takdimi ile devam etti. Video mapping ile sağlanan görsel şölenle  büyüleyen baloya iş ve cemiyet 
hayatının önemli isimleri yoğun ilgi gösterdi. ES Styling organizasyonuyla çok özel dekore edilen Bilkent 

Otel Sakarya Salonu’nda Ozan Doğulu ve Orkestrası sahne alırken ses ve ışık gösterileri de konuklara 
unutulmaz anlar yaşattı.  Bin kişiyi aşkın misafirin ünlü tasarımcıların ellerinden çıkan uzun elbiseler ve 

smokinlerle katıldığı ve adeta şıklık yarışına dönüşen gece, yıla damgasını vurdu.  

magical night



SELÇUK-TUBA DEDA

ZAFER-AHMET ÇAVUȘOĞLU

magical night

MAG Medya’nın kurucusu bașarılı iș adamı 
Can Çavușoğlu ve eși Seda Çavușoğlu, 
gecede kusursuz bir ev sahipliği yaptılar.

SEDA-CAN ÇAVUȘOĞLU



Gaon Bridal imzalı ıșıl ıșıl elbisesiyle dikkatleri 
üzerine çeken MAG Medya Genel Yayın 
Yönetmeni Beril Çavușoğlu, Mustafa Revan 
tarafından yapılan makyajı ile de geceye 
damgasını vurdu.

BERİL ÇAVUȘOĞLU

ARZU-ORHAN KÖPRÜLÜ

EDA-FUNDA-EMRE BEKİȘOĞLU



AYSU-HALUK YAVUZ

SERPİL-ALİ KEMAL TÜFEKÇİ

magical night

Geceye eșiyle katılan, Bilkent Holding Koordinasyon 
Kurulu Üyesi, Grup Bașkanı ve Tepe Home Yönetim 
Kurulu Bașkanı Orhan Koral’a, verdikleri destekten ötürü 
plaket takdim edildi.

GÖNÜL-ORHAN KORAL





magical night

Cemiyet hayatının tanınan simalarından 
Beliz Büyükhanlı, davet için tercih ettiği 
kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

BELİZ BÜYÜKHANLI

RAȘİT BAĞZIBAĞLI

ZEYNEP KARAHAN USLU İSMET DEMİRKOL

SEVİL GÜRGAN



Moda, siyaset, TV gibi birçok farklı sektörün 
önde gelen isimlerinin yer aldığı gecede 
Koç Holding Resmî İșler Koordinatörü 
Devrim Kodakçı da zarif eșiyle katıldı.

DEVRİM-SELCEN KODAKÇI

BİLGİN-ESRA AYGÜL

ECE SALICIİLAYDA YAVUZ
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Büyülü gecenin ana sponsoru Fırat Life İnșaat’ın 
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, 
MAG PR Solutions’ın etkinliklerinde 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

BEKİR-BETÜL FIRAT

EFE ÖZDEMİR CEREN EVCİMEN

POLAT-ARZU DURSUN



Ankara Koru Rotary Kulübü Bașkanı 
Almila Kafalı, zarafetiyle adından 
sıkça söz ettirdi.

ALMİLA KAFALI

PINAR-HÜSEYİN BORMAN

TUĞBA-OSMAN SARIÇAM YASEMİN TÜRKOĞLU

İLAYDA PASİNER
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Gecenin sponsorlarından Onur Mining’in CEO’su 
Onur Yıldız, MAGical Night’ın bașkente renk 
kattığını belirterek MAG Ailesine teșekkür etti.

ONUR YILDIZ

SEREN AKMAN, YİĞİT ALİ DOĞAN

FERİDE ȘAHİN, FİGEN DOĞAN, ELİF ULUSOY, HACER YETİȘ



Kadınların uzun elbiseyle, erkeklerin de smokinle katıldığı 
balo adeta bir șıklık yarıșına dönüșürken iș adamı 
Özkent Özaltın, “MAGical Night” gibi markalașmıș bir 
gecede yer almaktan çok memnun olduğunu dile getirdi.

ÖZKENT-ÇİĞDEM ÖZALTIN

ANIL-NEVAL ÇEKİÇ

DİLEM-YİĞİT KAYMAZ
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Sosyal yașantının sevilen yüzlerinden Sevilay 
Helvacıoğlu, Roberto Cavalli imzalı kıyafetiyle 
geceye renk kattı.

SEVİLAY HELVACIOĞLU

NEYİR-SEMİH GÜRKAN TANSEL SAATCİOĞLU

SELİNSU GÜRGAN EMRE YALÇIN



Bilkent Otel’i büyülü bir atmosfere çeviren 
Sinem-Ersan Bașbuğ’un sahibi olduğu 
ES Styling, fuayeden salona muhteșem 
konseptte bir dekorasyona imza attı.

OĞUZHAN BEKER SİNEM DİNLEMEZ

SİNEM-ERSAN BAȘBUĞ

SİNEM-KORAY ȘAMGÜL



Ünlü İspanyol markası Cosentino’nun da 
sponsorlar arasında yer aldığı gecede 
Ankara Bölge Müdürü Seda Pișkin Ezer, 
unutulmaz gecenin bașkente değer kattığını vurguladı.

magical night

SEDA PİȘKİN, ALPER EZER

SİNAN-MİNE AYGÜN

ERCAN ÇELİKFETHİ YAȘAR



TURGUT ALTINOK MUSTAFA-IȘIL GÜRBÜZ, ȘEBNEM-TİMUÇİN DALOĞLU

SEÇKİN-ELA RENKLİBAY VELİ-NERMİN SARITOPRAK
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Trusa Investment Management CEO’su 
Erdem Sezer ve eși, davete katılmak için 
İstanbul’dan geldiler.

ȘENAY-ERDEM SEZER

ECE-SERKAN GÜLEÇ

ESRA-ARDA ÖZTÜRK



Trusa Investment Management Ankara Temsilcisi 
Kemal Güneș, büyülü geceye sponsor olmaktan 
memnuniyet duyduklarını belirtti.

KEMAL GÜNEȘ

DOĞA AYDIN TÜZÜN GÜLDANE GELGEL

ÖZLEM-FATİH CAN
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Tüm yıl boyunca MAG Dergisi’nde verdiği kıymetli 
bilgilerle kadınlara ıșık tutan Op. Dr. Esra Çabuk 
Cömert’e teșekkür plaketi sunuldu.

ESRA ÇABUK-SERHAT CÖMERT

EMEL USLU ATİK, EBRU ÖZ

ELA-BEDİ GÜRBÜZ



BORA ERDOĞAN

HAKAN KES BİLLUR-FIRAT ÜNAL ALEV-EMRE ÇAKIR

PINAR-ÜMİT İPEK SEHER AKBULUT



Millî Rallici ve TV Programcısı 
Burcu Çetinkaya da büyülü geceye 
katılım gösteren isimler arasındaydı.
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NAZ-UMUT ÖNDER ALTINTAȘERSİN KÜÇÜKPARMAK

BURCU ÇETİNKAYA

MELTEM-MURAT AYSOY, SELMA AKMAN





Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erol-Ceren Koç, 
etkinlik boyunca oldukça hoș vakit 
geçirdiklerini dile getirdiler.
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EROL-CEREN KOÇ

DİLȘEN KARA ERCE BELEÇOĞLU

YEȘİM-ÖZGÜR ÖZDEMİRCAN



SELAHATTİN-EVRA ÇELİKKAYA

ELÇİN SİNANOĞLU ȘEVKİ-PELİN CELİLOĞLU CANSU KAHRAMAN, SAMET KORKMAZ

SUAT YÜCEL ECE TASBAȘI



Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü 
A. Nihan Karaçam Salkaya, geceye özel 
tasarlanan elbisesi ile kırmızı halıda çok șıktı.
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NİHAN KARAÇAM SALKAYA

ÇİĞDEM-SAVAȘ GELGEL HÜMEYRA ÖZDİLEK

NECATİ EKİZÖZLEM KIZILYAZI MERVE KILIÇASLAN

Z Proje kurucusu Kerem-Gül Eren, gece boyunca 
unutulmaz anılar biriktirerek çok eğlendiklerini 
söylediler.

ALP-BUKET ÖNYÜRÜ

GÜL-KEREM EREN

FATİH-SELDA ERSAL



Z Proje kurucusu Kerem-Gül Eren, gece boyunca 
unutulmaz anılar biriktirerek çok eğlendiklerini 
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FATİH-SELDA ERSAL
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Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Bașkan Vekili Mirkan Aydın ve zarif eși, uzun zamandır 
görmedikleri dostlarıyla bir araya gelerek keyifl i vakit 
geçirdiler. 

MİRKAN-MELEK AYDIN

GÖKÇEN-OSMAN ERTÜRK ÖZEL

AYȘE-CÜNEYT AKTAN



Șehir dıșından gelen konuklar arasında 
yer alan Sinem Yıldırım, MAGical 
Night’ın Türkiye’nin tanıtımında önemli 
bir yeri olduğunu belirtti.

ESRA DÖNERTAȘ ZAFER-ȘEYDA YILDIRIM

SİNEM YILDIRIM

AYSEL AKÇAYARAS-MARİA KARAKELLE



 Officium, Beytepe Mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 
5314. Cd. A Blok No 4/47 Ankara/Türkiye
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Türk-Amerikan İș Adamları Derneği Ankara 
Șubesi Bașkanı Nuray Karalar, sihirli 
gecenin konseptini, seçkin konuklarını ve 
eğlencesini çok beğendiğini dile getirdi.

NURAY KARALAR

NAGEHAN AFȘAR BUĞRA-GİZEM KANDEMİR

ZİYA GÜVENMURAT -CEMİLE GÜRER



ENDER-MESUT ADAN NURTEN GÜRDOĞAN DENİZ ALİ TATAR ȘULE DADAK

KUTLU-AYSU TAMAY HANDE-ÇAĞRI ÖZÇELEBİGÜLPERİ ÖZEL
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Bașarılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Haldun 
Kamburoğlu, geceye destek verenler arasındaydı.

HALE TURNAOĞLU, HALDUN KAMBUROĞLU

MARİA-FUAT NİZAMOĞLU

YİĞİT AKIN PINAR GÜRER



ÜLKÜ AYDENİZ AKIN-NESRİN KILAVUZ HAKAN-TUBA LÜLECİ ALAÇAM

YASEMİN TATARSEVDA-BURAK BİLGİÇASLIHAN BARIȘ



Heyecanla beklenen MAGical Night, 
ünlü konuklarıyla 2022’nin en çok 
konușulan gecesi oldu.

magical night

MİHRİMAH AKÇAY

ÖZNUR-GÖKAY AKTAȘ ENDER CANDAR

MEHMET-TUĞÇE TARTICI



Cemiyetin 
renkli simalarını 
bulușturan baloda, 
radyo programcıları 
Serkan Kızılbayır 
ve Özgür 
Aksuna gecenin 
moderatörlüğünü 
üstlendi.

NESLİHAN-SERKAN KIZILBAYIR CANSU-ÖZGÜR AKSUNA IRMAK HATIRLI

ÖMER-MÜBECCEL-YAMAN GÖNEN PINAR GÜNSEVEN SERKAN KUYUMCUOĞLU



Cangül Yatırım Petrol’ün bașarılı genç kușak 
temsilcilerinden İbrahim, Hatice Cangül kardeșler 
geceye birlikte katıldı.
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İBRAHİM-HATİCE CANGÜL

İLKNUR-AHMET DEMİR

SERDAR-GİZEM OKUMUȘ



GÜÇLÜ GELGEL ZEYNEP-AYKUT ÇAKMAKLI DENİZ DURMUȘ, ERDEM DÜLGER

AYȘE SALTIK NURETTİN-ATEȘ ALEVAL CENK ERBAZ NESLİHAN AKTEPE
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AYDAN-MURAT GÜL JALE FIRATMELİH AYDINSEDA ÖZBULUT

ESMA-KÜBRA GÜMÜȘLÜ ALTAN PALABIYIKOĞLUMÜGE ALDEMİR, TUĞRUL ÖZTÜRK



Yargıcı Satıș Müdürü Berna Erez, 
yoğun iș temposunda MAGical 

Night’ın herkesin enerjisini yükselten 
özel bir gece olduğunu söyledi. 

BERNA EREZ

AYȘEGÜL AYGÜN BURCU MEHMET YÖRÜBULUT

PINAR CANALP CAN SEYHAN BANU KURTARAN



MAGical Night; sahne șovları, video 
mapping gösterileri ve müzikleriyle yıla 
damgasını vururken, MAG Dergisi seyahat 
yazarlarından İpek Gençer de baloda 
kıyafetiyle zarif bir șıklık sergiledi. 
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İPEK GENÇER

ASLI-BARIȘ ȘENOCAK

ASLI FIRAT ONUR-AYȘE YÜCEBIYIK

FİLİZ EROL



KADRİYE KERİMOĞLU

ALTAY ȘAHİN- GÖKÇE ALTINKAYA ONUR EMRE TERCİYANLISERKAN KUMDAKÇI MÜGE AKBULUT

ALPER-BEGÜM KENDİRLİ GÜLAY EMERCESELİN AYDEMİR



İș hayatının önemli isimlerinden Ersoy Koç ve 
eși İlsen Koç, gecede hoș vakit geçiren çiftler 
arasındaydı.

magical night

İLSEN-ERSOY KOÇ

AYDIN CAN CELESİN, DİCLE COȘAN

ERSİN-REZAN YAĞIZ





130
CEYHAN BAĞCI

İBRAHİM-ZÜBEYDE DEĞİRMENCİ

ESRA ARAT

ROHAN GÖKDUMAN

NEZİH ALLIOĞLU

CEREN-ÖZGÜN CAN

TUBA GÜNEBAK ÖZGÜR İNCESU
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Croissant  I   Coffee  I   Bakery

Cafe: Bülten Caddesi 31/A, Ankara, Turkey
Atelier: Alidede Sokak 6/C-D Ankara, Turkey

+90 542 899 98 28

kruvasante



magical night

MARINA FEDEN, SONGÜL AKTAȘ YAYLA FAHRİ KABADAYIELİF ÖZKALELİ-ENGİN VARDAR

SELMA-LEVENT AKBULUTȘERMİN ALDEMİR-BARAN YAZICI DİLARA ERTÜRK

Sponsorlar 
arasında yer 
alan Șermi 
MedBeauty’nin 
kurucusu Liuba 
Kaymakçı’ya 
takdim edilen 
teșekkür plaketini, 
Kaymakçı adına 
Merina Feden aldı.
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Yoi Studio Dekorasyon kurucusu 
Dilan Karaaslan, göz alıcı elbisesiyle 
gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

DİLAN KARAASLAN

MERVE-MUSA DÖNMEZ NAZ DEMİRKILIÇ NOYAN AKPOLAT

TANJU APAYDIN, BEGÜM TAKIȘ GÖKHAN GÖRKEM



Baș tasarımcı ve proje koordinatörü olarak farklı projelerde 
iç mimarlık üzerine çalıșmalar yaptık. Konsept geliștirme 

konusundaki deneyimlerimizle yurt içi ve yurt dıșında birçok 
projeye imza attık. Hayallerle gerçekleri birleștiren, teknoloji 

ile sanatı tasarıma katan, estetik ve ișlevsel mekânlar 
tasarlamayı benimsedik. Projelerimizi, fonksiyonelliği ve 
kullanıcı deneyimlerini göz önünde bulundurarak hayata 
geçiriyoruz. Her projede farklı dokular ve yașam biçimleri 

gizlidir. Hepsi de birbirinden özeldir…

Hayallerle Gerçekleri Birleștirmek

w w w . m u g e a k b u l u t . c o m . t r
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Yaklașık bin kișinin yer aldığı geceye eși ile birlikte katılan 
Ressam Gül Muratoğlu, MAG PR Solutions’ın dokunduğu 
her organizasyonun çok özel ve farklı olduğunu dile getirdi.

GÜL-KEMAL MURATOĞLU

magical night

KORAY KAYITMAZBURÇAK TANRIKULU

SERCAN-OSMAN YILDIRIM

BELEN ÇELİKDOĞANCAN YARKABAHADIR-ENDER SEVGİ GÜLTEKİNBETÜL AKMAN

BATUHAN-TUĞÇE SAFİ NİLSU ALİZADE ABBAS-ESİN FIRAT



BELEN ÇELİKDOĞANCAN YARKABAHADIR-ENDER SEVGİ GÜLTEKİNBETÜL AKMAN

BATUHAN-TUĞÇE SAFİ NİLSU ALİZADE ABBAS-ESİN FIRAT



138 magdergi.com.tr

magical night

ONUR-AYGÜL CANLI MÜGE DESTE İCLAL-CENK DURSUN

ONUR-ZEYNEP SUBAȘI MÜRVET MARDİNİÖZGÜR-KAMER KOLDAȘ
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Salonu cennet bahçesine çeviren Anka 
Çiçekçilik, baloya özel tasarım çiçekleriyle 
masalsı bir gece yarattı.

SERAP-CAN KAÇAR

PELİN-BOGAÇHAN ÇAKIN

BURCU EROĞLU BERKCAN CIBIR



magical night

NAZ KARİMİ ÖZNUR ȘAHİN, MECAN AĞIM, SELİN ÇALIȘKANSELİN-OZAN KOÇ

ERAY-ELA KERİMZADEALEV TÜRKAL BERNA MEȘELİ
140



magical night

NAZ KARİMİ ÖZNUR ȘAHİN, MECAN AĞIM, SELİN ÇALIȘKANSELİN-OZAN KOÇ

ERAY-ELA KERİMZADEALEV TÜRKAL BERNA MEȘELİ

Oran, Zülfü Tiğrel Cd. No 1/A, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
+90 551 661 7461

elanazbeautylounge

Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım
Nailart - Phiacademy - Kalıcı Makyaj - Lazer - Cilt Bakımı



Hedef A Plus Eğitim ve Danıșmanlık’ın 
kurucusu Dolunay Arife Kaya, büyülü gece 
için tercih ettiği elbisesiyle nefesleri kesti.

magical night

DOLUNAY ARİFE KAYA

BÜȘRA-BERİL KIZILTAN NERMİN BAYSAL

GÜLGÜN-MEHMET COȘAN

ÇİȘİL-HAKKI CAN KOȘAR DİLAN-ENGİN ÇAKAN GÜLTEN BIÇAKÇI

ALEV-BERKAN TUNA İZEL AÇICI HAKAN ALP MİNE ALP



ÇİȘİL-HAKKI CAN KOȘAR DİLAN-ENGİN ÇAKAN GÜLTEN BIÇAKÇI

ALEV-BERKAN TUNA İZEL AÇICI HAKAN ALP MİNE ALP



HAFİZE AYIK BULUT DURMUȘOĞLUSEÇİL-UMUR TAȘTANTUĞRUL CANPOLAT

MELDA ȘENGİL MURAT-HANDE ERKÜTÜK PEREN ÜNLÜ ÖMER EFE

magical night
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MAGical Night’ta tanıșarak evlenen 
Perçiner çifti her sene bu özel geceyi 
büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

ETKİN-DAMLA PERÇİNER

İREM-SELİM ÖZDENAL

HAKAN-NAZAN SAYIN



la.brand _

LA Brand
S T İ L İ N  H A Y A T  B U L M U Ş  H A L İ

L A  B R A N D  Y E N İ  S E Z O N  G Ö L G E  K O L E K S İ Y O N U
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magical night

ALPER ÜNAL YUNUS ÇOȘAN ASLI,KAAN TİBEY ÖZGE AKTAȘ

DİLARA-FURKAN YURTSEVENMELTEM ERCANFERAY ȘAHİNGÖZ
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ÖZGE AKTAȘ YELİZ AKÇAKAYA TARIK DEĞER GÖZDE YILMAZ İLKAN  CAVCAV, BANU ÖZTÜRK

SİMGE ÜNLÜ ÇETİNESRA DEMİR TORAL YASEMİN ULUSOYDİLVİN, ÖZGÜR KARABULUT

2022’nin en 
muhteșem 
gecesinin 
kusursuz 
geçmesi için 
tüm yıl boyunca 
çalıșan MAG 
Ailesi tam kadro 
baloda yer aldı.



magical night

Büyülü gecenin sponsorlarından  
Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu 
Üyesi ve Grup Bașkanı, Tepe Home 
Yönetim Kurulu Bașkanı Orhan Koral, 
bu özel etkinliğe destek olmaktan 
mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gecenin ana sponsoru olan Fırat 
Life İnșaat’a takdim edilen teșekkür 
plaketini firma adına alan Yönetim 
Kurulu Bașkanı Abbas Fırat; 
MAGical Night’ın bașkente kattığı 
değerden bahsetti.

TEPE HOME
ORHAN KORAL

BİLKENT OTEL
ARDA YURTSEVER

FIRAT İNȘAAT
ABBAS FIRAT
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Ankara’nın en ihtișamlı gecesinin 
görsel șölen mimarı ES Styling, 
davetlilerden övgü dolu sözler aldı.

Bașkentin yıla damga vuran 
gecesinin sponsorlarına 
desteklerinden ötürü teșekkür 
plaketi takdim edildi.

ES STYLING 
SİNEM-ERSAN BAȘBUĞ

ONUR MINING 
ONUR YILDIZ

EFES PİLSEN ANADOLU
FERHAN EMRAH

TRUSA YATIRIM
ERDEM SEZER, KEMAL GÜNEȘ



İki yıl boyunca heyecanla beklenen 
MAGical Night, davetlilerine 
unutulmaz anlar yașatarak 
hafızalara kazındı.

OP. DR. ESRA ÇABUK CÖMERT

COSENTINO
SEDA PİȘKİN EZER

ÇOK MEDYA
ÜMİT İPEK

ENFEST ORGANİZASYON
SELAHATTİN ÇELİKKAYA

magical night
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Gecenin sponsorları, plaketlerini 
MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can 
Çavușoğlu ve MAG Medya Genel 
Yayın Yönetmeni Beril Çavușoğlu’nun 
elinden aldı.

Büyülü gece, MAG 
Medya’ya destek olan 
kiși ve kurulușlara plaket 
takdimi ile bașladı.

PROF. DR. EROL KOÇ

PROF. DR. HALDUN KAMBUROĞLU

ȘERMİ MEDBEAUTY
MARİNA FEDEN



Emek Mahallesi,11.Sokak No: 24/3 Emek/Çankaya-Ankara
T:+90 312 511 06 02 -  +90 532 500 35 67
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magical night

Bin kișiyi așkın seçkin davetlisiyle Bilkent 
Otel Sakarya Salonu’nda gerçekleșen 
gece, konuklarına akıllardan çıkmayacak 
bir gece yașatarak yıla damgasını vurdu.

MAGical Night boyunca, geceye özel 
hazırlanan hatıra çerçevesiyle fotoğraf 
çekilen konuklar, “MAGicalNight2022” 
ve “MAGheryerde” etiketleriyle bol bol 
paylașım yaptılar.

156



Esprili dili ve sempatik tavırlarıyla 
Matmazel Coco’nun sahne șovları 
geceye renk kattı.

Fuaye alanından balo salonuna giren konuklar, 
özel ıșıklarla donatılmıș bir tünelden geçtiler.



Gecenin sponsorlarından Porsche’nin Taycan Cross Turismo model aracı, 
balo salonu girișinde davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan 
DJ Murat Muratlı’nın güncel șarkılardan 
olușan performansıyla davetliler doyasıya 
eğlendi.

magical night

Konuklar, ünlü tasarımcıların ellerinden 
çıkan elbiseler ve smokinlerle adeta bir 
șıklık yarıșı içerisindeydi. 
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Davetliler, geç saatlere kadar 
sahnede kalan Ozan Doğulu ve 
Orkestrası’nın performansıyla 
doyasıya eğlendi.

Canlı müzik ve ikramlar eșliğinde geç 
saatlere kadar eğlenen konuklar, uzun 
süre hafızalardan silinmeyecek büyülü 
gecenin tadını doyasıya çıkardılar.

MAGical Night için il dıșından ve yurt 
dıșından gelen davetliler, Ankara’nın 
bu unutulmaz gecesinde bulunmaktan 
heyecan duyduklarını belirttiler.



TÜRKİYE’NİN 
İLK VE TEK BEYİN 
TEMELLİ EĞİTİM  MODELİ

Üç şubesi 
bulunan 
ve büyümeye 
devam eden 
Ceviz Anaokulları, 
bilimin ilkelerine 
göre hazırlanmış göre hazırlanmış 
bir eğitim 
modeline sahiptir.

Ceviz Anaokullarının hikâyesi, tam olarak on yıl önce, kurucusu 
Şakire Esra Dönertaş’ın Ümitköy şubesini açması ile başladı. 
Bu anlamda okul öncesi eğitime ilk adımını atan pek çok kurum ve 
kişinin öyküsüne benzese de Ceviz Anaokullarının öyküsü; cesur, yenilikçi, 
daima daha iyisini başarmak için kendine ve işine yatırım yapan, çevresi ile 
kurduğu dürüst ve güvenilir ilişkilerle markalaşan genç ve ilham verici 
bir kadın girişimci öyküsü aynı zamanda. bir kadın girişimci öyküsü aynı zamanda. 

ŞUBELERİMİZ:
Ceviz Anaokulları Çukurambar Tel: +90 312 220 20 32- 0 505 070 74 84         

Ceviz Anaokulları Eryaman Tel: +90  533 058 26 38 - Ceviz Anaokulları Emek Tel: +90 312 213 13 19  

Kurucumuz, bir anne olarak; okul öncesi eğitimin sadece 
çocukların bugün ve gelecekteki mutluluğu ve başarısı için 
değil, toplumsal ve ekonomik hayata, kadınların daha 
fazla ve eşit olarak katılmasını sağlamak için de çok önemli 
bir rol üstlendiğinin bilinci ve misyonuyla hareket 
etmektedir. 

Erken çocukluk dönemi, bireylerin mutlu ve başarılı bir hayat 
geçirmeleri açısından en kritik dönemdir. Çocuk gelişimcilerin 
ve psikologların fırsat penceresi dedikleri 0-6 yaşlar, insanların 
beyninin en esnek, öğrenmenin en hızlı olduğu ve kişiliğin 
birçok boyutunun temelinin atıldığı yaşlardır. Bu yaşlarda 
çocuklarımıza sağlayacağımız nitelikli bir okul öncesi eğitimi, 
bugün ve geleceklerine yapacağımız en önemli yatırımdır.

Bilimin ve pedagojinin ilkelerine göre hazırlanmış ve 
etkin bir şekilde uygulanmış bir okul öncesi eğitim 
programı, temel eğitimin de ilk ve en önemli adımıdır. 
Ceviz Anaokulları, Türkiye’nin ilk beyin temelli 
öğrenme yaklaşımı ve öğretim programını hayata 
geçirerek çocukların nitelikli ve bilimsel bir okul öncesi 
eğitim modeline erişmesini sağlamaktadır. 

    Ceviz Anaokullarından mezun olan çocuklar:
- Büyüme ve gelişim süreci dengeli ve sağlıklı desteklenmiş,
- Çok yönlü ve bütüncül gelişim sağlamış,
- Mutlu ve dengeli,
- Anı yaşamaya hazır,
- Çevresine duyarlı ve dikkatli,
-- Tatmin duygusu ve başarma/yeterlilik hazzını bilen,
- Öz güvenli ve cesur,
- Girişken ve lider,
- Motivasyonu yüksek,
- Farkındalığı yüksek,
- Sonraki öğrenmelere hazır bireyler olarak eğitim-öğretim        
 hayatlarına devam ederler.
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MAGical Night’ta 
Seren Erdoğan Couture 
TV8’de pazar günleri yayımlanan “10 Yaş Genç” 
programının sevilen başarılı moda tasarımcısı Seren 
Erdoğan, kendi ismiyle kurduğu markasıyla yedinci 
yılında devam ederken çizgisini bozmadan, ünlü 
isimleri giydiriyor. 

Ünlü sanatçıların 
üzerinde 
görmeye 
alıștığımız Seren 
Erdoğan Couture 
tasarımları 
MAGical Night’ta 
da kadınların 
tercihi oldu.

Başkentin en büyülü gecesi MAGical Night’ta bu sene Damla Perçiner, Dilem Kaymaz ve 
tasarımcının kendisi “Seren Erdoğan Couture” markasını taşıdılar. Haute couture markasını 
en çok tercih eden ünlüler arasında Deniz Seki, Seda Sayan, İrem Derici, Çağla Şıkel, Nesrin 
Cavadzade gibi birçok isim yer alıyor. Akademik kariyeriyle hem teorik hem pratikte 
çalışarak markasını Ankara’dan tüm Türkiye’ye duyururken; Erdoğan, ikinci markası olan 
“Yacht Pillows” ile de deniz severlere tekne tekstilinde ürünler sunuyor. 

moda

ÖZLEM YILDIZ

DENİZ SEKİ

İREM DERİCİ

DAMLA PERÇİNER DİLEM KAYMAZ

SEREN ERDOĞAN

162





Yeni İş Birliği 
Moda Severleri 
Buluşturdu
Çağla Şıkel’in 2022 ilkbahar-yaz 
koleksiyonu, İstanbul’da gerçekleşen 
özel bir davetle görücüye çıktı. 
Moda severleri bir araya getiren yeni 
koleksiyonun tanıtım daveti yoğun 
ilgi gördü.

Çağla Şıkel ve Sagaza iş birliği ile hazırlanan 2022 ilkbahar-yaz 
koleksiyonu, İstanbul’daki özel bir davetle tanıtıldı. İş, sanat ve 
cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getiren etkinlikte 
konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. 
Markanın baş tasarımcısı, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili 
açıklamalarda bulunurken, Çağla Şıkel ise konuşmasında 
hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 

davet

ÇAĞLA ȘIKEL, ZELİA KAÇAR

CİHAN NACAR LOURA MARGARITA

HAKAN AKKAYA EMEL YILDIRIM

ELISABETH MAS MİNA CERAN ÖZGE ULUSOY ȘEVVAL ȘAHİN

ASLIHAN KARALAR BENGÜ ENİS ARIKAN EZGİ EYÜBOĞLU

Çağla 
Șıkel’in yeni 
koleksiyonunun 
tanıtım davetine 
sanat, moda, 
iș ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri katıldı.
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Henüz on dört yașındayken, Arka Sokaklar dizisindeki Zeliha karakteriyle 
oyunculuk kariyerine bașlayan ve ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik ile, çok 

eğlenceli ve oldukça da keyifl i bir söyleși gerçekleștirdik. Son olarak Camdaki Kız 
dizisinde gördüğümüz ve șu sıralar “Garip Bülbül Neșet Ertaș” filminde, Ertaș’ın 
eși Leyla karekterini canlandıran bașarılı ve güzel oyuncuyla gelecek projeleri ve 

hayat görüșü hakkındaki röportajımız sizlerle...

Yüsra Geyik
Enerjik, Eğlenceli, Hareketli
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Arka Sokaklar gibi yıllar süren çok başarılı bir projede 
yer aldınız. Size neler kattı?
On beş yıl, dile kolay. Arka Sokaklar ayrı bir evren gibi. Orada 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun; belki zamana inancım bu 
yüzden yok. Beni ben yapan en önemli unsurlardan biridir. Bu 
sebeple yokluğu hayatımda düşünülemez bir halde. “Bir şey katmak” 
çok hafif kalır. Arka Sokakları hayatımdan çıkarsak, uzuv eksikliği 
gibi bir hissiyatı olur diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımın 
çoğunu sette geçirmek ve bir yandan da oyunculuk eğitimi almak 
büyük bir şans. 

Camdaki Kız dizisinde de oldukça kaliteli bir kadro ile 
birlikteydiniz. Yeni projeniz ve karakteriniz hakkında 
ne söylemek istersiniz?
Camdaki Kız çok başarılı bir iş. Oraya dahil olmak şahane bir 
deneyimdi; ama beni asıl cezbeden, rolüm olmuştur. Çok renkli, 
birçok karakteri içinde barındıran, heyecan verici bir kızdı. Meliha ve 
Melisa… Koroğlu kardeşlerle olan ilişkisi de ayrı bir heyecandı. Büyük 
mutlulukla oynadım. Dilerim yeni projemde bambaşka biri olurum.

üsra Geyik bize kendini nasıl tanıtır?
21 Haziran 2022 itibarı ile otuz iki yıldır dünyadayım. 
Zaman kavramını; evrimi çözemediğimiz için 
uydurduğumuz bir insan icadı olarak görüyorum. 
Gücü sonsuz neye inanırsa ona programlanan insan 
“zamana inanmıştır” ve kendine ömür biçmiştir, diye 

düşünüyorum. İlk sorudan daha fazla başınızı ağrıtmak istemem.

Çok genç yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında 
sizi izliyoruz. Gelişiminizin ekran önünde olması nasıl 
bir his?
On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O 
zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem 
varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh 
halini değiştirmeyi seven, hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu 
bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup 
kalkmasını, tavrını... En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel 
hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram 
çoktan başlamıştı. 

Hiçbir şey kalıcı değildir ve her 
şey o an göründüğünden çok daha 

farklıdır.

Y



Hayat kolay 
değil ama bir 
o kadar özel 

ve biricik. 
Kıymetini 
bilmek ve 

mücadeleyi 
vermek 

gerekiyor.

özel

TAKIM: CEKETTE (KEYS)
BRA: CALVIN KLEIN
KÜPE VE KOLYE: MTOY 
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özel

Gül suyunu 
uzun süredir 
tonik olarak 

kullanıyorum 
ve çok iyi 
geldiğini 

düşünüyorum.

ATLET: MANGO
BİKİNİ ALTI: PENTİ
BİLEZİK: STUDIOZONI
YÜZÜKLER: MTOY
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CEKET: MANGO
MAYO: CONFIDANTE
KÜPE-YÜZÜK: MTOY 



Oldukça formda bir fiziğiniz var. Beslenme ve 
spor rutininiz nasıl?
Her istediğimi yiyorum. Şükür, bu konu da çok şanslıyım. 
Hiç bilmem yememe içmeme dikkat ettiğimi. Büyük bir 
şans gerçekten. Spor yapıyorum. Arada bıraksam da mutlaka 
tekrar tekrar başlıyorum. Müthiş düzenli değilim bu konuda. 
Bu aralar boks yapıyorum. Çok zevkli ama inanılmaz yorucu 
bir spor. 

Daima göz önündesiniz ve yoğun bir tempoda 
çalışıyorsunuz. Enerjinizi neye borçlusunuz?
İstediğim şeyi yapmaya. Bunlar benim seçimlerim ya da 
sonuçları. Seçim yapabiliyor, özgürce karar verebiliyor, 
istediğim şeyi yapmak için çabalıyor olduğun için çok iyi 
hissediyorum. 

Gücü sonsuz neye inanırsa ona 
programlanan insan “zamana 

inanmıştır” ve kendine ömür biçmiştir, 
diye düşünüyorum.

özelözel

Hiç unutamadığınız bir set anınız var mı?
Ömrümün yarısı sette geçtiği için bir sürü anım var. 15 yaşlarımda, 
yönetmen istemediği ve ben de çok çekindiğim için hızlıca 
makasla tırnaklarımı kesmiştim. Makas oldukça eski usul, demir, 
büyük makaslardandı. Canımın nasıl yandığını asla unutamam.

Ülkemizdeki dizi sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
İçinde olduğumuz bir sektörü değerlendirmek çok zor. Uzaktan 
bakıp konuşmak her zaman çok daha kolaydır; ama içeri 
girersiniz, ne kadar zorlu ve mücadelesi hiç bitmeyen bir iş 
olduğunu anlarsınız. Tek şart gerçekten severek yapmak. Sizi diri 
ve ayakta tutan şey bu. Hem fiziksel hem psikolojik sağlığınızın bu 
işi yapmaya elverişli olması şart. Tek malzeme sizsiniz. Kendinize 
hep çok iyi bakmak zorundasınız. Bu gerçekten zor bir şey.
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Kendimi bildim bileli taklit yapan, 
insanların ruh halini değiştirmeyi 
seven, hem eğlenceli hem hareketli 

hem çok uslu bir çocuktum.

özelözel

Parlak ve sağlıklı bir cildiniz var. Bakım 
tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Cildi temiz tutmak çok önemli. Onun dışında, kullandığım 
nemlendirici ürünler ve bazı bakım ürünleri var. Herkesin aşina 
olduğu ürünlerden; ama gül suyunu söyleyebilirim. Uzun süredir 
tonik olarak kullanıyorum ve çok iyi geldiğini düşünüyorum.

Hayatta sizin için olmazsa olmaz dediğiniz üç şey 
nedir?
Sağlığım, ailem, işim. Umarım ki daim olur. Başımdan eksik 
olmasınlar. Burada bir sürü şeyden bahsediyoruz ama hepimiz 

biliyoruz ki yaşarken dengeler çok farklı. Hayat kolay 
değil ama bir o kadar özel ve biricik. Kıymetini bilmek 
ve mücadeleyi vermek gerekiyor.

Sizi tanımlayan mottonuzu öğrenebilir 
miyiz?
Heraklitos’un “Her şey akar.” sözü ve İnşirah suresinde 
geçen “Fe inne meâl usri yusra,”, yani “Zorlukla beraber 
bir kolaylık var,” cümlesi. İkisi de hiçbir şeyin kalıcı 
olmadığını ve her şeyin o an göründüğünden çok daha 
farklı olduğunu bana hatırlatır. 
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GÖMLEK: BALENCIAGA/BEYMEN
BİKİNİ: PENTİ
KÜPE: MTOY
KOLYE: STUDIOZONI
AYAKKABI: COPERNI/BEYMEN



Yeni Mağazaya 
Özel Parti
Kapsamlı bir yenilemeden geçen 
Tommy Hilfiger’ın İstanbul’daki 
mağazasının yeniden açılışı, 
stil danışmanı ve influencer 
Zeynep Soylu’nun ev sahipliğindeki 
renkli bir partiyle kutlandı. 

Markanın İstanbul’da yeniden açılan mağazasına özel Zeynep 
Soylu ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyl partisine influencer’lar, 
blog yazarları, markanın dostları ve ünlü sanatçılar katıldı. DJ 
eşliğinde eğlenen konuklar bol bol sohbet ederek markanın 
ürünlerini ve mağazanın yeni konseptini yakından inceledi. 

davet

MELODİ ELBİRLİLER, ZEYNEP SOYLU

ALİ AKSÖZ
OĞULCAN İLKER

LALE ONUK
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Yenilenen konseptiyle yeniden 
açılan markanın kokteyl 
partisine birbirinden ünlü 
isimler katıldı.

MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ

GİZEM SİLAH - SAMET SİRMALİ

NİL NİNAT

MİNA CERAN

DUYGU BAL







Eğitimden sağlığa, gıdadan inșaata birçok farklı sektördeki markaların reklam ve 
tanıtım ișlerini üstlenen Arkaworks kurucusu Arda Karagözoğlu, marka bilinirliğinin 

ve müșteri etkileșiminin artırılmasının yollarını ve bunların önemini aktarıyor. 

Doğru Reklam 
Markayı Yükseltir

ARKAWORKS

röportaj

ARDA KARAGÖZOĞLU
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Orijinal olmak, hem tasarımda hem de 
materyallerde en iyi olanı hedefl emek 

ve müșterilerimizle temasımızı hiç 
kopartmadan yürüttüğümüz ișleri 

A’dan Z’ye takip etmek temel 
prensiplerimizdendir.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Arkaworks nasıl kuruldu, amacı nedir?
Küçük yaşlarımdan itibaren her zaman resme, müziğe 
yani sanata büyük ilgi duydum. Lise yıllarımda ise bu 
ilgi alanlarımı dijital ortama adapte etmek için çalıştım. 
Aynı hayallerimi daha da profesyonel bir hale getirmek 
ve eğitimini alabilmek için Bilkent Üniversitesi  Güzel 

Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım bölümüne 
kaydoldum; fakat bir süre sonra üniversite eğitimimi bırakma 
kararı aldım. Sanata ve reklam sektörüne zaten ilgi duyan bir insan 
olarak tam bu yıllarda hem ailemden hem de çevremdeki marka 
sahiplerinden sektör hakkındaki eksikleri öğrenmek, yeni bir 
girişimcilik hayali kurmama neden oldu ve bu eksikleri sanatsal ve 
profesyonel düzeyde karşılamak, 2013 yılında kurulan Arkaworks’ün 
temel ilkeleri haline geldi. Orijinal olmak, hem tasarımda hem de 
materyallerde en iyi olanı hedeflemek ve müşterilerimizle temasımızı 
hiç kopartmadan yürüttüğümüz işleri A’dan Z’ye takip etmek temel 
prensiplerimizdendir.

Arkaworks olarak çalışma alanlarınız neler? Verdiğiniz 
hizmetleri anlatır mısınız?
Arkaworks; eğitim, makine, seramik, sağlık, gıda, tarım, inşaat gibi 
hemen hemen her sektörden müşterisi bulunan ve bu markaların tüm 
reklam, tanıtım işlerini üstlenen butik bir reklam ajansıdır. Katalog 
tasarımları ve basım işlemleri, ilan tasarımları, fuar standı tasarımları 
ve kurulumları, web sitesi tasarımı, arama motoru pazarlamacılığı ve 
sosyal medya yönetimi gibi birçok dalda tam anlamıyla profesyonel 
hizmet vermektedir. 
 
Sosyal medya ve prodüksiyonun markalar için önemi 
nedir?
Aslında sosyal medya başlı başına uzun soluklu konuşulacak bir konu 
ve her mecra gibi sosyal medyanın da artıları ve eksikleri mevcut; 
fakat uçsuz bucaksız bir hitap kitlesi olmasıyla birlikte neredeyse 
nokta atışı hedef kitle seçebiliyor olmak ve bu kitleden çok hızlı 
geri bildirimler alabilmek büyük bir operasyonel kolaylık sağlıyor 
ve doğru bilgiye ulaşmamıza yardımcı oluyor. Tabii ki bu mecrada 
yapılan paylaşımlarda amaca ulaşmak en büyük etkenlerden bir 
tanesi, çünkü bu içeriklerin hedef kitleyle buluştuğundaki etki, 
müşterilerin markaya olan tepkisini etkileyecektir. Bu yüzden “doğru 
içerik ve doğru kitle” ancak bize doğru tepki olarak dönebilecektir.

Marka algısı nasıl güçlendirilebilir?
Marka oluşturmak ve geliştirmek hemen hemen inşaat sürecine 
benzer. En baştan markayı iyi anlamalı, hedeflerini bilmeli ve sabırlı 
olmalısınız. Eğer markanızın temellerini yanlış atarsanız, sonrasında 
toparlamak neredeyse imkânsızdır. Sağlam temelli ve eklentilere 
açık olunmalıdır. Bu yapının içerisindeki en önemli rol ise markanın 
güven ilkesidir. Eğer marka, ürünlerini doğru betimlemezse yani 
olduğundan farklı gösterirse, kısa süreli bir satış artışı olabilir fakat 
devamı asla gelmeyecektir. Sağlam, güvenilir bir temelden sonra ise 
doğru enstrümanlar ile marka hedef kitlesine temas ederek, günden 
güne pozitif yönde yükselen bir grafiğe sahip olacaktır.

Müşteri etkileşimini arttırmak için neler 
yapmaktasınız?
Etkileşimi arttırmak için birçok reklam mecrası mevcuttur; fakat 
önemli olan, bu mecraların tamamını kullanmak değil. İdeal 
mecralarda ideal bütçe ile var olmak en önemli noktadır. Hem maddi 
olarak hem de veri kirliliğinin önüne geçebilmek oldukça önemlidir; 
ama en başta sosyal medya ve bazı yayın organları vazgeçilmez 
olanlardır diyebiliriz.

Ö

Kreatif fikirlerin sektördeki önemi nedir?
Gelişi güzel logolar, kampanya fikirleri, aceleyle çıkılmış ilanlar; 
bunlar sadece bir markayı var eder. Eğer tüm bunlar yaratıcı 
içerikler ise markanız milyonlarca içerik arasında parlayacak, 
organik olarak etkileşime girecek ve size, amacınıza uygun bir 
şekilde yeni müşteriler kazandıracaktır. 
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İtalya Millî Günü 
Resepsiyonu
İtalya Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
Ankara İtalyan Büyükelçiliğinde bir 
resepsiyon düzenlendi. MAG PR 
Solutions’ın da sponsorlar arasında 
yer aldığı davete bini aşkın diplomat 
ve siyasi katıldı.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve eşi Loriana 
Marrapodi ev sahipliğinde, İtalya Cumhuriyeti’nin 76. yıldönümü 
sebebiyle bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının 
bahçesinde gerçekleşen davete Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ile çok sayıda diplomat, büyükelçi, bakanlık çalışanı, 
özel sektör üst düzey temsilcisi ve sanat ile spor çevresinden 
isim katıldı. Davete onur konuğu olarak katılan Kasapoğlu ve 
Büyükelçi Marrapodi’nin konuşmalarının ardından iki ülkenin 
de millî marşı okundu. İkramlar ve müzik eşliğinde devam eden 
etkinlikte konuklar, iki yılın ardından ilk kez kutlanan millî günün 
heyecanını yaşadı. 

davet

FEDERICO PAMFILI, CANDAN ÖZKAN

RAFFAELLA SCIAMANNA, ETTORE GAGLIARDI, AYȘE -GIANMARCO MACCHIA, GIORGIO-LORIANA MARRAPODI
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sebebiyle bir resepsiyon düzenlendi. Büyükelçilik rezidansının 
bahçesinde gerçekleşen davete Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ile çok sayıda diplomat, büyükelçi, bakanlık çalışanı, 
özel sektör üst düzey temsilcisi ve sanat ile spor çevresinden 
isim katıldı. Davete onur konuğu olarak katılan Kasapoğlu ve 
Büyükelçi Marrapodi’nin konuşmalarının ardından iki ülkenin 
de millî marşı okundu. İkramlar ve müzik eşliğinde devam eden 
etkinlikte konuklar, iki yılın ardından ilk kez kutlanan millî günün 
heyecanını yaşadı. 

davet

FEDERICO PAMFILI, CANDAN ÖZKAN

RAFFAELLA SCIAMANNA, ETTORE GAGLIARDI, AYȘE -GIANMARCO MACCHIA, GIORGIO-LORIANA MARRAPODI

MOHAMMED ALİ-NAWAL BOUCHEKKIF LAZREQ MANSUR YAVAȘ MARIA EDUARDO GRILLO, JAIME LEITAO

YASMINA-SOFIANE MIMOUNI DİDEM-ÇAĞATAY GÖKMEN KATERYNA-VASYL BODNAR ȘÜKRAN ERDİRİK

MAG PR 
Solutions’ın 
da sponsorlar 
arasında yer 
aldığı davete çok 
sayıda diplomat 
katıldı.



davet

BERİL ÇAVUȘOĞLU

GÜLCE-MURAT KARAHAN ARZU BAYTAR ESİN GÜREL

CAN ÇAVUȘOĞLU, PINAR ALPAY YÜKSEL, UFUK-MELTEM ÇIPLAK, ZEYNEP MUNZUR, HANDE ÖZDAĞ BOĞAÇHAN ÇAKIN

Büyükelçi Giorgio 
Marrapodi ev 
sahipliğindeki 
resepsiyonda, 
pandemi sebebiyle 
iki yıl boyunca 
ertelenen İtalya 
Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları 
gerçeklești.186
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40 yıllık tecrübemizle
yaşam alanlarınızı

tasarlıyoruz.



röportaj

Uzun süredir ünlü marka ve tasarımcılar ile çalıșan ve artık kendi markasını 
kurarak tasarımlarını Lunaire Studio adı altında özgürce ifade edebildiğini belirten 

Miray Müftüoğlu, son koleksiyonunun detaylarını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Giy ve Çık Koleksiyonları
Lunaire Studio

ncelikle kendinizden bahseder misiniz? Ne 
zamandır bu sektördesiniz?
Çocukluk çağlarından beri ilgi duyduğum tasarım 
hikâyem, 2010 yılında La Salle International 
Academy’den mezun olmamla başladı. Mezun olduktan 
hemen sonra Tuba Ergin ve Ferruh Karakaşlı’ya 
tasarım asistanlığı yaptım. Ardından altı yıl boyunca 
Jaade markasının tasarımlarını yaptım. Bu sayede; 

bir ürünün tasarımından, ona uygun kumaş seçimine, kalıbının 
çıkarılmasından, dikimine her aşamada yer aldım. Edindiğim bu 
tecrübe sonrasında kendimi hazır hissettiğimde arkadaşım Tuğçe 
ile beraber LoveMeToo markasını yarattık ve şimdi ise yeni markam 

Ö

MİRAY MÜFTÜOĞLU

Lunaire Studio adı altında tasarımlarımı yapmaya devam 
ediyorum. 

Lunaire Studio ne zaman kuruldu? Öyküsünü 
anlatır mısınız?
Fikren eskiye dayanmakla beraber, 2022’nin ocak ayında markam 
ile ilgili çalışmalara fiilen başladım ve beş ay gibi kısa bir sürede 
tasarım ve üretim aşamalarını tamamladım. Haziran ayında 
kendi web sitemde ve seçili mağazalarda tasarımlarım satışa 
çıktı. Hikâyesine gelince;  meslek yaşamım boyunca edindiğim 
tecrübeleri ve bana ilham veren konuları, kendi markam adı 
altında özgürce ifade edebilme yolculuğum aslında Lunaire Studio. 
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Her bir tasarımımda tıpkı çiçekler 
gibi, birbirine benzemeyen eșsiz 

formlar ve o forma uygun renkleri 
ve desenleri kullandım.

Tasarım, kendi içinde devinimi olan ve değişkenliğe çok açık bir 
alan. Sanırım doğru zaman geldiğinde, tüm uygun şartlar oluştu 
ve Lunaire Studio doğdu.

Son koleksiyonunuzda nelerden ilham aldınız? 
Koleksiyonu oluşturma süreciniz nasıldı?
Doğaya hayranlık duyan ve onunla barışık yaşayan biri olarak 
tasarımlarımda, çiçeklerin hem renklerinden hem de özgün 
biçimlerinden ilham aldım. Her bir tasarımımda tıpkı çiçekler 
gibi, birbirine benzemeyen eşsiz formlar ve o forma uygun renkleri 
ve desenleri kullandım. İlham kaynağım çiçekler olduğundan, 
koleksiyonumun adı Yunan mitolojisindeki çiçek tanrıçası 
“Antheia”. 

Son koleksiyonunuzun kilit parçaları neler?
Lunaire Studio’nun kilit parçaları, sadece ayakkabı ve aksesuar 
değişimiyle, giyen kişiyi gündüzden geceye taşıyacak elbiseler. 
Günümüzde insanların eskiye göre artan iş yükü, zaman kısıtlılığı 
ve sosyal ortamlarda daha fazla bulunma ihtiyacı sebebiyle, 
zaman kazandıran “tek parça ile çok iş” kavramını misyon 
edindim. 

Antheia’da kullandığınız kumaşlar, renkler ve 
tarzlar neler? 
“Antheia” koleksiyonumda genellikle neşeli ve rengârenk çiçek 
desenleri tercih etmekle beraber, vazgeçilmezim olan siyah ve 
beyaz renkleri de kullandım. Kumaş çeşitlerinde ise modeline 
uygun seçim yaparak, tüvit, viskon ve dökümlü krep şifonlar 
ağırlıklı feminen bir koleksiyon hazırladım. Koleksiyonumda 
baskın renkler; lila, turuncu, nar çiçeği ve saks. 

Son koleksiyonunuzu nasıl tanımlarsınız? Hedef 
kitlesinden bahseder misiniz?
Ben elbisenin; kadın bedenine çok yakışan, özel bir parça olduğunu 
düşünüyorum. Doğru bir kalıp, desen ve renk birleştiğinde, kombin 
yapmakla uğraşmadan, “giy ve çık” kolaylığı bence çok cezbedici. 
Lunaire Studio’da hem cool ve seksi hem de neşeli ve hareketli 
kadınların seveceği tasarımlar var. Lunaire Studio kadınlarının ortak 
özelliği; iş hayatında ve sosyal hayatta varlığı hissedilen, üretken, kısa 
süreli moda akımları ile değil kendi zevki ile seçim yapıp, zamansız 
parçalar giymeyi tercih eden ama en önemlisi, bedenine ve kendine 
güvenen özgür kadınlar olmaları. 



Begüm 
Khan’dan Yeni 
Yaz Koleksiyonu 
Begüm Kıroğlu ve Alavya Otel ev 
sahipliğinde gerçekleşen özel bir 
akşam yemeğiyle, Begüm Khan’ın 
yeni koleksiyonu “Jelly Fish” tanıtıldı.

Begüm Khan’ın yeni koleksiyonu “Jelly Fish”, markanın kurucusu 
Begüm Kıroğlu ve Alavya Otel’in sahibi Rana Erkan Tabanca ev 
sahipliğindeki çok özel bir akşam yemeğiyle gerçekleşti. Moda, iş ve 
cemiyet hayatının birçok isminin katılım gösterdiği davet müzik ve 
gösteriler eşliğinde keyifli anlara sahne oldu. 

BEGÜM KIROĞLU

AYȘE BOYNER

CAN-SEVDA ORTABAȘ CHRISTINA GIRAUD

YONCA ÇALLI

davet
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ENNE’de
Salone Warm Up
Tasarım, mimari ve sanatın 
birleştiği noktada, yaşam ve 
çalışma alanlarının kalitesini öne 
çıkaran modern bir yaşam tarzı 
sunan ENNE, MAG PR Solutions 
ile gerçekleştirilen özel bir 
partiyle tasarımcıları buluşturdu.

Dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak kabul edilen 
Salone del Mobile Milano öncesi, sektörün ileri gelenleri, 
ENNE “Salone Warm Up” partisinde buluştu. MAG PR 
Solutions ile ENNE Kuzu Effect Showroom’da gerçekleşen 
davette ünlü mimar ve tasarımcılar ile Ankara’nın önemli 
isimleri bir araya geldi. Gecede ENNE’nin yeni “Reflection” 
serisi sergilenirken, DJ performansı ve ışık gösterisiyse 
etkinliğe damgasını vurdu. 

davet

ÖZÜM ESER, YEMEN İNCİLER

İDİL FIRAT EBRU TOY ÜNAL ÖMÜR PİRİM

NURCAN,ERKAN, EYLÜL AYTEKİN
192



ENNE’de
Salone Warm Up

DİLȘEN KARA BURCU ȘAHİN

BERİL ÇAVUȘOĞLU

BAȘAK GAYE AKAR

CEMRE KASIMOĞLU, MİNA ERȘEKERCİ

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRIMELİSA-CAROLINA TANKAL

ENNE’nin yeni 
koleksiyonu 
“Refl ection”, 
MAG PR 
Solutions ile 
düzenlenen 
özel bir partiyle 
tanıtıldı. 



davet

BAȘAK GÖKÇE, MEHTAP YAVUZBENGİSU AKAN, ERDEM TAN AHMET FIRAT

MİHRİMAH AKÇAYDİLAN KARAASLAN TUĞÇE BAKKAL SAFİ BEKİR FIRAT
194



FUNDA BEKİȘOĞLUETKİN-DAMLA PERÇİNER KASIM SONER

EDA,EMRE BEKİȘOĞLU TANER SÜRÜCÜ, MÜGE AKBULUT

En prestijli 
mobilya fuarı 
olarak kabul 
edilen Salone del 
Mobile Milano 
öncesinde 
ENNE’nin 
Refl ection 
serisinin 
tanıtıldığı partiye 
birçok bașarılı 
mimar ve iç 
mimar katıldı.



FATMA NUR KAYAHÜLYA DEMİRCİ EMEL-NİHAT ZALALTUNTAȘ DERYA GARGILI

BERK ÖZTABAK, BETÜL ÇETİNTAȘ

Ünlü mimar ve 
tasarımcıları 
Ankara’nın 
önemli isimleriyle 
bulușturan özel 
etkinlik, Kuzu 
Effect AVM’de 
gerçeklești.

ONUR YILDIZ EKİN ÇOBAN TURHAN, NEȘE GURALLAR

BAHADIR-FİLİZ YURDAKUL

İZZET MERT AKSU

davet

FATİH ÜNLÜER, NİL GÜMÜȘBOĞA, ALEYNA ÖZAYDIN

ESİN-ABBAS FIRAT ELİFȘAH-UĞUR BATUR
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davet

PINAR GÜNSEVEN, BEYZA HİLAL ÖZER SEDA PİȘKİN EZER  MERİH ÇAKICI

SEDA DİLMAÇZEYNEP ÇAKMAKLI, YAĞMUR AKSOYÖZGE YAKICI, HANDE TOKGÖZ

Katılımın oldukça 
yoğun olduğu 
etkinlikte DJ 
Murat Muratlı’nın 
performansıyla 
geç saatlere 
kadar eğlenen 
davetliler keyifl i 
bir gece geçirdi.
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SEVAL ARALTEMUÇİN ARGÜN, VEYSEL BAYCANSELİN HİDAYETOĞLU

SEZAİ-BÜȘRA DEDEOĞLU ZİYA GÜVEN TANJU APAYDIN

DİLARA DOĞANAKSOY



Yeni Koleksiyon 
Eşsiz Bir Davetle 
Tanıtıldı
Ev tekstilinin lüks markası Valeron, 
yeni koleksiyonunu Zorlu Center’da 
bulunan Valeron mağazasında şık bir 
davet ile tanıttı. Davette kişiye özel 
tasarımlar oldukça dikkat çekti.

Lüks ev tekstili markası Valeron, yatak odası tasarımlarını lansman 
davetiyle tanıttı. Davette yeni koleksiyonun yanı sıra, istenilen ölçü 
ve detaylar ile şekillendirilen, kişiye özel tasarımlar da sergilendi. 
Yoğun ilgi gören etkinliğe iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim 
katıldı. Yeni koleksiyon ve kişiye özel tasarımlar hakkında bilgilerin 
de verildiği davette Valeron, misafirlerini eşsiz ve sıradanlıktan uzak, 
sofistike tarzı ile etkiledi. 

davet

NORA KALPAKÇIOĞLU ZEYNEP YILMAZ

ÇİĞDEM SOLAK, ȘULE ZORLU CÜMBÜȘ

BERRİN ZORLU

EMEL AYAYDIN

BUKET TAȘDELEN

200

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
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Dekorasyon
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Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık 
șirketlerinden Move İç Mimarlık, 2000 m2 lik peyzaj alanı ve 1200 m2 lik kapalı 

alanı ile  Ankara’nın tek malikane formuna dönüșebilen yeri “Yeșil Barıș Konakları” 
projesiyle görkemli bir atmosfer yaratıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Move MimarLIk iCin 
Malikane  DOnemi  



ove İç Mimarlık; Yeşil Barış Konakları 
projesinde alışılagelen Türk avangart stilini 
şık bir çizgiyle sunarken, Türk geçmişinin 
görkemli renklerini kullanarak da zengin 
bir atmosfer yaratıyor. Bu, projeyi çok daha 
akılda kalıcı kılıyor. Detaylara Batı’nın klasik 

çizgisini de eklediklerini belirten Move İç Mimarlık’ın 
Türkiye çapındaki sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici 
bir proje çıktığını vurgulayarak “Firma olarak araştırmacı, 
gelişime acık 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.” diyor.

Farklı alanlarda geliştirdiği projelerle tasarım dünyasında 
öne çıkan Move İç Mimarlık, tecrübeli ekibiyle yenilikçi 
bir çizgide ilerlemeye devam ediyor. Ankara’nın en iddialı 
konut projeleri arasında dikkat çeken “Yeşil Barış Konakları” 
projelerinde imzası bulunan firma, çözüm odaklı bir 
tasarım anlayışı benimsiyor. Vizyoner sahibi için tasarlanan 
bu malikane, geçmiş ve gelecek kavramlarını mimari 
anlamda harmanlarken, tasarımında pek çok farklı ülkeden 
esintilere sahip.  

M



dekorasyon

Konut, otel, yeme içme mekânları, mağaza ve ofis tasarımlarıyla sektörde 
adından çokça söz ettiren Atölye 2A Mimarlık kurucularından 

İç Mimar Ali Aloș Çavdar ve Kemal Çavdar, Vadistanbul’un proje ve 
uygulamasının detaylarını aktarıyor.

Rahat ve Verimli
Bir Ortam Yaratmak
Atölye 2A Mimarlık

ALİ ALOȘ ÇAVDAR
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ALİ ALOȘ ÇAVDAR

fis projelendirmesi bir mimarın, diğer mekân 
düzenlemelerine göre daha özgürce çalışabildiği bir 
konudur. 

İhtiyaç programı ve mekân kurgusu, yapılan 
faaliyete göre çok belirleyicidir; ancak tasarımın 
estetik ve görsel kısmı firmanın imajını yansıtacağı 

için, tasarımcının yaratıcılığına ihtiyaç duyar.

Çalışan insanların, yaşantılarının büyük bir bölümünü 
ofislerde geçirdikleri düşünüldüğünde, bu alanlarda bu 
duruma uygun şekilde bir tasarım planlaması yapılması 
gerekir. Ofislerde; iş, kişisel zevkler ve ilgi alanlarına göre 
tasarımlar yapılabilir. Kişilerin, ofis içerisinde kendilerini rahat 
hissetmeleri önemlidir. 

Ofis projelendirmelerinde belirli bir konsepti çalışmak 
yerine, kişinin zevkine ve iş alanına göre farklı tasarımlar 
oluşturulabilir. Bunların yanında; yapılacak işin boyutuna, 
işveren talebine ve çalışan sayısına göre de çalışmalar yapılır. 

Çalışanın rahatlığı ve verimliliği göz önüne alındığında; farklı 
dokunuşlar, ferah renkler ve ofis içerisinde konumlandırılan 
bitkiler bu konuda oldukça olumlu bir etki yaratacaktır. Çalışan 
memnuniyetinin günümüzde gittikçe önem kazanmasıyla, 
şirketlerin bu tarz değişiklikler yapmaya başlamasında gözle 
görülür bir artış bulunmaktadır.  

O



dekorasyon

Günlük hayatımızın, pandemi sürecinde aksasa da, neredeyse 
yarısını çalışma alanlarında geçiriyoruz. Bu zamanın bir kısmını 
da çalışma dışı faaliyetlerle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 
çalışma mekânları birçok diğer ihtiyacımızı da karşılayacak 
şekilde evrimleşti. Günümüz ofislerinde hobi alanları, dinlenme 
bölümleri, sosyalleşme mekânları yer alıyor, hatta ortak ofis 
kullanımları oldukça yaygınlaştı.

Vadistanbul’da, tasarlayıp uygulamasını üstlendiğimiz ofis, 
kullanıcılarının yoğun olarak hem projelendirme hem de 
uygulama sürecine katıldıkları bir çalışma oldu. Bu ortak 
çalışmanın faydasını işin sonunda hep birlikte gördük. Hem 
çalışma faaliyetlerini yerine getirdikleri hem de günlerinin 

Çalıșanların hem faaliyetlerini yerine 
getirdikleri hem de günlerinin büyük 
bir kısmını geçirdikleri bu mekânda, 

kendilerini rahat hissetmelerini, verimli 
olabilmelerini, ișin dıșına çıkarak 

rahatlayabilmelerini sağlamaya çalıștık.
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Kullanılan malzemelerin seçimleri, yapılan faaliyetin kalitesini 
ve düzeyini belirtmek açısından önemliydi. Bu nedenle doğal 
taş ve ahşap kullanıldı. Açık planlı çalışma alanlarının sessiz, 
rahat, kullanışlı ve gereken konforlu aydınlatma şartlarına uygun 
olmasına dikkate ettik.

Sürprizli, sanat eserleriyle donatılmış, yeteri kadar özel alana sahip 
olan bir çalışma mekânı oluşturduk. 

Vadistanbul’da, tasarlayıp uygulamasını 
üstlendiğimiz ofis, kullanıcılarının yoğun 

olarak hem projelendirme hem de uygulama 
sürecine katıldıkları bir çalıșma oldu.



Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir büyüme misyonuyla yoluna devam 
ederek kurumların altyapı ve üst yapı projelerini üstlenen EFT Proje’nin kurucusu 

Emrah Türkman, firma olarak kalite ve güvenin adresi olmalarını sağlayan 
tutumlarını anlatıyor. 

Tasarımın Üç Bileşeni 
Estetik Fonksiyonel 

Tamamlayıcı
EFT Proje

dekorasyon
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Sektörün ve çağın gerektirdiği 
ihtiyaçları, edindiği tecrübesi ile, 

çalıștığı kurumlara ve müșterilerine 
aktaran bir firma olarak beklentimiz; 
uygun fiyatlı, estetik, fonksiyonel ve 

tamamlayıcı projelerin sektörde artıp 
daha çok insan ile bulușmasıdır.

ir firmanın, vizyon ve amaç 
belirlemesinin önemi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Vizyon  bir firmaya cesaret, kararlılık, netlik, 
gerçeğe uygunluk ve amaç kazandırır. Vizyon 
denilince aklımıza amaç ve hedefler gelir. Bu 
anlayışla bizler de EFT Proje olarak, vizyon ve 

amaçları belirleyip yol haritası çıkarılmasının, bir firmanın 
yapı taşlarından biri olduğunu düşünüyoruz.

Rekabet sizce nedir?
Bizce rekabet, yeni başladığımız her projede daha öncekinin 
üstüne koyarak, yapabileceğimizin en iyisini yapmaktır.

EFT Proje’yi sektörde diğer firmalardan ayıran 
özelliği nedir?
EFT Proje’yi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik güven 
ve aile duygusudur.

Sektörde bu yıl neler bekliyorsunuz?
EFT Proje olarak beklentimiz; uygun fiyatlı, estetik, 
fonksiyonel ve tamamlayıcı projelerin sektörde artıp daha çok 
insan ile buluşmasıdır.

Restorasyon çalışmalarına yönelik çözümleriniz 
neler? Hassasiyet ölçünüzü açıklar mısınız?
EFT Proje olarak, hassasiyet ölçümüz; müşterilerimizin 
ailemizden biri olduğu bilinci ile, proje ve uygulama 
aşamalarında onları bu doğrultuda yönlendirerek, 
hayallerinin daha ötesinde yaşam alanları kurup hayatlarına 
güzel izler bırakabilmektir. 

B
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Baby spa merkezi iși ilk geldiğinde, ben de birçok kiși gibi yeni öğrenmiștim aslında. Dünya çapında 
bu merkezlerin ne șekilde hizmet verdiğine ve nasıl dizayn edildiğine dair hızlı bir araștırma yaparak, 

tasarım sürecimizi bașlattık.

P o z i t i f  A m b i y a n s
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Bu projede ilham kaynağımız, yok denecek kadar 
azdı. Baby spa merkezleri sektörde birbirlerine 

ilham olamayacak kadar yeniler. Bebeklere, yani 
dolayısıyla ebeveyne hitap ettiğimiz için “anı 

olușturma” fikri ile yola çıkarak fotoğraf karesi için 
uygun köșeler olușturduk. 

Hem bebeklerin hem annelerin ilgisini çekecek, 
benim de çok sevdiğim pembe ve yeșile yöneldik. 

Keskin köșeler yerine soft geçișlerle, içeriye 
girdiğinizde pozitif enerji veren bir ambiyans 

yarattık. Louise Baby Spa Merkezi projemizle henüz 
üç ayda birçok baby spa merkezine de ilham olduk. 

Dikkat çekici bir merkez yaratmaya öncelik verdik. 
Bu çekicilikle beraber tasarımın sempati ve pozitif 

enerjisini de koruması gerekirdi. Ortaya çok bașarılı 
ve bence türünün ilk örneği bir iș çıkarttık.



ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Uzun yıllar kurumsal hayatın içinde profesyonel 
olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Çalışma 
isteğinin heyecanı fazlasıyla kendini hissettirince, 
tecrübe ve bilgiyle gelen girişimcilik arzusunu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım ile ve işinin 

uzmanı bir ekiple birleştirerek, bana doğru gelen, geleceği parlak 
bir konuya yatırım yaparak gayrimenkul sektörüne girdim.
Tabii burada gayrimenkul sektörünün  geleceğin umut vadeden 
işlerinden olmasının, klasik anlamının dışına çıkan global içeriğe 
sahip olmasının, yeni enstrümanların piyasayı renklendirmesinin, 
Realtyplus’ın yenilikçi ve kavrayıcı yapısının albenisinin çok etkisi 
oldu. Doğru zamanda doğru yerdeyim diyebiliriz.

Realtyplus’ı biraz anlatır mısınız?
Realtyplus; 2002 yılında İspanya’da kurulmuş, on dokuz ülkede 
faaliyet gösteren, uluslararası bir gayrimenkul iş platformu. 
Realtyplus Türkiye-KKTC, 2021’in kasım ayında “Global İş Birlikçi 
Emlak Ağı” mottosu ile faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda Orta 
Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinin genişlemeden sorumlu bölge 
yetkilisi.

Gayrimenkul sektöründe tecrübesi olan ya da olmayan, kendi 
işinin patronu olmak isteyen, vizyon sahibi girişimcilerle 
büyümeyi hedefliyor. Büyük resimde, Türkiye’nin en yaygın 
ve güçlü gayrimenkul pazarlama zinciri olma hedefini misyon 
edinmiş bir firma. 

Ö
Uluslararası gayrimenkul iș platformu Realtyplus’ın Ankara bölge bayiliği 

ANTE Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Yıldırım, sektörün geleceğini 
de ele alarak Realtyplus’ın ayrıcalıklarını ve verdiği hizmetleri aktarıyor. 

Gayrimenkul Umut Vadediyor 
Nevin Yıldırım

NEVİN YILDIRIM

röportaj
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Realtyplus, temsilcilerine onların birer 
lider emlakçı olmalarını sağlayacak bir 

dizi araç ve hizmet sunuyor.

Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 185/5 Çankaya-Ankara
Tel: +90 312 666 54 62 - 0 533 409 66 96 - nevin.yildirim@realtyplus.com.tr

Realtyplus, her türlü gayrimenkul alım-satım ve kiralama işleminin 
yanında mülkiyet yönetimi, konsept planlama, proje ve arazi 
geliştirme, yatırım analizi, değerleme ve müzayede konularında da 
hizmet veriyor. Bunu da yetkin ve eğitimli brokerlar ve gayrimenkul 
danışmanları ile üst düzey hizmet vererek, pazar hâkimiyetini 
sürekli arttırarak  ve mesleki etiğe bağlı çalışarak gerçekleştirmeyi 
hedefliyor.

Biz geleneksel bir gayrimenkul pazarlama şirketi değiliz. 
Realtyplus’taki tüm gayrimenkul danışmanları ve ofisler, 
kariyerlerini geliştirebilecekleri ve şirketin yönetimine 
katılabilecekleri şeffaf ve demokratik bir yönetim felsefesini 
benimsemektedir. Buna ek olarak, Realtyplus’ta sunabileceğimiz 
hizmetler de sınırsız. Kiralama, satış, yatırımcılar, konut, tatil, lojistik, 
arazi, kentsel dönüşüm, yeşil enerji, finansal, hukuk, sigorta vb. çok 
değişik ve çeşitli hizmet alanlarımız mevcut. Bunları hem yerel hem 
ulusal hem de uluslararası platfromlarda yapabiliyoruz.

Bu noktada, çalışma metodolojimizin farklılığından bahsetmeden 
geçmemek lazım. İlgi çekmeye ve sadakate odaklanan özel çalışma ve 
organizasyon sistemi, eksiksiz ve kaliteli gayrimenkul hizmetlerine 
dayalı müşteri portföyü oluşturma mottomuz önemli bir konu.

ANTE Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
neler yapmaktasınız?
Ben, tüm yönetim kurulu üyeleri ve uzman ekibimiz ANTE 
Gayrimenkul’ün dış ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında kurumun 
çeşitli cemiyet ve sivil toplum örgütlerinde temsil edilmesi, hedef 
kitle nezdinde kurum faaliyetlerinin anlatılması, markanın 
tanıtılması, kamu kurumlarıyla ilişkilerin yönetilmesi kısmında hep 
beraber çalışıyoruz. Takım bilinci ve sorumluluğuyla her düzeyde 
paylaşarak çalışmak da Realtyplus’ın vizyon öğelerinden biri.

Emlak sektöründe bu yıl neler bekleniyor? 
Öngörüleriniz nelerdir?
Son aylarda sektörde yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve belirsizliği 
nedeniyle  acil ihtiyaçlar dışında özellikle yatırımcı ve genel kullanıcı 
tarafında durgunluk söz konusu olsa da, gayrimenkul her dönemde 
ayakta durabilen bir sektördür. Sektörel bazlı alınan önlemlerin kısa 
sürede etkisini göstereceğine inanıyorum. Bunun sonucu olarak artan 
konut üretimi, sektörümüze gereken hareketliliği getirecektir.

Markalı emlak danışmanlarına başvurmanın 
avantajları nelerdir?
Her şeyden önce, güvenilir ve kaliteli hizmet alınacağından emin 
olunur. Danışmanlık aldığınız kişinin, yetkin ve mesleğiyle ilgili 
eğitimli olduğunu, işini profesyonel yapan ve kurumsal bir çatı 
altında, etik iş değerleriyle çalıştığını bilirsiniz. 

ANTE Gayrimenkul olarak verdiğiniz hizmetler ve 
danışmanlıklar neler?
ANTE Gayrimenkul ortakları olan bizler inşaat, enerji yatırımları ve 
kamuda uzun yıllar edindiğimiz tecrübelerimizi, Realtyplus Ankara 
Bölge Franchise’ı olarak devam ettirme amacındayız. Realtyplus 
Türkiye adına, Ankara sınırları içerisinde franchise verme, denetleme 
ve iş geliştirme konularında tam yetkiliyiz.

Gayrimenkul yatırımcılarına tavsiyeleriniz neler?
Ekonomik krizler her zaman için gayrimenkul yatırımcılarına cazip 
fırsatlar sunar. Özellikle yeni konut ihtiyacının çokça hissedildiği 
şu dönemde, konut üretimine uygun, nitelikli arsa yatırımlarının 
yatırımcısına kısa sürede para kazandıracağını düşünüyorum.

Gelecek hedef ve planlarınızdan bahseder 
misiniz?
ANTE Gayrimenkul olarak, işe başlarken gelişimimizi 
zamana yayarak sağlıklı büyümeyi hedefledik. Bu hedefe 
uygun olarak, ofisler arası iletişimin ve iş birliğinin yüksek 
olduğu, müşteri memnuniyeti yüksek, iş ortaklarının çok para 
kazanabildiği bir iş platformu olmayı hedefliyoruz.
Ayrıca ileri aşamalarda STK’lar ile iş birliği içinde 
olabileceğimiz alanlar yaratmayı da planlıyoruz.. 



vlerimizde belki de çoğu zaman ikinci plana 
attığımız banyolarımızın tasarımları aslında 
tüm evin genel tasarım algısında çok önemli 
bir rol oynar. Şık, modern, kullanışlı ve stil 
sahibi banyolara sahip olmanın dekorasyon 
fikirlerine ve banyolarınızı olduğundan çok 

daha geniş gösterecek çözüm önerilerine gelin birlikte 
bakalım. 

Genellikle evlerde banyolara düşen metrekareler sınırlıdır; 
fakat kısıtlı alanda hem kullanışlı hem de şık banyo 
tasarımları yaratmak için öncelikle yerleşim planlamasını 
doğru yapmak gerekir. 

E

İlham veren banyo tasarımları ve 
birbirinden yaratıcı dekorasyon 

fikirlerini Aksoline Mimarlık kurucu 
ortağı İç Mimar Yağmur Aksoy, 
MAG Okurları ile paylașıyor...

Aksoline 
Mimarlık
Stil Sahibi 
Banyolar

YAĞMUR AKSOY 

dekorasyon
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• Zemin seramiklerini sade, tek renk ve büyük ebatlı seçerseniz 
mekânın bütünlük algılısını bozmamış olursunuz. Zeminde 
kullanılan seramiği duş içerisine devam ettirip duş teknesi 
kullanımından kaçınırsanız banyolarınız, olduğundan çok daha 
büyük görünecektir.
• Tuvalet ve gizli rezervuar arkalarındaki duvarlarda farklı renk 
seramikler kullanarak veya ufak objeler koyabileceğiniz nişler 
oluşturarak banyolarınızda daha sıcak ve şık bir görünüme 
ulaşabilirsiniz. 
• Koyu renk tercihleri her küçük mekânda olduğu gibi 
banyolarınızda da alanı olduğundan küçük gösterebilir; fakat 
kuvvetli ve dengeli bir aydınlatma sistemi ile bu durumu kolayca 
engelleyebilirsiniz. 
• Duvarlarda neme dayanıklı duvar kağıdı veya dokulu boya 
seçimleri ile daha sade ve şık bir görünüme ulaşabilirsiniz. 
• Banyo mobilyalarında duvara monte dolaplar tercih edin ve 
zemin ile ilişkisini tamamen koparın. Böylelikle temizlik avantajı 
yaratır ve olası bir ıslanmaya karşı mobilyalarınızın ömrünü 
uzatmış olursunuz. 
• Son zamanlarda çokça kullandığımız diğer bir detay ise 
kendinden ayaklı dikey lavabolar. Görünüm olarak hem çok özgün 
bir stile sahip hem de yer tasarrufu sağlıyor. 
• Son olarak; banyonuzu şık bir görünüme kavuşturmak 
istiyorsanız aksesuar uyumlarınıza dikkat etmelisiniz. Havlularınız, 
sabunluklarınız ve diğer aksesuarlarınızın renklerini birbirine 
uyumlu seçmelisiniz. Hasır havlu sepetleri, küçük yapay bitkiler ve 
mumlar ile sıcak bir ortam yaratabilirsiniz.  





Studio64,
alanlara

değer katma
vizyonuyla

çevreye duyarlı
estetik 

tasarımlar
yaratır.

Studio 64 Mimarlık, 
alanında uzmanlașmıș 

kadrosu ile, oteller, 
restoranlar, ofis ve 
yașam alanları için 

mimari çözümler 
üretip anahtar teslim 

projeler sunar. 
Yaratıcılığın ve estetik 

anlayıșın yanında, 
kendi mobilya üretim 

tesisiyle de hizmet 
vermektedir. Tasarım, 
projelendirme, üretim 

ve uygulamanın 
tek çatı altında 

gerçekleșmesi ile 
kaliteli bir iș sürecini 
müșterilerine sunar.

Oğuzlar Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı No: 64/A Ankara, Turkey

studio64mimarlik
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Geçen ayki yazımızda “girișler, karșılamalar ve mutfaklar” gibi konulara 
değinmiștik. Bu ay ise “çocuk odaları ve çalıșma odaları” konularını ele alacağız.

Işık ve Renk Seçimi 
Önemlidir

ilemizin kuşkusuz en önemli bireyleri 
çocuklarımızdır. Peki, çocuklarımızın en çok zaman 
geçirdikleri yer olan odaları nasıl olmalı ve nelere 
dikkat edilmeli?

Gelişen teknoloji ve eğitim düzeylerinin 
yükselmesiyle birlikte tüm dünya toplumları, çocuk gelişiminin 
ne kadar önemli olduğunun ve bu gelişimin, ilerideki psikolojik 
durumlarında büyük rol oynadığının farkına vardı. Bu farkındalık 
ile beraber çocuk gelişimi konusunda uzmanlaşan insanların yaptığı 
incelemeler, onların yaşadıkları mekânın ve hatta etraflarındaki 
renklerin bile çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, 
en çok zaman geçirdikleri yerlerden biri olan odaları da önem 
kazanmaya başladı. Bu odaların ışık alış oranları, seçilen renkler, 
kullanılan objelere kadar pek çok unsuruna tasarımda dikkat 
edilmelidir. Evet, pek çok yazımızda tasarımın bir bütün olduğuna, 
tüm evin tasarımının bir bütün olarak ele alınmasına değindik. 

A

Uğur Batur
ugurbatur@arteramimarlik.com

Aslında bu odalar bütün tasarımdan farklı görünse de, küçük 
dokunuşlarla onları da tasarımla bütünleştirmek çok kolaydır. 
Kaldı ki; bir ailenin algısı, yani o ailenin yaşam tarzı, beğenileri, 
keyif aldıkları tatlar ve dokular ne ise, çocuk da bunun bir 
yansıması olduğu için tasarımı başkalaştırmaya çalışmak gereksiz 
olacaktır. 

Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra çocuk 
odalarının tasarımında neler yapabiliriz?
Her tasarımın değişmez ve en önemli unsuru olan doğal ışık, bu 
odalar için de vazgeçilmezdir. Bu odaların alacağı doğal ışığın, 
çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı için önemi çok ama 
çok fazladır. En az doğal ışık kadar önemli olan bir diğer unsur 
ise renklerdir. Kız çocuğu ise pembe, erkek çocuğu ise mavi renk 
seçmek; onlara, emin olun, onları bu renklere şartlandırmaktan 
çok daha fazla zarar verecektir. Tüm renklerin unisex olduğunu 
unutmamak lazım. Ayrıca iddialı renkler, çok parlak veya çok canlı 

renkler seçmemeye dikkat etmek lazım. Kan dolaşımını hızlandıran her 
renk, çocuğunuzda hiperaktivite problemlerine sebep olabilir.

Bu odalarda ayrıca çocuğunuzun yaş grubuna göre, yaratıcılığını 
arttıracağı oyun alanları ve/veya çalışma alanları oluşturmak 
gerekmektedir. Bunlar çocuğunuzun ileride daha başarılı bir birey 
olmasında önemli rol oynayacaktır.

Salgın döneminin vazgeçilmezi olan, evlerimizdeki 
çalışma alanları için nelere dikkat edilmelidir?
Salgın zamanında hepimiz belli dönemlerde evimize kapandık ve 
evlerimizden çalışmak zorunda kaldık. Hatta birçok insan pandemi 
şartları rahatlasa da evden çalışmaya devam etti. Bu durum, 
beraberinde, evlerimizde bazı düzenlemeler yapmamıza sebep oldu. 
Bunlardan bir tanesi de çalışma odası oldu. Çalışma odası tasarlanırken 
ilk dikkat etmemiz gereken konu altyapısı. Bu oda tasarlanırken, 
işinizle alakalı kullanacağınız cihazlar tespit edilmelidir. Bu cihazlar 
belirlendikten sonra bunların yerleşim yerlerine karar verilmeli ve 
cihazların ihtiyaç duyduğu elektrik, internet, telefon, HDMI gibi 
kablolar önceden çekilmelidir.

Altyapı tamamlandıktan sonra kendi zevklerinize göre döşeme kısmı 
başlar. Bize yıllar içerisinde gelen talepler doğrultusunda gördük ki en 
ortak talep, mümkün olduğu kadar büyük çalışma masası. Bu sizin 
daha konforlu çalışmanızı sağlayacaktır. Çalışma odaları kişiye özel 
mekânlar ve bu yüzden kesin şu veya bu tarzda olmalı demek doğru 
olmaz ama şunu söyleyebiliriz; bu mekânlarda uzun zaman geçirileceği 
için mekân tasarımının ve renklerinin çok iddialı olmaması ve çok fazla 
mobilyaya boğulmamasına özen gösterilmesi gerekir, çünkü her şeyin 
fazlası bir müddet sonra sizi de boğacaktır. 

Renkler ve renk oyunları her yerde olduğu gibi çalışma odalarında da 
sizin psikolojinizi doğrudan etkileyeceği için, aynı zamanda çalışma 
performansınıza da etki edecektir. Yine mat ve soft tonlar, burada da 

sizi rahatlatacağı için daha keyifli bir ortamda çalışmanıza 
yardımcı olacaktır. Bazen mesleğiniz de renk seçiminde 
belirleyici olabilir. Mesela yaratıcılık gerektiren bir meslekte 
iseniz ona göre daha canlı ve renkli tonlar seçebilirsiniz.

Aslında mekânlardaki en önemli unsurlardan biri ışık, 
diğeri seçilen renklerdir. Bu nedenle yaşam veya çalışma 
alanlarınızda bunları sağlarken lütfen çok iyi araştırın ve 
gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın.

Bu ayki yazımızda çocuk odaları ve evlerimizdeki çalışma 
odalarından bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki yazımızda yeni 
bir konuyu ele alacağız. 
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İnsan ve kaliteye verdiği değerle yol alan, yenilikçi olmayı görev edinen, müșteri 
iletișimini üst düzeyde tutarak beklentilerin ötesine geçme vizyonuyla günümüze 

gelen Bener Mobilya’nın kurucu ortakları Ömer ve Yeșim Bener, yeni açılan 
konsept mağazalarından bahsederken açık alan mobilya trendlerini aktarıyor...

Kalite Konfor ve
Ergonomi Bir Arada

Bener Mobilya

ener Mobilya’nın kuruluş öyküsü nedir? 
Faaliyetimiz 1969 yılında, aile büyüklerinin kurduğu 
mobilya imalatı ile başlamış olup 2001 yılında kurumsal 
kimliğine kavuşmuştur. Çok sayıda kurumsal ve özel 
projeyi başarı ile tamamlayarak kesintisiz olarak elli 
üç yıllık bir marka geçmişi ile, günümüzde de hizmet 
vermeye devam etmekteyiz.

B

YEȘİM-ÖMER BENER

Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?
Modern tasarım çizgisine sahip yenilikçi ürün yelpazemizle 
hayatınızı daha keyifli hale getirecek, yaşam alanlarınız için 
ihtiyacınız olanı, en doğru ve ölçeklendirilebilir seçenekler ile siz 
değerli müşterilerimize sunuyoruz. Tüm yaşam alanlarınıza uyum 
sağlayabilecek özel tasarımlar, iç mimari projelendirme ve imalat 
hizmetleri vermekteyiz.

Açık alanlarınıza eșlik edecek sezon 
trendleri; bahçe oturma grupları ile birlikte 

kullanabileceğiniz yemek masaları, keyif 
ürünleri, dekoratif saksılar ve sepetlerden 

olușan açık alan aksesuarları. 

Yeni açılan konsept mağazanızın ürün yelpazesinden 
bahseder misiniz?
Hayalini kurduğunuz yaşam ve çalışma alanlarınızda, iç ve dış 
mekânlarda, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek, oldukça geniş 
ürün yelpazemiz bulunmaktadır. Açık alanda, güneş ışınları ve 
neme dayanıklı bahçe mobilyalarını ve bunlara eşlik edecek keyif 
ürünlerini, çalışma hayatınızın vazgeçilmezi olan modern, şık, aynı 
zamanda ergonomik ofis mobilyalarını ve oturma gruplarını, tüm 
alanlarınız için tamamlayıcı olacak aksesuarlar ve organik ev tekstil 
ürünlerini mağazamız için tercih ettik.

Havaların ısınmasıyla beraber teras, bahçe ve havuz 
sezonu da açıldı. Açık alanlarda nasıl mobilyalar 
kullanılmalı? Bu alanlar için müşterileriniz tarafından 
en çok tercih edilen ürünler neler?
Mağazamız için en önemli gruplardan biri olan açık alan bahçe 
mobilyalarında; suya ve güneş ışınlarına dayanıklı korozyona 
(pas) uğramayan metal, ahşap ve özel kumaşlardan üretilen 
mobilyalar kullanılmakta. En çok tercih edilen ürünler rattan grubu, 
alüminyum ve teak ağacından üretilen ahşap mobilyalar. Yan ürün 
olarak, yemek ve oturma gruplarını tamamlayan keyif ürünleri de 
müşterilerimizin beğenisine sunulmakta. 

Bu sezonun açık alan trendleri neler?
Bizim için açık alanlarınıza eşlik edecek sezon trendleri; bahçe 
oturma grupları ile birlikte kullanabileceğiniz yemek masaları, 
keyif ürünleri (salıncak, daybed, şemsiye), dekoratif saksılar ve 
sepetlerden oluşan açık alan aksesuarları. 

bener.living.spaces
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Tasarımlarını yaparken her projeyi özgün ve doğru șekilde uygulayabilmeyi 
temel prensip edinen İç Mimar Süheyla Okudan Yıldız, kendi ismiyle kurduğu iç 
mimarlık firmasıyla ergonomik, estetik ve yenilikçi tasarımlar yaparak her geçen 

gün daha iyi mekânlar olușturmaya devam ediyor.

Kendine Özgü Tasarımlarla
Süheyla Yıldız İç Mimarlık

endinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? Verdiğiniz hizmetler neler?
İzmit doğumluyum; aslen Trabzon, Of’luyum. Lisansımı 
Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde bitirdikten 
sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde İç 
Mimarlık üzerinde yüksek lisansımı tamamladım. 
Lisanstan sonra hemen iş hayatına atıldım. Üç sene 

kurumsal bir firmada iç mimar olarak görev aldım. 2021 senesinde 
Süheyla Yıldız İç Mimarlık adı altında kendi firmamı kurdum. 
Konut, ofis, klinik, villa, muayenehane projelerinin tasarım ve 

K

SÜHEYLA OKUDAN YILDIZ

uygulamalarında hizmet veriyoruz. Yaptığımız projeleri; keşif 
aşamasından başlayarak iki boyut, projelendirme, üç boyut 
render’lar ve şantiyelerin hepsini büyük bir özveri ve dikkatle 
uyguluyoruz. 

Tasarım sürecinizden biraz bahseder misiniz? 
Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?
İlk olarak kimin için tasarım yapılacaksa onunla görüşüp 
nelerden hoşlandığını, bizden taleplerini, neleri sevip neleri 
sevmediğini, yaşam tarzını, yaşam düzenini belirliyorum. 
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Sonrasında bütün bunları göz önünde bulundurarak hem estetik 
hem de ergonomik olarak neler yapabiliriz diye plan ve çizimler 
yapıyorum. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda her projeye özel 
detay ve çözümlemeleri sunuyorum. Onaylanmasının ardından 
renklere, dokulara karar veriyoruz. Son olarak, bütün detaylara 
dikkat edilerek montajlarımızı yapıyoruz. Projelerimizi teslim 
ediyoruz. 

İç mimar olarak tasarımını yaptığınız evlerden 
birinde yaşasam dediğiniz oldu mu hiç?
Çok fazla konut projesi yaptım. Hepsinde çok özel alanlar 
oluşturmaya çalıştım. Bu projelerimin içinde bana daha yakın 
olan evlerim var ama hepsi benim için çok özeldir. Sadece bir 
villa projemin lokasyonu beni çok etkilemişti. Çok özel bir alan 
oluşturulmuştu. Galiba orada dinlenmek ve huzur bulmak için 
yaşamak isterdim. 

Bir mekânı dekore ederken yatırımı en çok nereye 
yapıyorsunuz? Size gelen istekler en çok hangi 
doğrultuda oluyor?
Her projemiz için farklı oluyor. Müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda ilerliyoruz. Konut  projesi, ofis projesi, klinik projesi 
gibi genel olarak düşünürsek, giriş bölümlerine daha çok yatırım 
yapılıyor denilebilir. İlk izlenim önemlidir derler ya, bu yüzden 
karşılama alanlarına daha çok önem veriliyor. Konutlarımızda ise 
en çok mutfak diyebiliriz. Çok fazla vakit geçirilen bir alan olduğu 
için tasarımı yapılırken üzerinde uzunca düşünüyoruz.  

İlerleyen dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığınız 
projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Bir sürü planım var. Ben kendini geliştirmeyi seven biriyim. 
Çalışmak, özellikle mesleğimle ilgili çalışmak, beni çok mutlu eder. 
İşimi büyütüp birçok kişiye iş istihdamı sağlamak istiyorum. 
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Müșterilerinin zevk, fikir ve yașam tarzını göz önünde bulundurarak kișiye özel çok 
alternatifl i tasarımlar sunan Stillium Mimarlık & Tasarım Kurucusu İç Mimar 
Ceylan Öztepe, bu sezon ilerledikleri çizgiyi ve yaz tasarımlarını açıklıyor.

Stillium Mimarlık & Tasarım
Mükemmeli Tasarlamak

endinizden biraz bahseder misiniz? 
Mimar ve mühendis bir ailenin kızı olarak, çocukluğum 
hep şantiyelerde geçti ve meslek aşkı çocukluğuma 
dayanıyor. Bu meslek aşkı ile 2006 yılında Stillium 
Mimarlık ofisini açtım ve şimdi de Stillium Concept ile 
bunu taçlandırarak devam ettirmekteyim. Çukurova 
Üniversitesi mezunu, evli ve iki çocuk annesiyim. On 

beş yıldır sektördeyim ve çok farklı projelerde çalıştım. İç mimari 
tasarımdan, villalarda mimari proje tasarımlarına kadar birçok 
projede yer aldım. “Her proje yeni bir heyecan, yeni bir başlangıçtır 
bizim için” diyerek yepyeni projelere imza atmaya devam ediyoruz.

K

CEYLAN ÖZTEPE

Stillium olarak farklı alanlarda hizmetleriniz 
bulunuyor. Bunlardan kısaca bahseder misiniz?
Stillium Concept’te özel tasarım aksesuarlar, aydınlatmalar ve 
yağlı boya tablolarla yaşam alanlarına kimlik kazandırıyoruz 
ve projelerimizin en önemli detaylarını Stillium Concept ile ön 
plana çıkarıyoruz.

Stillium Kids ile, dünyaya daha yeni merhaba demiş 
miniklerimiz için antialerjik ve antibakteriyel malzemelerle 
özel tasarımlar yapıyoruz. Onların odalarını, yaşam alanlarını 
daha keyifli hale getirecek detaylar tasarlıyoruz.

Yaz projelerimizde ketenler, soft renk ahșap 
tonları kullanırken yine yazın renklerini 

yașam alanlarımıza tablolarımızla, kırlent ve 
aksesuarlarımızla tașıyoruz.

stillium_concept / stilliummimarliktasarim

Firma olarak son zamanlarda hangi tarzı 
benimsiyorsunuz? Bu sezon ilerlemek istediğiniz bir 
çizgi var mı?
Ağırlıklı olarak modern ve minimalist çizgimizde ilerliyoruz; ama 
müşterilerimizin tarz ve zevklerini göz önünde bulundurduğumuz 
için tek bir çizgimiz var diyemeyiz. Projemizin içeriği, mekânının 
durumuna ve kimliğine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Tasarımlardaki felsefeniz nedir? Örneğin; yatak 
odasında hangi renkleri kullanarak ve nelere dikkat 
ederek ilerliyorsunuz? 
Yatak odalarında ağırlıklı olarak dinlendirici tonları kullanmayı 
seviyorum. Tablolarda, aksesuarlarda ve kırlentlerde renk 
kullanmayı seviyorum. Bu sezon ağırlıklı olarak taba-turuncu 
tonlarıyla, mavi ve lacivert tonlarını kombinledik.

Yaz projelerinizde yaşam alanları tasarlarken nelere 
dikkat ediyorsunuz? 
Yaz projelerimizde ketenler, soft renk ahşap tonları kullanırken 
yine yazın renklerini yaşam alanlarımıza tablolarımızla, kırlent 
ve aksesuarlarımızla taşıyoruz. Yalıkavak-Bodrum’da yaptığımız 
bir evimizde ham keten tüller, hazeranlı yatak başlıklarımız ve 
gardıroplarımızla yine mavinin geçişli tonlarını kullanarak tam bir 
Bodrum evi yapmıştık. 
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Yurt içi ve yurt dıșında birçok bașarılı projeye imza atan Muti Interior kurucusu
İç Mimar Safa Muti, firma olarak vizyonlarını ve ev girișlerinin minimal olmasının 

önemini aktarıyor.

Muti Interior
Görsel Bir Lezzet

endinizden biraz bahseder misiniz?
1987 Erzurum doğumluyum. Ben bir yaşındayken, ailem 
İstanbul’a yerleşiyor. O tarihten beri Bostancı’da ikamet 
etmekteyim. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç 
Mimarlık bölümü mezunuyum. 2020 yılında hayatımı 
Senem Ekşi ile birleştirdim. Golden retriver cinsi iki 
kızımız var. Birinin adı Kurabiye, diğerininse Kahve. 

Muti Interior ne zaman kuruldu? Amacı, vizyonu 
nedir?
Muti Interior’u; o dönem üniversiteden arkadaşım olan, şimdiki 
eşim Senem Ekşi ile birlikte 2018 yılının şubat ayında kurduk. Muti 
Interior firmasını kurduğumuz ilk günden bu zamana kadar birçok 
başarılı yurt içi ve yurt dışı projeler gerçekleştirdik. Firma amacımız 

K

SAFA MUTİ, SENEM EKȘİ MUTİ

ve vizyonumuz, kullanıcı beklentilerini günümüz trendleriyle 
harmanlayarak hayata geçirdiğimiz projelerde konforu ve estetiği bir 
arada sunmak.

Verdiğiniz hizmetler neler?
Muti Interior olarak villa, ofis, restoran, kafe, otel vb. mekânlar 
üzerinde çalışmalar yaparak danışmanlık, projelendirme, tasarım ve 
uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz.

Bir projenizde, ev girişlerinin minimal olmasının daha 
faydalı olacağını belirtmiştiniz. Bunun nedeni nedir? 
Siz tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Ev girişlerinin minimal olmasına önem veriyoruz. Bunun sebebi ise 
en başta, akşam eve geldiğiniz zaman kapınızı açtığınızda sizi ferah 
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Yurt içi ve yurt dıșında birçok bașarılı projeye imza atan Muti Interior kurucusu
İç Mimar Safa Muti, firma olarak vizyonlarını ve ev girișlerinin minimal olmasının 

önemini aktarıyor.

Muti Interior
Görsel Bir Lezzet

endinizden biraz bahseder misiniz?
1987 Erzurum doğumluyum. Ben bir yaşındayken, ailem 
İstanbul’a yerleşiyor. O tarihten beri Bostancı’da ikamet 
etmekteyim. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç 
Mimarlık bölümü mezunuyum. 2020 yılında hayatımı 
Senem Ekşi ile birleştirdim. Golden retriver cinsi iki 
kızımız var. Birinin adı Kurabiye, diğerininse Kahve. 

Muti Interior ne zaman kuruldu? Amacı, vizyonu 
nedir?
Muti Interior’u; o dönem üniversiteden arkadaşım olan, şimdiki 
eşim Senem Ekşi ile birlikte 2018 yılının şubat ayında kurduk. Muti 
Interior firmasını kurduğumuz ilk günden bu zamana kadar birçok 
başarılı yurt içi ve yurt dışı projeler gerçekleştirdik. Firma amacımız 

K

SAFA MUTİ, SENEM EKȘİ MUTİ

ve vizyonumuz, kullanıcı beklentilerini günümüz trendleriyle 
harmanlayarak hayata geçirdiğimiz projelerde konforu ve estetiği bir 
arada sunmak.

Verdiğiniz hizmetler neler?
Muti Interior olarak villa, ofis, restoran, kafe, otel vb. mekânlar 
üzerinde çalışmalar yaparak danışmanlık, projelendirme, tasarım ve 
uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz.

Bir projenizde, ev girişlerinin minimal olmasının daha 
faydalı olacağını belirtmiştiniz. Bunun nedeni nedir? 
Siz tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Ev girişlerinin minimal olmasına önem veriyoruz. Bunun sebebi ise 
en başta, akşam eve geldiğiniz zaman kapınızı açtığınızda sizi ferah 

ve şık bir alanın karşılamasının verdiği huzurun bizce çok önemli 
olması. Ev girişleri hem işlevsel olmalı hem de kesinlikle göze hitap 
etmelidir. Evinize gelen bir misafir sizin yatak odanızı, hobi odanızı 
görmeyecektir; fakat evinizin girişlerini görecekler. Biz firma olarak 
ev girişlerinin, görsel bir lezzet ve evin diğer bölümleri için merak 
uyandırıcı bir bölüm olduğuna inanıyoruz. Muti Interior olarak 
tarzımız, mekâna ve müşterilerimizin isteklerine göre değişiklik 
göstermektedir. Tabii ki bir tarzımız var ve projelerimizde bu tarzımızı 
yansıtıyoruz. Çok okuyan mı bilir, yoksa çok gezen mi bilir? Tabii ki 
okumak, araştırmak, güncel kalmak çok önemli ama bu sorunun 
cevabı bizim sektörde kesinlikle “Çok gezen daha çok bilir”. Otuza 
yakın ülke dolaştık. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya. Her 
ülkenin kendine göre bir tarzı, kendine göre bir yapısı, kendisine 
göre bir mimarisi var. İşte biz her gittiğimiz, her gördüğümüz yeni 
ülkede kendimize, mesleğimize, işimize bir şeyler katıyoruz. Bunları 
kendi tarzımızla bütünleştirdiğimizde gerçekten ortaya güzel projeler 
çıkıyor.

Sanatı yaşam alanlarına taşıdığınızı belirtiyorsunuz. 
İç mimarlar da diğer sanatkârlar gibi işlerine 
karışılmasını pek tercih etmez mi? Siz kişiye özel 
tasarımlar yaparken müşteri memnuniyetini korumak 
amacı ile onlardan gelen talepleri kendi bakış açınızla 
nasıl birleştiriyorsunuz?
Bizim, firma olarak ilk günden bu zamana kadar sürekli söylediğimiz 
iki cümle var. Bunlardan ilki: “Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim”. 
Diğeri ise “Sanatı yaşam alanlarınıza taşıyoruz”. Aslına bakarsanız 
bu iki cümleye önem vermemizin karşılığını birçok başarılı 
projeyi hayata geçirerek aldık. Müşterilerimizin tabii ki bütün 
istekleri bizler için çok önemli. Projeye ilk çizgiyi atmadan önce 
müşterilerimizle oturur; isteklerini, zevklerini, hobilerini, hayallerini 
muhakkak dinleriz. Sonuçta o mekânda vakit geçirip yaşayacak 
olanlar onlar. Bu konulara tam vakıf olduktan sonra projeyi çizmeye 
başlarız. Proje süresince bazen müşterilerimiz ile ufak detaylarda 
farklı düşünebiliyoruz. Böyle zamanlarda, doğru olanı göstermek 
için örneklerle, görsellerle müşterilerimize bunun olmayacağını 
açıkladığımız takdirde onlar da bizlere hak veriyor ve ortaya güzel 
projeler çıkmış oluyor.  



Fabrika 
Yerleşkesine 
Görkemli Açılış
Dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat 
yapan ve Türkiye’de elli beş ilde 
iki yüz otuz beş bayi ağı bulunan 
Capilon Mobilya’nın yeni fabrikası, 
kalabalık ve görkemli bir törenle 
açıldı.

Akyurt’ta gerçekleşen açılış törenine iş ve siyaset dünyasından 
çok sayıda isim katılım gösterdi. Marka sahipleri Murat Kopan ve 
İbrahim Kopan yeni fabrikaları için heyecanlarını ve hedeflerini 
dile getirirken kendilerini bu özel günde yalnız bırakmayan 
herkese teşekkür etti. Tören; müzik dinletisi, etkinlikler ve 
lezzetli ikramlarla devam etti. 

HİLAL AYIK

EBRU-HAYRİYE KOPAN

davet

NURETTİN ÖZDEBİR

İBRAHİM KOPANMURAT KOPAN
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HAZEL-BERAT KUZU ESRA NUR ÖZDEN, HALİME YAZ AYTEKİN GÜRER

MUSTAFA MUTLUMELİS GÜRBÜZER, ZÜLEYHA KÜÇÜKATAMUSTAFA DERYAL

Türkiye’nin 
birçok ilinde 
iki yüzden 
fazla bayi ağı 
bulunan Capilon 
Mobilya’nın 
yeni fabrikası, 
kalabalık ve 
görkemli bir 
törenle açıldı.
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Açık Havaya 
Doğru

Yeșilin ve güneșin getirdiği huzurla 
gündüzleri kușların cıvıltısının ve 

akșamları ay ıșığının altında oturmanın 
keyfini yașayabileceğiniz teras ve 

bahçeleriniz için seçkilerimiz sizlerle...
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Açık Havaya 
Doğru
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TEPE HOME
Sandalye

MUDO CONCEPT
Saksı 1.877 

ZARA HOME
Masa 5.999 

ZARA HOME
Konsol 6.999 

H&M
Mum Tepsisi 179 

GULECDECOR-LET’A
Seramik Kokulu Mum 369 

YOI DESIGN-MISSONI
Yastık

YARGICI
Yan Sehpa 6.406 

MUDO CONCEPT-SALUDA
Şezlong 8.175 

SLIDE-TABLE
SEM COLLECTIONS

Sehpa
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GULECDECOR

Her Zevke 
Göre

Zevkinize uygun bir șekilde 
kullanacağınız dekorasyon ürünleriyle, 
yașadığınız ortama renk katarak güzel 

bir ambiyans elde edersiniz.
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BEYMEN-RALPH KAUREN
Bardak Altlığı 2.149 

BEYMEN-RALPH KAUREN
Sürahi 4.999 

CONTARDI MARKA-CALIYPSO
SEM COLLECTIONS

Aydınlatma



Büyülü 
Renkler
Aksesuarlarınızda 

kullanacağınız renklerin 
büyülü dünyasıyla mekânları 

alıșılmıșın dıșına çıkarın.

VAKKO
Vazo 3.250 

KARACA HOME
Meyvelik Seti 499 
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KARACA HOME
Biblo 199 
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Moda anlayıșı, seyahatleri ve sosyal medyadaki paylașımlarıyla beğenileri 
üzerine çeken, Instagram’ın sevilen yüzü İpek Köse, infl uencer yönünü 

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

ipek Kose
Adım Adım Takip Edilmek

röportaj
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Moda anlayıșı, seyahatleri ve sosyal medyadaki paylașımlarıyla beğenileri 
üzerine çeken, Instagram’ın sevilen yüzü İpek Köse, infl uencer yönünü 

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

ipek Kose
Adım Adım Takip Edilmek

röportaj

Hızlı moda yerini yavaș yavaș daha 
zamansız ve kalıcı bir moda anlayıșına 

bırakıyor bence. Ben tamamen 
zamansız ve dolapta olmasından 

mutlu olacağım parçaları almayı tercih 
ediyorum.

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1984 yılında İstanbul’da doğdum. Artvinli bir baba ve 
Arnavut bir annenin kızı olarak Bağdat Caddesi’nde 
büyüdüm. İkiz erkek kardeşim var. İlkokul, ortaokul ve 
liseyi İstek Semiha Şakir Koleji’nde okudum. Üniversite 
ve yüksek lisans eğitimimi kardeşimle beraber 
Miami’de tamamladık. Mutlu, kalabalık sofraların 

olduğu, evimizden misafirin hiç eksik olmadığı bir çocukluk 
geçirdim. Evli ve üç çocuk annesiyim. 

Instagram’da sizi öne çıkaracak bir mesleğiniz 
olacağını tahmin eder miydiniz?
Sosyal medya kullanmaya başladığımda böyle bir meslek 
yapacağımı düşünmüyordum; fakat fotoğraf çekmek apayrı 
bir tutku. İçerik üretirken de fotoğraf çekerken de inanılmaz 
mutlu oluyorum ve her geçen gün kendimi geliştirdikçe daha da 
keyif alıyorum. Influencer olmak bence günümüzde; çevresini 
etkileyen, gittiği yerlere ya da kullandığı ürünlere özellikle sosyal 
medya kanallarından takipçilerini sürükleyen demek. Gerçek bir 
influencer, takipçileri tarafından adım adım takip ediliyor.

Sizce moda nedir?
Moda; kişinin yaşam şekildir, insanın kendini yansıtmasıdır ve 
tabii ki modanın geçip, stilin kalacağını düşünenlerdenim.

Ö
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Zamansız moda hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Siz zamansız tasarımlarla mı ilerliyorsunuz 
yoksa trendleri mi takip etme taraftarısınız?
Hızlı moda yerini yavaş yavaş daha zamansız ve kalıcı bir 
moda anlayışına bırakıyor bence. Ben tamamen zamansız 
ve dolapta olmasından mutlu olacağım parçaları almayı 
tercih ediyorum. Arada tabii ki trend parçaları özellikle 
sosyal medyanın içinde olduğum için alıyorum; fakat 
çoğunlukla, aldığımda ikonik bir parça almayı tercih 
ederim. Bu şekilde hem dolap sıkıcı hale gelmiyor hem 
de ömür boyu benimle olacak parçalarım oluyor. Benden 
kızlarıma zamansız klasik parçalar kalsın istiyorum. 

Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız?
Spor-şık olarak tanımlayabiliriz.

Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları neler?
Basic kazaklar ve gömlekler dolabımda her daim olan 
parçalardan... Aynı şekilde uzun kabanlar, yüksek bel 
pantolonlar, jeanlerim ve mini elbiseler...

röportaj



İş birliği yaptığınız ürünleri veya tasarımları, 
paylaşım öncesinde deneyimliyor musunuz?
Evet, mutlaka önceden bir süre deneyimleyip daha sonra 
paylaşım yapıyorum. 

Takipçilerinize ne tür öneriler sunuyorsunuz? 
“Asla iş birliği yapmam” dediğiniz bir alan var 
mı?
Üç çocuk annesi olduğum için; çok fazla çocuk, eğitim, 
çocuk beslenme önerileri isteniyor. Mutfağa çok 
düşkünüm. Yemek yapmayı çok seviyorum ve güzel de 
yapıyorum. Bu yüzden yemek tariflerim çok ilgi görüyor. 
Akabinde tabii mutfak gereçleri ve hemen hemen her gün 
yüzlerce soru aldığım moda ve rutin bakımlarım. Çok spor 
yapan biriyim, bununla ilgili de beslenme rutinlerimi ve 
motivasyon olsun diye antrenman sonrası paylaşımımı 
mutlaka yaparım. Yaşam şeklime ve tarzıma uymayan hiç 
bir markayla iş birliğini yapmam.

Geleceğe yönelik hedefleriniz ve planlarınız 
neler?
Önümüzdeki sene, farklı sektörde planladığım bir projem 
var. Şimdilik sürpriz olsun.

Çok sevdiğim ve çok da kullandığım bir iki marka var, 
onlarla iş birliği yapmak en büyük hayalim. 



Sosyal Medya 
Fenomeninden 
Yeni 
Koleksiyon
Sosyal medya fenomeni Rachel 
Araz Kiresepi, Koton’la birlikte 
özel bir koleksiyon hazırladı. 
2022 ilkbahar-yaz sezonuna 
özel hazırlanan koleksiyonunun 
lansmanı, ünlü moda severlerin 
katılımıyla gerçekleşti.

Tarzıyla moda severlere ilham olan sosyal medya fenomeni 
Rachel Araz Kiresepi’nin stili ve zevkleri, Koton iş birliğiyle 
tasarımlara dönüştü. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden 
Yılmaz ve Rachel Araz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana 
iş, moda ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. 

davet

MELİS AĞAZAT BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

NUR BİLEN YAVUZER HÜLYA KALYONCU

GÜLDEN YILMAZ, RAȘİT BAĞZIBAĞLI, RACHEL ARAZ KİRESEPİ

ÜMİT KARALAR CEYLAN ÇAPA PINAR ALTUĞ ATACAN İDİL FIRAT

TUVANA BÜYÜKÇINAR AHU ORAKÇIOĞLU ASLI ȘEN BENSU SORAL

Birbirinden 
ünlü isimlerin 
katılımıyla 
gerçekleșen yeni 
koleksiyonun 
lansman 
etkinliği renkli 
görüntülere 
sahne oldu.
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ÜMİT KARALAR CEYLAN ÇAPA PINAR ALTUĞ ATACAN İDİL FIRAT

TUVANA BÜYÜKÇINAR AHU ORAKÇIOĞLU ASLI ȘEN BENSU SORAL

Birbirinden 
ünlü isimlerin 
katılımıyla 
gerçekleșen yeni 
koleksiyonun 
lansman 
etkinliği renkli 
görüntülere 
sahne oldu.



Dünyaca ünlü tekstil markası Sagaza için tasarımlar yapan ve ünlü isimleri 
giydiren Moda Tasarımcısı Zelia Kaçar, Çağla Șıkel iș birliği ile hazırladığı yeni 

koleksiyonunun detaylarını MAG Okurları için anlatıyor...

Kod Adı Öz Güven

röportaj

Zelia KAcar 
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agaza’nın son koleksiyonunun oluşma 
sürecini anlatır mısınız? Çıkış noktanız 
neydi, nelerden ilham aldınız?
Genel olarak hayatın her anından ilham alıyorum. 
Beni besleyen, hayatın ta kendisi. Bu koleksiyonda 
beni besleyen nokta ise Çağla Şıkel ile yaptığımız 
iş birliğinin vermiş olduğu heyecan. Çağla’nın 

günlük tarzı, benim hayatla alakalı durduğum yer ve ne giymek 
istediğim, koleksiyona ilham veren ayrıntılar. Onun dışında her 
zaman İspanya’dan, İspanya kıyılarından, İspanya enerjisi ve 
mutluluğundan ilham alıyorum. Her zaman çıkış noktam İspanya 
diyebilirim.

Çağla Şıkel X Sagaza SS 22 koleksiyonu kimlere 
hitap ediyor? 
Ben bu koleksiyonu hazırlarken tamamen Çağla’nın günlük 
hayatta ne giyeceği, o giydiği kıyafeti günden geceye nasıl 
taşıyabileceği ve içinde kendini nasıl pozitif ve öz güvenli 
hissedeceğiyle alakalı kodlar kullandım. Pozitif ve öz güven 
kodlarının yoğunca hissedildiği bir koleksiyon oldu. Kıyafetlerin iyi 
oturması, iyi görünmesi ve en önemlisi, giyeni güçlü hissettirmesi 
benim için çok önemli. Koleksiyon hazırlarkenki ilhamım güçlü 
kadınlar olduğu için tüm Sagaza kızlarına hitap ediyor diyebilirim.

Koleksiyonun teması nedir? Ne tür parçalara yer 
verdiniz? Kaç parçadan oluşuyor?
Yazın, günün her anında giyilebilecek, fancy ve eğlenceli ama yanı 
zamanda maskülen kimliği olan, zarafeti içerisinde barındıran ve 
kalıplarıyla vücudunuza fit edebileceğiniz çok iyi Sagaza deseni 
imzalı elbiseler var. Bu anlamda kendinizi özel ve Sagaza kızı 
hissedeceğiniz renkli bir koleksiyon. Omuzları yüksek over size 
ceketler, yüksek ve düşük belli pantolonlar, jeanler, crop toplar, 
Swarovski taşlar ile işlenmiş Sagaza yazılı bodyler, t-shirtler, 
etekler, kısacası kurtarıcı ve zengin parçalar sizleri bekliyor. 
Dolayısıyla her zamanki gibi iddiamızı sürdürüyoruz. Yaz Sagaza 
ile başlıyor…

Koleksiyonun anahtar parçaları neler? Hangi desen, 
kumaş ve formlara yer verdiniz?
Yeni koleksiyonumuz pozitif renk ve desenler içerirken aynı 
zamanda giyeni güçlü hissettirecek kesim ve çizgiler barındırıyor. 
Dünya standartlarında, çok yüksek işçilikle, couture teknikleriyle 
tasarlanıp, gipe, grapaj ve pilikaşe yöntemleriyle özel olarak 
üretildi. Her bir detay üzerinde yoğun ve hissedilerek çalışıldı. 
Swarovski taşlarıyla işlenmiş croplar, jeanler, elbiseler, takımlar… 
Yazı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir koleksiyon oldu. 

Çağla Şıkel ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? 
Kendisiyle çalışmak nasıl bir duyguydu?
Çağla Şıkel benim üniversite yıllarımdan beri hayranı olduğum bir 
isim. Hem fiziğine hem işine olan saygısına hem de dünden bugüne 
olan gelişimiyle çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir model. Aynı 
zamanda çok yakın arkadaşımdır kendisi. Hayalim onunla bir 
iş birliği yapmaktı. O yüzden zaten Çağla’nın tarzına ve fiziğine 
elbiseyi çok yakıştırdığım için koleksiyonda elbiselere ağırlık 
verdik. Şahsen gustosuna da çok hayran olduğum için herkeste 
hayranlık uyandırabilecek bir koleksiyon hazırlamak istedik. 
İkimizin birlikteliğinden yeni bir enerji doğurup bu koleksiyona 
odaklandık. Bu koleksiyon parçalarını giyen kadınların kendilerini 
güçlü, dinamik, ayakları yere basan, aynı zamanda feminen ve 
maskülen hissedebilecekleri çok özenilmiş kapsül bir koleksiyon 
hazırladık.

S
Bu koleksiyon parçalarını giyen kadınlar 

kendilerini güçlü, dinamik, ayakları 
yere basan, aynı zamanda feminen ve 

maskülen hissedecekler.

Koleksiyondaki favori parçalarınız nelerdir?
Koleksiyonun her parçası benim favorim, hepsine çok aşığım; ama 
en hit parçam Swarovski taşlı crop top diyebilirim. Onun yanına 
jeanler, etekler ve elbiselerimizi de eklemeliyim. Dediğim gibi tüm 
parçalar favorim… 



Maisonette’e  
Yoğun İlgi
Moda Tasarımcısı Nalan Haznedar 
Aras yeni markası Maisonette’nin 
açılışını kutlamak için, Ankara’da 
bulunan mağazasında bir davet 
düzenledi. İş, cemiyet ve moda 
hayatından bilinen isimlerin katıldığı 
davet yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

BİGE ÖZER

Nalan Haznedar Aras ev sahipliğindeki etkinlik, tasarımcının 
Gaziosmanpaşa’daki mağazasında gerçekleşti. Giyimden ev 
dekorasyonuna Ankara’da bulunmayan birçok ünlü Türk markasını 
bir araya getiren Maisonette’nin açılış davetinde, konuklar Aras’ı 
tebrik etmeyi ve alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Şıklık yarışının 
yaşandığı davette, Ankara’nın iş ve cemiyet hayatından çok sayıda 
tanıdık isim yer aldı. 

davet

NALAN HAZNEDAR ARAS

ÇAĞLA SOLAK FEYZA KOZA İLAY GÜVEN MERVE DOYRAZ DAMLA BOYACI

BERİL ÇAVUȘOĞLU

GİZEM KARAGÖZOĞLUSİNEM AYTEKİNAYSUN KARTAL AYAȘNEȘE AYKUT

Nalan Haznedar 
Aras ev 
sahipliğinde 
gerçekleșen 
davete iș 
ve cemiyet 
hayatından çok 
sayıda isim 
katıldı.
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röportaj

Çalıșan kadınlar için minimalist, șık, klas ve göz alıcı parçalar olușturan 
Moda Tasarımcısı Alara Orbay, markasıyla medyada kendinden

 oldukça söz ettiriyor. Koleksiyonlarını her zaman bir ilhamla olușturduğunu 
belirten tasarımcı, bașarılarını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Alara Orbay
Kadını Güçlü ve Moderndir

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
2009’da Londra, Central Saint Martins’te Moda Tasarımı 
okumaya başladım. 2013’te mezun oldum ve Selfridges’te 
vitrin tasarımcısı olarak çalışmaya başladım. Orada 
birkaç yıl devam ettim ve ardından Zuhair Murad adlı 
bir markanın moda alıcısı olduğum Harrods’a geçtim. 
Yeterince tecrübe kazandıktan sonra kendi markamı 

kurmaya karar verdim ve pop-up butiklerde yer almaya başladım. 
Bir ay boyunca, farklı bölgelerdeki pop-up’larda markamı tanıttım 
ve satışa sundum. Bir stant veya daha büyük bir alan kiralayabildim 
ve sürekli Londra’nın farklı semtlerinde yer aldım. Bu, markam 
adına farklı bölgelerden müşterilerle tanışmam için harika bir yol 
oluşturmuştu, ayrıca kendim gibi yeni tasarımcılarla ve yaratıcı 
bir çevreyle tanışmamı sağlamıştı.  Üniversitede ipek kumaş ile 

Ö

ALARA ORBAY

çalışmaya başladım ve o gün bugündür öyle devam ediyorum. 
Hâlâ en çok sevdiğim, minimalist parçalar yaratmak. 

Ne tür koleksiyonlar hazırlıyorsunuz? 
Çalışan kadınlar için minimalist koleksiyonlar oluşturuyorum. 
Sabahları üzerinize hızlı bir şekilde atabileceğiniz, şık, klas ve 
göz alıcı parçalar yaratıyorum. Akşam için de eğlenceli ve eşsiz 
elbiseler. 

Farklı yaşlar için tasarladığım geniş bir yelpazem var. Buna 
genç kızlar için mezuniyet elbiseleri, gelinler için after party 
elbiseleri dahil ve aslında liste böyle uzun bir şekilde devam 
ediyor; çünkü benim idealim gerçekten kaliteli kumaşlardan, 
minimalist siluetten hoşlanan herkes için yaratmak aslında. 
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Bazen kadınların aşırıya kaçtığını hissediyorum; çılgın kesimler, 
işlenmiş taşlı, fazla abartı kumaşlar vs. ama benim inandığım şey 
her zaman “less is more” konsepti oldu. Buna inanarak tasarladığım 
parçalar zamansız oluyor ve tekrar tekrar giymeye devam 
edebileceğiniz, hep dolabınızda, hızlı bir şekilde kombin yapıp 
çıkabileniz kıyafetler oluyor. Aynı zamanda sürdürülebilir modaya 
da meraklıyım. Bu yüzden daha önce de belirttiğim gibi ağırlıklı 
olarak ipek ile çalışıyorum ve tasarladığım daha “lounge wear” 
parçalar için organik pamuk da kullanıyorum. 

Son zamanlarda, çok heyecanlı olduğum mini bir kapsül gelin 
koleksiyonuna başladım. İpeğin, kadın formu için çok güçlendirici 
bir kumaş olduğuna gerçekten inanıyorum. Vücuda doğru 
yerlerden sarılır ve kendinizi bir tanrıça gibi hissetmenizi sağlar.

Son koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? Kimlere 
hitap ediyor, içeriğinde ne tür parçalar bulunuyor?
Son koleksiyonum bir ada tatilinden ilham almıştı. Yaz tatilini, 
kız kıza kumsalda eğlenmeyi, denizden kalan tuzlu saçlarla 
güneşlenmeyi, dondurma yemeyi ilham alarak, koleksiyonumda 
kullandım. Kendi teninde öz güvenini en yüksek hisseden tüm 
kadınlar için tasarlandı. İpek üzerinde cesur baskılar, feminen 
şekiller, sırt detayları ve bol aksesuarla çalıştım bu koleksiyonum 
için. Blazer set takımlar, günlük elbiseler, gece elbiseleri ve geniş 
paça pantolonlardan oluşuyor.

Koleksiyonlarınızı nasıl oluşturuyorsunuz?
Koleksiyonlarım hep ilhamla geliyor. Çizim yapmayı çok severim. 
Lisede en güçlü yanlarımdan biri de güzel sanatlardı, resim 
yapmayı çok severdim. O yüzden ne zaman aklıma bir fikir gelse 
eve gider, onu hemen kağıda dökerim. Bir meyvenin renginden, bir 
şehirden, bir hatıradan, dinlediğim müzikten, köpeklerimle parkta 
yürürken bile ilham alabilirim. Hayatınızdaki olumsuzlukları 
ortadan kaldırmanın ve anın tadını çıkarmanın bir yolunu 

bulabilirseniz, hayatta her şeyden ilham almanın aslında çok kolay 
olduğunu düşünüyorum.

Alara Orbay’ı tercih edenleri nasıl tanımlarsınız?
Markamla tanımladığım kadınlar güçlü, modern ve parlak 
kadınlardır. Konuşmaktan korkmuyorlar, kendilerine güveniyorlar, 
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar; yaratan, üreten, 
zeki kadınlar. 

Tasarımlarınız medyada da yer alıyor. Bundan 
bahseder misiniz? Başarınızı neye borçlusunuz?
Büyük bir çevrem olduğu için çok şanslıyım ve böylesine sosyal 
bir kelebek olduğum için kendime de kredi vermeliyim; ama 
şaka bir yana, beni destekleyen, işimi, Instagram’ımı paylaşan 
iyi arkadaşlarım var ve bence bu en iyi PR ve pazarlama türü. 
Tasarımlarımın da kendi adına konuştuğunu düşünüyorum, 
ama yakın arkadaşım Yasemin Şefkatli Tatlıses, ilk günden beri 
sosyal medyadaki en büyük desteğim oldu. Bunun için kendisine 
içtenlikle tekrar teşekkür etmek isterim.

Başarımı kendime borçluyum, çünkü beni tanıyan herkes bilir 
ki iş her zaman her şeyden önce geldi. Üniversite zamanında 
tatil için İstanbul’a gelip, Derishow’da staj yaparak ilk işime on 
dokuz yaşında başlamıştım. Bu hep böyle devam etti. Yazları 
stajlar, sonra gerçek iş hayatına atılmak... Bu tutum için, beni her 
zaman en iyisini yapmaya zorlayan annem ve babama teşekkür 
etmem gerekir. Hep daha iyi olmak, hep daha fazlasını öğrenmek, 
daha fazlasını okumak, daha fazlasını yaratmak için çabalamam 
gerektiğini öğretiler. Babam bana “Kızım, senin altın bileziğin, 
mesleğin.” der. Bu da beni hep motive etmiştir.

Gelecek planlarınızda neler yer alıyor?
İstanbul’da bir mağaza açmayı umuyorum. Tasarlamaya, 
büyümeye, ilham vermeye devam etmek istiyorum. 



248 magdergi.com.tr

CaGla Kubat
Türkiye’ye windsurf’ü tanıtan millî sporcu, profesyonel rüzgâr sörfçüsü 
Çağla Kubat, unutamadığı tatil anılarını, favori tatil yerlerini ve hayallerini 

MAG Okurlarına özel yanıtladı.

tatil rotaları
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u yaz tatil planlarınız neler? 
Ben yazları kulüp ve akademide çok yoğun 
çalıştığım için tatil planlarımı kışa saklıyorum. 
Zaten yarışçı olduğum, eşim de windsurf yarış 
turunu yapan birliğin başkanı olduğu için yıllardır 
tatillerimizi, gittiğimiz şampiyonaların gerçekleştiği 

destinasyonlarda ya da antrenman için gittiğimiz adalarda 
yapmaktan keyif alıyoruz. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir? 
Unutamadığım tatil anım, dünya şampiyonası için gittiğimiz 
Aruba adası ve orada aldığım evlilik teklifi tabii ki… Bu arada 
eşimin ailesi Karayip Denizi’ndeki St. Croix adasında yaşadığı 
ve biz her yıl onları ziyaret ederken bu eşsiz yerde üç haftamı 
geçirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. 

Tatile dair hayalleriniz neler? 
Tatil için gitmek isteyip, henüz orada yarış yapılmadığından bir 
türlü fırsat bulamadığım yer, Brezilya’daki ünlü sörf destinasyonu 
Jericoacoara. Oradaki doğal yaşantı  ve dalgalar tüm sörf 
severlerin favorisidir. 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri 
neler? 
Türkiye’de birkaç yıl öncesine kadar yarışlarımızın bir ayağının 
gerçekleştiği ve çok keyifli zaman geçirdiğimiz Datça’yı  çok 
özlüyorum. Bu yıl lige yeni eklenen Yenifoça’yı görme fırsatım 
oldu. Tarihî evlerle dolu, özel dokusunu koruyabilmiş bu sevimli 
sahil kasabasını çok sevdim. Alaçatı sörf için yaratılmış, dünyada 
sörfün başkenti kabul edilen bir yer; mutlaka korunması 
gerekiyor. Dünyada Virgin Adaları, Kanarya Adalarından 
Tenerife, İtalya’da Garda Gölü ve kışın Sarıkamış kayak pistleri en 
sevdiğim tatil yerleri… 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz? 
Benim tatil bavullarım, kıyafetlerim için küçük ama boardlarım 
ve yelkenlerim için oldukça büyük oluyor; 2.50 x 1.25 m 
boyutlarında örneğin.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler? 
Eşim ve kızım. 

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” 
dediğiniz neler var? 
Spor yapmadığım bir tatil düşünemiyorum… 

B



250 magdergi.com.tr

Sevval Sahin
Sosyal medya hesaplarından sık sık tatil paylașımları yapan Miss Turkey 2018 

birincisi, model Șevval Șahin, MAG Okurları için özel olarak tatil anılarını, 
favori tatil yerlerini ve bavulunda olmazsa olmazlarını paylaștı.

tatil rotaları



u yaz, tatil planlarınız neler?
Çoğu tatilim spontane gelişiyor. Plan yapsam da en 
son kararım o anki moduma göre değişebilir. Şu anki 
ajandamda yazılan tatillerim Mykonos, İbiza, Capri, 
Kapadokya, Çeşme ve Bodrum. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Unutamadığım tatil anım; ilk Endonezya tatilimde telefonumun 
çekmeyip, tüm tatil boyunca adada inanılmaz hatıralar 
biriktirdiğim haftaydı.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Tatile dair hayalim, bir gün hazır olunca dünya turuna çıkmak.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?
Türkiye’de en sevdiğim tatil yeri galiba Bodrum. Annemle 
babamın burada sekiz yıl yaşamış olması, bende buranın ev 
olduğu hissini yaratıyor ve kesinlikle mekânlar, oteller, hizmet 
dünya çapında çok iyi burada. 

Dünyada en sevdiğim tatil yerini söylemek çok zor olur ama 
sanırım Miami. 

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?
Tatil bavul favorilerim kesinlikle iyi güneş kremi ve vücut yağı, 
Hermes terliklerim, kocaman hasır plaj çantam, ve tabii ki de 
rengârenk bikinilerim. 

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Arkadaşlarım ve ailem.  

B

Tatil bavul favorilerim kesinlikle iyi güneș 
kremi ve vücut yağı, Hermes terliklerim, 

kocaman hasır plaj çantam, ve tabii ki 
de rengârenk bikinilerim. 
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Irmak Unal 
Çocuklarıyla birlikte Bali’ye yerleșen ve sosyal medya paylașımlarıyla takipçilerine 

enerji veren güzel oyuncu Irmak Ünal, tatil planlarını 
MAG Okurlarına özel yanıtladı.

tatil rotaları



u yaz tatil planlarınız neler?
Bu yaz ülkemizde üç hafta geçireceğiz. Özlediğimiz 
ailemizi, arkadaşlarımızı görüp hasret gidereceğiz. 
Ayrıca denize girmek için de sabırsızlanıyoruz. 
Okyanusun keyfi ayrı ama Ege ve Akdeniz’de denize 
girmek apayrı bir keyif. 

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Bütün tatillerim benim için çok değerli. Aklıma ilk gelenlerden: 
En yakın arkadaşlarımdan Zeynep ile Maldivlere ulaşıp, on 
gün geçireceğimiz adaya ayak bastığımızda etrafta kimsecikler 
yoktu. Saat çok erkendi, sabahın huzuru ve muhteşem bir 
sessizlik hâkimdi. Bembeyaz kumlar, kristal gibi turkuaz sular 
aklımızı başımızdan almıştı. Sanırım bu kadar nefes kesici 
olabileceğini tahmin etmemiştik. Zeynep bana döndü ve “Irmak 
bence anneni falan ara, ölmüş ve cennete gelmiş olabiliriz. Emin 
olalım ölmediğimize.” demişti. Bunu hatırladığım zaman hep 
gülümserim.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Ben fazla sakinlik sevmiyorum. Benim için tatil hem eğlence, 
dans, müzik hem dinlenme, tazelenme ve kendime dönmeyi aynı 
anda yapabileceğim yerleri keşfetmek. O yüzden hayalim, hem 
eğlenmek hem dinlenmeyi başarabilmek. 

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri 
nereler?
Türkiye’de görmediğim yerler var halen ama benim için Bodrum 
ve Çeşme çok değerli. Dünyada keşfedecek çok yer var tabii ama 
şu ana kadar gittiğim yerler içinde  Miami, Los Angeles ve Londra 
“en”lerim. 

Bu yılki tatil bavul favorileriniz?
Bali’den gayet boş bir bavulla dönüyorum Türkiye’ye. Oradan 
getirmek istediğim çok şey var çünkü; ama olmazsa olmazlarım, 
doğal cilt bakımı ürünlerim, spor kıyafetlerim ve arkadaşlarıma 
aldığım dream catcher’lar diyebilirim. Bikini alışverişimi bile 
Türkiye’de yapıyorum. Favori markalarım gibisi yok…

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Kesinlikle çocuklarım benim en favori seyahat partnerlerim. 
Onlarla dünyayı keşfetmeye bayılıyorum. Annem ve en iyi 
arkadaşlarım Gözde, Zeynep ve Burcu da seyahat etmeye 
bayıldığım kişiler. 

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler 
var?
Bodrum’a gitmeden tatili bitirmem. Tekne ile çıkmadan tatilimi 
bitirmem. Yalıçiftlik’te ellerimle çipura yemeden tatili bitirmem.

B



Yeni Kreme 
Özel Davet 
Kozmetik markası Yves Rocher, 
detoks etkili yaşlanma karşıtı 
yüz kremini, kampanya yüzü 
oyuncu Burcu Kara’nın da 
katıldığı özel bir davet ile 
İstanbul’da tanıttı.

Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve ürün 
marka yüzü Burcu Kara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 
keyifli davete basın ve cemiyet hayatından ünlü isimler 
katıldı. Yeni ürünün yakından keşfedildiği davet, 
katılanlardan büyük ilgi gördü. 

davet

HANDE SUBAȘI BATYA KEBUDİ AZRA AKIN KORU

SEDEF AVCI KASABALI İDİL FIRAT

ELİF BERKER, BURCU KARA, DORUK CENKÇİ
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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 
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sağlık ve güzellik

"Gülüș tasarımının amacı, kișiyi hayal ettiği gülümsemeye kavușturmaktır." diyen 
Diș Hekimi Erce Beleçoğlu, uygulamanın detaylarını aktarıyor.

Erce Beleçoğlu
Diş Estetiği ve 
Gülüş Tasarımı

ERCE BELEÇOĞLU







ercebelecoglu

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. 
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Kök hücre ve cilt hücre transferinin, gelișen kök hücre bankaları ve doku 
mühendisliği laboratuvarları sayesinde mümkün olduğunu biliyor muydunuz? 

Öncelikle, mezenșimal kök hücre transferi, otolog cilt hücresi-fibroblast transferi 
(fibrocell) ve allojenik cilt hücresi transferi (alloblast) ne demek açıklayalım. 

Kök Hücre ve Cilt Hücre 
Tedavisi ile Gençleşme

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK

sağlık ve güzellik

Telomerlerimizi ne kadar uzun 
tutarsak o kadar genç kalır, 

sağlıklı ve uzun yașarız.

ezenşimal kök hücreler; çok sayıda farklı 
son hücreye dönüşebilme ve rejenerasyon 
kapasitesine sahip ana kök hücrelerdir. Kişiye 
özel olarak kemik iliği, yağ dokusu, tendonlar, 
diş, plasenta, kordon kanı gibi pek çok yerden 
elde edilebilen mezenşimal kök hücreler 
damar yolu ile verildiğinde; seçici olarak hasarlı 

dokulara ve organlara yönelirler ve orada onarım, rejenerasyon 
ile inflamasyonu azaltıcı etki gösterirler. Bağışıklık sisteminin 
davranışını düzenlerler. Özellikle kronik inflamatuar ve dejeneratif 
hastalıklarda, Covid19 sonrası onarım ve yenilenme ile antiaging 
amaçlı kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Mezenşimal kök 
hücreler, ciltte yara iyileşmesini ve iz onarımını desteklerler; 
yüz, boyun, dekolte, eller, yanık izleri, sivilce izlerine, çatlaklara 
lokal enjekte edilebilirler. Tek seansta mucizevi gençleşme için 
mezenşimal kök hücre transferi tercih edilebilir. 

Fibrocell, kulak arkasından alınan doku örneğinden üretilen otolog 
fibroblast, yani cilt hücresi transferi olup son on yılda, menapoz 
öncesi kadınlarda tercih ettiğimiz, güvenliğinden ve etkinliğinden 
memnuniyeti yüksek bir hücre transferi tedavisidir. Bu tedavide 
alınan hücrelerin yaşı, sizin kronolojik yaşınızda olup çoğalma 
potansiyeli ve işlevselliği kişinin inflamasyon yükü, toksinlere 
maruziyeti ile yakından ilişkilidir. Yani çok toksik, sigara ve alkol 
kullanan,  şekerden zengin beslenen ve kronik inflamasyonu olan 
bir kişiden çoğaltılan fibroblast hücreler, transfer sonrası yüksek 
işlevsellik gösteremeyebilir, çünkü kişinin üretme kapasitesi 
bahsettiğim olumsuzlukların etkisi altında olabilir. Bu sebeple 
damardan detoks tedavileri ile eş zamanlı uygulama yapılması 
gerekebilir. 

Cilt hücresi transferinde son yenilik ise alloblast transferidir. 
Yeni doğmuş, ilk bir ay içinde sünnet olmuş bebeklerin sünnet 
derisinden elde edilen allojenik fibroblastların cilde transfer 
edildiği yeni bir uygulamadır. Alloblast, Sağlık Bakanlığından 
onay almış ve ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Yeni 
doğan bebeklerin sünnet derisindeki cilt hücreleri sıfır yaşta ve 
kimliksiz hücrelerdir. Kendilerini yenileme, dönüşme, onarma, 
iyileştirme kapasiteleri maksimum düzeydedir. Kimliksiz 
olmaları, bu fibroblastların başka kişilere reddedilmeden transfer 
edilebilmelerine imkân vermektedir. Antiaging amaçlı, istenildiği 
kadar yapılabilir. Ayrıca onarımın gerek duyulduğu yara ve yanık 
izlerine, çatlak alanlarına, yüz, boyun, dekolte, eller ve saçlı deriye 
transfer edilebilirler. 

Alloblast, allojenik fibroblast tedavisinin fibrocell tedavisine göre 
avantajları vardır. Örneğin; kişiden doku alınmasına gerek yoktur. 
İlk seanstan itibaren çok daha kısa sürede, yaklaşık bir ay içerisinde 
ve fibrocell tedavisine göre dört kat daha fazla etkisini gösterir, 
çünkü allojenik fibroblastlar sıfır yaşta, hiç hastalanmamış, hiçbir 
olumsuz çevresel faktöre maruz kalmamış olduklarından DNA 
telomer kırılması yaşamamış süper rejenerasyon kapasitesine sahip 
hücrelerdir. 
• Karsinojenik, teratojenik değildir ve FDA tarafından 
onaylanmıştır. 
• Bebek sünnet derisi Müslüman ülke oluşumuzdan dolayı tıbbi 
atık olarak kabul edildiğinden, etik bir sorun teşkil etmemektedir. 
Kişiler isterlerse kendi çocuklarının sünnet derisini ileride 
kullanmak üzere bankacılık kapsamında muhafaza edebilirler. 

Telomerler DNA’mızın uçlarında bulunan ve hücrelerimiz bölünüp 
çoğaldıkça/yenilendikçe yıllar içinde kısalan ve bittiğinde de artık 

M

yaşlanma belirtilerinin arttığı, en sonunda da doku/organ 
yetmezliği ile sonuçlanan sürecin anahtarı tam çözülememiş 
genetik yapılardır. 

Telomerlerimizi ne kadar uzun tutarsak o kadar genç kalır, 
sağlıklı ve uzun yaşarız. Telomer kısalmasını önlemek 
mümkün değildir. Mümkün olduğu gün, insanoğlunun 
ölümsüzlüğü keşfettiği gün olacaktır. Hücre transfer 
tedavileri kanser hastalarında ve kanser öyküsü olan kişilere 
uygulanamaz. Alloblast, fibrocell ve mezenşimal kök hücre 
transferleri antiaging amaçlı ve saç dökülmeleri, yara-sivilce-
yanık izleri, çatlak, sarkma, iyileşmeyen yaralar gibi cilt 
problemlerinde tek seans veya çoklu seanslar uygulanabilir. 
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‘‘Şermi’’ Şık Bir 
Davet İle Açıldı
Şermi MedBeauty, Çayyolu’nda 
gerçekleşen şık bir davet ile kapılarını 
açtı. Güzellik merkezinin kurucusu 
Dr. Liuba Kaymakçı ev sahipliğindeki 
açılış davetine iş ve cemiyet 
hayatından çok sayıda isim katıldı.

Ankara’nın en yeni ve en profesyonel hizmetlerle donatılmış, 
sektörde kartların yeniden dağıtılacağı bir döneme ışık tutan 
estetik ve sağlık kompleksi Şermi MedBeauty, Çayyolu’nda şık bir 
açılış daveti düzenledi. Kırmızı gül temalı dekorları ve siyah beyaz 
dress code’u ile yoğun bir ilgi gören açılış, manken Cansu Taşkın 
ve Kırıkkale Milletvekili Halit Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti. 
Güzellik merkezinin tanıtıldığı etkinlikte Liuba Kaymakçı, tüm 
konuklarıyla yakından ilgilendi. İkramlar, canlı müzik ve çeşitli 
sahne şovlarıyla eğlenen konuklar, bol bol fotoğraf çekilerek çok 
beğendikleri mekânda Kaymakçı’yı tebrik etti. 

davet

MERJEN JANARSLAN, SUNA KAYA

FİLİZ EROL

LIUBA-HAKAN KAYMAKÇI

INNA ALEKSENKO
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ESRA TORAL MELTEM AKȘİN YILDIZ SAĞLAM

BEYZA ÖZKÖYLÜ, MEHTAP ÖZKÖYLÜTONGUÇ DALKIRAN ELİF ÖZKALELİ VARDAR, ENGİN VARDAR

Güzellik, estetik 
ve sağlık 
kompleksi Șermi 
MedBeauty; 
șık bir davet 
ile Ankara’ya 
kapılarını açtı. 

BÜȘRA COȘKUN



SEVGİ SOLUK BERİL KIZILTAN BÜȘRA KIZILTAN

DERYA COȘERELİF GÜLȘAH-FİKRET ALICIBÜȘRA-SEZAİ DEDEOĞLU

ȘULE ȘAHSUVAR

davet
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BARIȘ BİRİNCİ, SELÇUK ȘAKAR FİLİZ ÇINAR CANSU-ÖZGÜR AKSUNA

DIODORA ORDYNTSEVA, OLGA YANCHENKO, INNA ESENNAZLICAN SOLUK

Açılıș davetinde 
konuklar; ikramlar, 
canlı müzik ve 
sahne șovlarıyla 
gecenin tadını 
çıkardılar.
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Türkiye’nin, sağlık turizmi sektöründe henüz bașlarda olduğunu belirten 
Türksoy Uluslararası Yönetim Danıșmanlığı Genel Müdürü İnan Yașar Türksoy, 
firma olarak sağlık turizmindeki bașarılarını ve bilgi birikimlerini detaylandırarak 

bu alanda merak edilenleri aktarıyor. 

Sağlık Turizminin Yıldızları 
TÜRKSOY ile Çalışıyor

ürksoy olarak sağlık turizmi sektörüne bakış 
açınız nedir?
Sağlık turizmi günümüzün parlayan yıldızı. Her 
gün sağlık turizmine yatırım yapan yeni şirketler ve 
kişiler duyuyoruz. Bu yatırımlardaki temel etken, yurt 
dışından döviz geliri elde etmek. Hayatın koşuşturması 
içindeki insanlar, sağlığın değerini Covid19 pandemisi 

sürecinde daha fazla anladı. Ayrıca yine bu dönemde ertelenmek 
zorunda kalan tedaviler son aylarda sağlık kuruluşlarında ciddi 
randevu birikmelerine yol açıyor.

Mevcut sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi ile uğraşan acenteler 
hem yurt içi hem de yurt dışı gelen talebe yetişmekte zorlanıyorlar; 
fakat herkes mutlu, çünkü ülkemize ciddi bir döviz girişi 

sağlanıyor ve bu sağlık kuruluşları ile ilişkili ekonominin diğer 
paydaşları olan konaklama, taşımacılık, yiyecek-içecek sektörleri 
de bu canlanmadan fayda görüyorlar.

Bize göre sağlık turizminde Türkiye olarak yolun çok başındayız. 
Dünya sağlık turizmi cirosundan çok daha fazla gelir elde edilebilir. 
Bu amaçla çalışacak şirketlerin yurt dışına yönelik doğru bir 
partner ile strateji, planlama, reklam, tanıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinde bulunması çok önemli. Devletimiz, sağlık 
kuruluşları ve sağlık turizmi ile uğraşan acentelerin yanında. 
Son açıklanan “5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, 
Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” ile de 
arttırılan oranda devlet teşvikleri söz konusu. Bu teşvikleri doğru, 
etkin ve eksiksiz kullanan Türk sağlık turizmi paydaşlarının 

T

İNAN YAȘAR TÜRKSOY

Tel: +90 312 577 76 71
www.turksoydanismanlik.com - info@turksoydanismanlik.com

dünyadaki diğer sağlık turizmi ile uğraşan kuruluş ve kişilere oranla 
ciddi derecede avantajları var.

Türksoy’un adı, sağlık turizmi sektöründe neden bu 
kadar çok duyuluyor?
Türksoy, kurulduğu günden bugüne T.C. Ticaret Bakanlığı 
teşviklerini inceleyen, araştıran, sorgulayan ve uygulayan bir şirket 
olmuştur. Bu bakımdan hem teorik hem de pratik anlamda tüm 
teşvik kalemlerini kullanmış ve sağlık turizmi sektöründe oldukça 
fazla etkinliği hem planlayan hem uygulayan hem de teşvik 
alınması için dosyasını hazırlayan kendi sektöründe çok farklı bir 
şirket olmuş ve aynı sektördeki firmaların arasından sıyrılmış, 
başarıları ile kendisinden söz ettirmiştir. 

Türksoy’un esas başarısı, kendisi ile çalışan danışanların yakın 
arkadaşlarına, iş birliği içinde olduğu diğer doktorlara ve sağlık 
kuruluşlarına Türksoy’dan bahsetmesi ve sektörde kulaktan kulağa 
reklam şeklinde adından söz ettirebilmesi olmuştur.

Sağlık turizminde yenilikçi fikirleri ve sektörel tecrübesi ile bu 
alanda yurt dışı portföy yaratılması, hasta bulunması ve sağlık 
kuruluşlarının teşvik süreçlerinin hızlı ve  eksiksiz tamamlanması 
her zaman Türksoy’un öncelikleri arasında olmuştur.

Sektörde en önde gelen doktor ve kuruluşlarla 
çalışmanızı neye borçlusunuz?
En önemli etken referans. Çalıştığımız her bir danışanımız bizim 
için ayrı bir öneme sahip. Her biri için ayrı bir stratejik modelleme 
ile yurt dışı tanıtım, organizasyon planlaması yapıyor ve hayata 
geçiriyoruz. 

Sonuç odaklı çalışıyoruz. Konu yurt dışı tanıtım olduğunda kişiler, 
firmalara ve sizin onlara ne kazandırdığınıza bakıyorlar. Biz Türksoy 
olarak önce bilgi ve birikimimizi aktarıyor, doğru hasta bulma 
yöntemlerini gösteriyoruz. Danışanlarımızın sonuca hızlı ulaşmaları 
için doğru kişilerle temasa geçmeleri konusunda yardımcı 
oluyoruz. Bu çalışmamızın karşılığında elde ettiğimiz memnuniyet, 
danışanlarımızın bizi daha fazla kişiye tavsiye etmesini sağlıyor. 

Sektörde sürekli şekilde, sağlık turizmi danışmanlığı konusunda 
iyi hizmet veren, yurt dışı deneyimli, profesyonel bir ekibe sahip ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından verilen sağlık turizmi teşvik süreçlerine 
hâkim bir ekip arayışı mevcut. Bunun nedeni pek çok danışman 
firmanın, hiçbir deneyimi olmamasına karşın sadece mevzuat 
okuyarak bu işi yapabileceğini düşünmesi. Bu firmalar ne yazık 
ki bu sektöre girmek isteyen ve giren pek çok sağlık profesyonelini 
mağdur ediyorlar. Bize her gün gelen onlarca kişi ve kurumdan bu 
mağduriyetleri duyuyoruz. Biz, referans temelli, kaliteli ve güvenilir 
hizmet almak isteyen ve bu hizmetten memnun olan en iyi doktor ve 
sağlık kuruluşları ile çalışıyoruz.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi nedir? Siz bu 
konuda ne gibi hizmetler vermektesiniz?
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, gerek turistin sağlığı 
gerekse doğrudan yurt dışından tedavi amaçlı gelen sağlık turisti 
için ülkemizde tedavi ve bakım hizmeti vermek isteyen tüm sağlık 
kuruluşları ve muayenelerde olması gereken, T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile verilen zorunlu bir 
yetki belgesidir.

Bu belgeyi almak ve sağlık turizmini yasal statüde yapmak isteyen 
kuruluşlar, doğrudan bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerine 

başvurabilecekleri gibi bize de başvuru yaparak evrakların doğru ve 
eksiksiz hazırlanmasını isteyerek zamandan tasarruf sağlayabilirler. 
Biliyoruz ki sektördeki doktorlarımızın ve sağlık kuruluşlarımızın 
zamanı çok değerli. Bu durumdan hareketle en kısa zamanda 
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgelerini almaları konusunda 
anahtar teslim hizmet veriyoruz.

Sağlık turizminde teşviklerin önemi nedir? Ticaret 
Bakanlığının vermiş olduğu bu teşviklerden en 
fazla kullanılanlar hangileridir? Siz bu süreçte neler 
yapıyorsunuz?
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan kişi ve kuruluşlar 
yurt dışı yerleşiklerden döviz elde edeceklerinden, birer hizmet 
ihracatçısı sayılırlar. T.C. Ticaret Bakanlığı; hizmet ihracatı gelirlerini 
arttırmak amacıyla, Hizmet İhracatçıları Birliğine üye, yetki 
belgesine sahip sağlık kuruluşlarına pek çok teşvik vermektedir.

Bu teşviklerden en fazla kullanılanlar;
• Yurt Dışı Birim Desteği: Yurt dışında açılacak en fazla yirmi 
beş ofis/ön tanı merkezi için, birim başına yıllık en fazla 1.440.000 
TL, %60 oranında ve beş yıl boyunca,
• Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yurt dışına 
yönelik yapılacak faaliyetlerde yıllık  en fazla 6.000.000 TL, %60 
oranında ve beş yıl boyunca,
• İstihdam Desteği: Tercüman, çağrı merkezi, rehber, sosyal 
medya uzmanı, pazarlama uzmanı, bakım elemanı ve sosyal hizmet 
uzmanı istihdamlarına yönelik personel başına aylık en fazla 18.000 
TL, yıllık en fazla 2.400.000 TL, %60 oranında ve beş yıl boyunca 
olmak üzere bu teşvikler dışında toplamda on dört farklı teşvik türü 
bulunmaktadır.

Bu teşvik oranları, çalışma yapılacak yurt dışı ülkenin hedef ülke 
olması durumunda %10 arttırılarak uygulanmaktadır.

Türksoy olarak bizimle çalışan ve çalışmak isteyen tüm sağlık 
turizmi paydaşlarının reklam bütçelerinin optimum kullanımı 
konusunda danışmanlık veriyor, teşvik süreçlerini yönetiyor ve 
teşvik dosyalarını anahtar teslimi hazırlayarak ilgili kuruma 
iletiyoruz. 
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Ne Bu Güzellik? 
Ankara’da, güzellik merkezi 
sektöründe yaptığı etkinliklerle 
adından sıkça söz ettiren Filiz 
Karslıoğlu, atölyesinde bu kez de, 
Youtube’da yayımladığı Katarsis 
programıyla dikkatleri üzerine çeken 
Psikolog Gökhan Çınar’ı konuk etti.

Ankara’nın önde gelen güzellik ve cilt bakım merkezlerinden 
olan Filiz Karslıoğlu Cilt Atölyesi’ndeki “Ne Bu Güzellik” isimli 
etkinlikte, “Bitmek tükenmek bilmeyen estetik kaygıları neden, 
nasıl doğuyor?”,  “Bazen estetikten de öte cilt ve vücut sağlık 
kaygıları; davranışlarımızı, konulara yaklaşımımızı, günümüzü, 
psikolojimizi nasıl etkiliyor?”, “İç dünyamızda nasıl endişelere yol 
açıyor?” soruları Gökhan Çınar ile cevap buldu. Katılımcıların 
keyifli, bilgi dolu iki saat geçirdiği etkinlik, Gökhan Çınar’ın mini 
imza töreniyle son buldu. 

GÖKHAN ÇINAR, FİLİZ KARSLIOĞLU

FİLİZ KARSLIOĞLU

davet
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KEMAL POLAT BETÜL YILDIRIM SİBEL KOȘAR NİLGÜN SARGUT

FİLİZ KOÇ DUYGU AKBIYIK HİKMET KARSLIOĞLU ARZU KARATAȘ

Filiz Karslıoğlu 
Cilt Atölyesi’nde 
düzenlenen “Ne 
Bu Güzellik” 
etkinliği, iș 
ve cemiyet 
hayatının tanınan 
isimlerini bir 
araya getirdi. 
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sağlık ve güzellik

Obezitenin, kronik hastalık riskleri ile bağdaștırıldığını belirten Diyetisyen 
Nagehan Afșar, yașam süresini etkileyen bel çevresini inceltici 

beș beslenme önerisi veriyor.

Uzm. Diyetisyen Nagehan Afşar
Bel Çevresini İnceltici 
5 Beslenme Önerisi

UZM. DİYETİSYEN NAGEHAN AFȘAR

Fazla miktarda fruktoza maruz 
kalan karaciğer, bu yoğunluğu 
yağa çevirmek için çalıșacak 

ve çoğunlukla bel çevresindeki 
yağlanmada artıșa neden olacaktır.

bezite, Dünya Sağlık Örgütüne göre vücutta fazla 
miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %25 ve 
üzerinde, kadınlarda ise %30 ve üzerinde yağ 
dokusuna sahip olunması, obezite varlığının bir 
göstergesidir. Çocuklarda ise büyüme ve gelişme 
durumlarından dolayı farklı ölçüm yöntemleri 

kullanılmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinin, yetişkin obezite 
nedenleri arasında yer aldığını gösteren birçok çalışma vardır. 
Obezitenin varlığı ve vücut içerisindeki dağılımı, karşılaşılacak 
kronik hastalık riskleri ile bağdaştırılmaktadır. Genetik 
olarak genellikle erkeklerde bel çevresinde, kadınlarda ise 
alt bölgelerde (kalça, bacak vb.) yağ kütlesinin yoğunlaştığı 
görülmektedir. Karın (abdominal) yağlanmasını belirleyen 
ölçü yöntemlerinden birisi bel çevresi ölçümüdür. Erkek 
bireylerde doksan dört cm ve üzerinde, kadınlarda ise seksen 
cm ve üzerinde olması sağlık açısından risklerin arttığını 
göstermektedir. Hem kronik hastalık riskini azaltmaya 
yardımcı hem de ince bir bel çevresi hedefleyenler için yaşam 
alışkanlıklarında değiştirebileceğimiz beş beslenme önerisini 
yazımızda anlatacağız. 

Trans yağlardan uzak durun.
Trans yağlar, bir çeşit doymamış yağ asitleridir. Doğal yollarla 
üretilebileceği gibi endüstriyel yollarla da oluşturulabilmektedir. 
Doğal yollarla üretilen trans yağ asitleri geviş getiren 
hayvanların bağırsaklarında bulunan bakteriler tarafından 
üretilir. Bu hayvanlardan elde edilen et veya süt ürünlerinde 
bulunmaktadır; ancak bu trans yağlar oldukça düşüktür. 
Hazır ve paketli gıdalarda yer alan endüstriyel olarak üretilen 
trans yağlar ise oldukça yüksek oranlarda bulunmaktadır ve 
içerisinde faydalı bir besin ögesi de bulunmamaktadır. Ayrıca 
kronik hastalık oluşması açısından ciddi risk taşımaktadır. 

Şeker ilaveli içecekler yerine taze meyveler 
tüketin. 
Şekerin büyük çoğunluğunu glikoz ve fruktoz oluşturmaktadır. 
Fazla miktarda fruktoza maruz kalan karaciğer bu yoğunluğu 
yağa çevirmek için çalışacak ve çoğunlukla bel çevresindeki 
yağlanmada artışa neden olacaktır. Özelliklede ilave şeker içeren 
içecekler, gizli enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Taze meyvelerde de fruktoz bulunmaktadır; ancak, bu etkiyi 
yumuşatacak lif içeriği ile bize sağlık sunmaktadır. Tatlı 
ihtiyacınızda porsiyon kontrolü yaparak meyve tüketmeniz iyi 
bir seçim olacaktır. 

Basit karbonhidratlar yerine yüksek lif içeren 
besinler seçin. 
Yüksek lif içeriğine sahip besinler, sizin tokluk hissinizi 
arttıracak, hedeflenenden daha fazla enerji almanıza engel 
olacaktır. Bu size hem hedeflediğiniz ağırlıkta kalmanızı hem 
de kronik hastalıklardan korunmanızı sağlayacaktır. Örneğin; 
salatalarınıza ekleyeceğiniz haşlanmış yeşil mercimek, nohut 
veya kara buğday ile hem gözünüzü hem midenizi sağlıkla 
doyurabilirsiniz. 

Yeterli su tüketin. 
Su, hayatın en temel parçasıdır. Tüm enzimatik reaksiyonlar 
hücrelerde bulunan sıvı çözeltisi içerisinde gerçekleşmektedir. 
İşlevsel bir metabolizma için yeterli su tüketin.

Düzenli egzersiz planı oluşturun. 

O
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yağlanmada artışa neden olacaktır. Özelliklede ilave şeker içeren 
içecekler, gizli enerji kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Taze meyvelerde de fruktoz bulunmaktadır; ancak, bu etkiyi 
yumuşatacak lif içeriği ile bize sağlık sunmaktadır. Tatlı 
ihtiyacınızda porsiyon kontrolü yaparak meyve tüketmeniz iyi 
bir seçim olacaktır. 

Basit karbonhidratlar yerine yüksek lif içeren 
besinler seçin. 
Yüksek lif içeriğine sahip besinler, sizin tokluk hissinizi 
arttıracak, hedeflenenden daha fazla enerji almanıza engel 
olacaktır. Bu size hem hedeflediğiniz ağırlıkta kalmanızı hem 
de kronik hastalıklardan korunmanızı sağlayacaktır. Örneğin; 
salatalarınıza ekleyeceğiniz haşlanmış yeşil mercimek, nohut 
veya kara buğday ile hem gözünüzü hem midenizi sağlıkla 
doyurabilirsiniz. 

Yeterli su tüketin. 
Su, hayatın en temel parçasıdır. Tüm enzimatik reaksiyonlar 
hücrelerde bulunan sıvı çözeltisi içerisinde gerçekleşmektedir. 
İşlevsel bir metabolizma için yeterli su tüketin.

Düzenli egzersiz planı oluşturun. 

O
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İstediğiniz, kendinizi mutlu hissedeceğiniz, ideal bedene ulașmak hayal 
değil. Bölgesel yağlardan kurtulmak, estetik bir vücuda sahip olmak artık 

çok kolay. FDA onaylı son teknoloji cihazlarla istediğiniz vücuda
Funda Kurt Healthy Beauty garantisiyle ulașabilirsiniz.  

Funda Kurt

sağlık ve güzellik

Bölgesel Zayıfl ama 
Uygulamaları ve Cihazları
Funda Kurt Healthy Beauty

zmanlarımız öncülüğündeki vücut analizi ile, 
ihtiyacınız olan özel programla istenmeyen 
yağlarınızdan kurtulabilir, arzuladığınız görünüme 
sağlıklı adımlarla ulaşabilirsiniz. 

Bölgesel incelme programı; diyet ve spora rağmen 
verilemeyen bölgesel yağların ameliyatsız olarak 

parçalanması ve yağ dokusunun küçülmesi işlemi ile gerçekleştirilir. 
Yağ yakan diyetlere ya da bölgesel zayıflama cihazları kullanılarak 

U yapılan egzersiz programlarına rağmen, genetik olarak bölgesel 
yağ tutulumuna yatkın bir bedeniniz varsa ne kadar uğraşırsanız 
uğraşın, istediğiniz inceliği kısa sürede elde edemeyebilirsiniz. 
Bölgesel zayıflama yöntemleri ve medikal teknolojiler sayesinde 
bölgesel kilolarınızla vedalaşmak ve sahip olmak istediğiniz 
biçimde bir fiziksel görüntüye kavuşmak mümkün.

Gelişen teknoloji ile medikal estetik uygulamalarında artık 
mucizeler yaratılıyor desek yeridir. Ameliyatsız bölgesel incelme 
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cihazları, vücudun belli bölgesindeki fazlalıkları ortadan 
kaldırırken aynı zamanda daha sıkı bir cilt, daha parlak bir ten 
elde etmemizi sağlıyor.  

Bölgesel incelme uygulamalarında öncelikle kişiye özel diyetisyen 
eşliğinde vücut kitle indeksi oranına göre uygun protokol 
belirlenir, medikal cihazlarla protokol sağlanıp ilk seans itibarı 
ile sekiz ila on cm arası incelme ve sıkılaşma sağlanır. İşlem 
kendini metobolizmik olarak altı ay boyunca yenilemeye devam 
eder. Bu esnada bol su  tüketilmesi gerekir, beslenmeye dikkat 
edilmesi ve detoks uygulaması önerilir.  Bu işlemlerin yılda 1 
kere tekrarı vücut indeksinin korunmasına yardımcı olur, uzun 
vadede kalıcılık sağlar. Bu sebeple vücut metabolizması kendini 
korumaya alır. Dokudaki elastikiyet kaybının ve kilo alımının 
önüne geçilerek daha fit ve sağlıklı bir vücuda  sahip olunur. 

Aynı zamanda portakal görünümüne karşı anti selülit 
programları bu uygulamalarda başarı sağlar. Bölgedeki selülit 
oranına göre, uygulanan protokol ve seans aralıkları değişkenlik 
gösterebilir.

Son teknoloji ile gerçekleştirilen, dünyadaki en iyi yöntem olan, 
yağların vücuttan parçalanarak yok edilmesi için uygulanan 
Venus Legacy’de, hedef dokuya kızılötesi ışınlar gönderilir. Bu 
sayede uygulama yapılan bölge, cilde zarar vermeden daha hızlı 
şekilde ısıtılır ve radyo frekans enerjisiyle güvenli bir şekilde, 
hedeflenen alanda ısı eşit olarak yayılır. Bu enerji sayesinde ortaya 
çıkan ısı, yağ hücrelerini etkilerken, selülit görünümünün de 
hafiflemesini sağlar. Vakum teknolojisi ile desteklenen bu doku 
ısıtması sayesinde ciltteki kolajen ve elastin hücreleri uyarılır. 
Bu uyarı daha çok kolajen ve elastin hücresi artışı anlamına 
gelmektedir. Bu sayede cilt sıkılaşır, cildin sıkılaşması vücut 
görünümünün de incelmesini sağlarken cilt kalitesinde belirgin 
bir iyileşme gözlenir. Venus Legacy, 4D teknolojisi kullanan FDA 
onaylı ilk ve tek cihaz olup, multi-polar radyo frekansı (RF), pulslu 
elektro manyetik alanlar (PEMF) ve Varipulse teknolojisi (VP) ile 
gerçek zamanda termal geri bildirim sistemine sahiptir.
 
Radyo Frekans
Bölgesel incelme programı içinde birçok farklı işlem 
gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri olan radyo frekans 
programı; tüm dünyada kullanılan en güncel vücut sıkılaştırma 
ve incelme teknolojisidir.  FDA onayı 2002 yılında alınmış, 
ispatlanmış bir yöntemdir. Cihaza özel tasarlanmış uygulama 
başlığı ile bağ dokuya odaklanarak 35 ila 42 dereceye kadar ısı 
uygular. Dolayısıyla dermiste ısı artışı olurken epidermis ısınmaz. 
Bu nedenle uygulama, hedeflenmeyen bölgeyi etkilemez. Bağ 
dokunun ısınması kolajen üretimini tetikleyerek elastin liflerin 
sıkılaşmasını sağlar. Sonuçta hedef bölgede incelme,  sıkılaşma 
ve lifting etkisi gerçekleşmiş olur. Sırt, kol, bacak, bel, dekolte, 
yüz bölgelerinde kullanımı uygundur. Aynı zamanda eklem 
ağrısı, kas ağrısı, sinüzit, skolyoz, kireçlenme ve fibromiyalji 
rahatsızlıklarında kullanılır. İşlemlerin etkisi ve kalıcılığı için 
haftada bir veya iki seans aralıklarında, ortalama altı ila sekiz 
seans, tek bölge için ön görülür. Radyo frekans; monopolar, bipolar, 
tripolar ve iğneli sistemlere ayrılır. Bu işlemlere gelmeden önce 
bol su ve işlemden en az iki saat öncesinde yemek tüketilmiş 
olmalıdır.

Storm
Yağ dokusunu kas dokusuna çevirebilmek ve uzun süren spor 
yapma zorunluluğundan kurtulmak için dünyanın en iyi 

yöntemi, ağrısız ve hiçbir risk almadan gerçekleştirilen “storm” 
işlemidir. Bu rakipsiz teknolojide, her bir kas grubuna ayrı ayrı 
odaklanarak çalıştırılan elektrikli kas simülatörleri tarafından, 
spor yaparak ulaşılamayan noktalara, elektromanyetik enerji 
teknolojisi kullanılarak ulaşılır. %25 oranında yağ yakma, %30 
oranında kas kütlesi artışı ile, günümüzdeki tüm sistemlerden 
ileri olan tek bir uygulamada birleştiren en gelişmiş vücut 
şekillendirme, sıkılaştırma yöntemidir. Ortalama otuz dakikada 
otuz bin mekik, squat, etkisi sunar. Göbek, popo, bel, bacak 
bölgelerine uygulanır. Ayrıca özel başlığı ile pelvik bölgesindeki 
rahatsızlıklarda kullanımı uygundur ve etkili sonuçlar doğurur. 
Bu işleme gelmeden önce de yine bol su ve işlemden en az iki saat 
öncesinde yemek tüketilmiş olmalıdır.

G5 Masajı 
Yağların eritilmesi ve kas dokusunun oluşturulmasından 
hemen sonra, ciltte sıkılaşmanın sağlanması için G5 masajının 
uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama, özel bir masaj cihazı 
kullanılarak gerçekleştirilir. G5 uygulaması aynı zamanda 
kaslarda biriken laktik asit ve ödemin atılmasına yardımcı olur. 
Özellikle selülit uygulamalarında ve bölgesel sıkılaşmada yoğun 
etki gösterir. Kan akışını  hızlandırdığı için spazm tedavilerinde 
kullanılabilir. Bu yöntem daha çok bel, kalça, bacak, kol, göbek, 
alanlarında tercih edilir. Kişinin ihtiyacı doğrultusunda altı ila on 
seans aralıklarında haftada bir ve iki kez uygulama yapılabilir. 
Bu işleme gelmeden önce de yine bol su ve işlemden en az iki saat 
öncesinde yemek tüketilmiş olmalıdır.

Lenf Drenaj
Vücutta biriken ödemin atılması için hemen sonrasında 
uygulanan lenf drenaj yöntemi ile hücreler beslenirken renksiz 
sıvının dolaşımı da hızlanmaktadır. Böylece boşalan yağ hücresi 
bölgelerinin görünümünde düzelme ve sıkılaşma sağlar. Ayrıca 
kas sisteminde olumlu etkiye sahiptir. Yani daha net bir ifadeye ile 
lenf drenaj kanda serbest dolaşımda olan yağ asitlerinin kolayca 
yakılabilecek hale gelmesine destek olur. Vücuttan ödemin, 
toksinlerin atılımını; metabolizmanın, kan akışının hızlanmasını; 
stresin azalmasını sağlar. Kişinin ihtiyacı doğrultusunda altı ila on 
seans aralıklarında haftada bir veya iki kez uygulama yapılabilir 
ve işlemi desteklemesi için günde bir buçuk ila iki buçuk litre su 
tüketimi önerilmektedir.

Pasif Jimnastik Yöntemi
Son olarak tüm bu işlemlerin desteklenmesi, devamlılık arz etmesi 
için pasif jimnastik yöntemi ile  elektro terapi tekniği uygulanarak, 
faradik  akım verilerek vücut bakımı uygulanmaktadır. Faradik 
akım, kasları en etkili çalıştıran akım türüdür. Selülit tedavisi, yağ 
parçalama, kasları toparlama, beden küçültme işlemleri yapar. 
Ortaya çıkan enerji, kası hareket ettirir. Bu hareketten sonra ortaya 
atık maddeler (toksin) çıkar. Bu maddeler ter ve idrar yoluyla 
dışarı atılır. Akım, elli beş dakikada iki yüz seksen sekiz mekik 
çektirecek şekilde sinyaller gönderir. Yağın enerjiye dönüşmesi, 
gevşemiş kasın sıkılaşması, toksin maddenin atımı, normal kas 
hareketinin yetmiş iki misli hızla gerçekleşir. Bu işlemi şu şekilde 
ifade edebiliriz: Parçalanan yağların bir kısmının kasa dönüşmesi 
ve kasların güçlendirilmesinde kullandığımız yöntemdir. Kişinin 
ihtiyacı doğrultusunda altı ila on seans aralıklarında haftada 
bir veya iki kez uygulama yapılabilir ve işlemi desteklemesi için 
günde bir buçuk ila iki buçuk litre su tüketilmesi önerilir.

Tüm bu işlemler, yapılan uygulamaların kalıcı olmasını sağlarken 
sizleri sağlıklı bir güzelliğe kavuşturur.  
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sağlık ve güzellik

Dentia Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniği kurucu ortakları uzman diș hekimleri 
Özge Batmaz, Serkan Dadakoğlu, Nurgün Olcay, Yeliz Arslan Gül ve Nezate 

Dadakoğlu, kliniklerinde uyguladıkları tedavilerden bahsederken, dișçi korkusunu 
yenmenin yollarını ve dijitalleșen diș hekimliğini anlatıyorlar.

Dentia Ağız ve Diş Sağlığı
Özveri İle Yapılan Tedaviler

ncelikle Dentia Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniğini kısaca tanıtır mısınız?
2015 yılında Ankara Çayyolu’nda kurulan Dentia Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, 2021 aralık ayı itibarıyla 
daha geniş ve modern bir alanda hizmet vermek amacı 
ile yeni yerimize geçtik. Son teknoloji teknik donanım ve 
mimari açıdan son trendlere uygun yeni merkezimizde, 

her geçen gün biraz daha büyüyen ekibimiz ile kısa süre içerisinde 
çok daha geniş bir hasta yelpazesine hizmet vermeye başladık. 
Hastalarımızın memnuniyetini arttıracak kapsamlı ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini en kısa sürede sunmaya gayret ediyoruz. Alanında 
uzman hekimlerimiz ve yardımcı personellerimizin bulunduğu 
kliniğimizde hasta hakları da her zaman tarafımızca gözetilmektedir. 
Uzman hekim kadromuz; Dr. Özge Batmaz, Dr. Serkan Dadakoğlu, Dr. 
Nurgün Olcay, Dr. Yeliz Arslan Gül ve Dr. Nezate Dadakoğlu. Hepsi 
kendi alanlarında deneyimli ve başarılı hekimlerdir.

Ö

ÖZGE BATMAZ, YELİZ ARSLAN GÜL, NURGÜN OLCAY, NEZATE DADAKOĞLU

Dentia’nın misyonu nedir, nasıl bir vizyonla ilerliyor?
Dentia’nın misyonu; ağız ve diş sağlığı alanında bütün sağlık 
hizmetlerini doğru, güvenilir biçimde ve uygun maliyetlerle 
tüm hastalarımıza sunabilmek; mesleğini seven, insana değer 
veren hekim ve sağlık personeli yetiştirebilmek, ayrıca diş hekimi 
korkusunu yok edip daha güçlü hasta hekim ilişkisini hâkim 
kılmak; ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ülkemiz ve uluslararası 
alanda hizmet almak isteyen hastalarımıza kaliteli, doğru tedavi 
hizmetleri uygulamak ve bu emek için teknik cihazlarını, medikal 
malzemelerini, bilgi ve eğitim standartlarını yüksek tutan 
bir merkez olmaktır. Dentia olarak vizyonumuz ise; en değerli 
paydaşlarımızdan biri olan çalışma arkadaşlarımızla evrensel ve etik 
değerler çerçevesinde, ağız ve diş sağlığı eğitimi ile tedavi hizmeti 
veren, klinik tedavi hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran ve bu 
alanda gereksinim ve sorunlara uluslararası standartlarda yanıt 
verebilen, yenilikçi, öncü ve referans alınan bir ağız ve diş sağılığı 

Diș tedavi așamalarını tedaviye 
bașlamadan diș hekiminizden size 

anlatmasını isteyin.

polikliniği olmaktır. Hasta memnuniyeti odaklı çalışma prensibine 
sahip olan Dentia  Ağız ve Diş Polikliniğinde; deneyimli, uzman ve 
dinamik kadrolarımız ve modern ekipmanlarımızla, hastalarımızın 
rahatlıkla ulaşabileceği, kesintisiz iletişim ile hizmet vermekteyiz. 
Kliniğimiz, gelişen medikal teknolojileri sürekli takip eden, tanı, teşhis 
ve tedavi yöntemlerini en güncel teknolojilerle sürekli ileriye taşıyan 
hizmetleri en hızlı ve güvenilir biçimde hastalarının hizmetine 
sunmak için çalışmaktadır.

Kliniğinizde hangi tedavileri uyguluyorsunuz?
Dentia Ağız ve Diş Sağılığı Polikliniğinde; ağız, diş, çene hastalıkları 
ve çene cerrahisi, periodontoloji (diş eti hastalıkları ve diş köklerini 
çevreleyen kemik hastalıklarının tedavisi), implantoloji (implant 
tedavisi), ortodonti (tel ya da şeffaf plak tedavisi), pedodonti (çocuk 
diş hekimliği), restoratif diş tedavisi (estetik dolgular), endodonti 
(kanal tedavisi), estetik diş hekimliği (gülüş tasarımı, diş beyazlatma, 
amalgam sökümü), protetik diş tedavisi (kaplama ve köprü) ve diğer 
tüm diş tedavileri büyük bir özveri ile yapılmaktadır.

Dişçi korkusu olan hastalarınızla nasıl ilerliyorsunuz? 
Bu korkuyu azaltabilmek adına neler yapıyorsunuz? Bu 
korkunun oluşmaması için önerileriniz neler?
Diş tedavileri konusunda ileri derecede korkusu (fobisi) olan 
hastalar tedaviye ön yargılı yaklaşmaktadır. Bu ön yargının sebebi 
çoğunlukla geçmişte yaşamış oldukları  ve travma gelişimine sebep 
olan kötü tedavi deneyimleridir. Bu durum, biz diş hekimlerinin 
sorumluluklarını bir kat daha arttırmaktadır. Öncelikle sağlanması 
gereken; kuvvetli bir iletişimle, devamında güven ortamının 
oluşturulmasıdır. Eğer hekim ve hasta arasında güven bağı kurulursa, 
hasta tedaviye adapte olabilecek ve işlemleri kabullenip uyum 
sağlayabilecektir. Bizler Dentia  Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak 
bu güven duygusunun oluşturulmasında en büyük gücümüzü, 
hepsi alanında uzman ve deneyimli kadromuzdan alıyoruz. 
Almış olduğumuz ve her geçen gün üzerine yenilerini koymaya 
çalıştığımız bilgi birikimi ve tecrübelerimiz, hastalarımızın tedaviye 
adım atmasının ilk ve önemli bir basamağını oluşturuyor. İlk 
muayene hem bizler hem de hastalarımız için çok mühim. Hastanın 
sorununu ve kliniğe gelirkenki tedaviden beklentisini doğru analiz 
etmeye çalışıyoruz. Bunun için de; hem filmler hem detaylı ağız içi 
muayenesiyle hem de karşılıklı uzun sohbetle ilk muayenemizi 
gerçekleştiriyoruz. Hastaya ihtiyacı olan tedavileri, seçenekleriyle 
birlikte aktarıyoruz ve hastaya bu seçenekleri değerlendirmesi için 
zaman tanıyoruz. Tedaviye başlamayı kabul eden hastamızda ilk 
işlem seansını mümkün olduğunca hastayı yormayacak şekilde, 
tedaviyi kabullenmesi ve endişelerini hafifletebilmesi amacıyla 
kısa tutmayı tercih ediyoruz. İşlem esnasında yetişkin hastalarımız 
için müzik, çocuk hastalarımız için çizgi filmler çoğu zaman en 
büyük yardımcımız oluyor. Hastamıza; işlem sırasında, karşılıklı 
belirlediğimiz bir işaret biçimiyle, kendini kötü hissederse işlemi 
anında kesebileceğimizi söylüyoruz. Eğer isterse, tedavi aşamalarını 
tedavi esnasında detaylı bir şekilde kendisine aktarabileceğimizi 
söylüyoruz. Bu yaklaşım çoğu hastamızda çok olumlu sonuç veriyor 
ve hasta, tedaviyi daha ilk seansta kabullenmiş oluyor. Daha ciddi, fobi 
durumlarında sedasyon veya genel anestezi ile tedavi seçeneğini de 
hastalarımıza sunuyoruz. Sedasyon verilerek müdahale edilmesi hasta 
açısından daha güvenli bir alan oluşturur ve korkusunu yenmeye 
yardımcı olur. 

Sedasyon, bazı ilaçlarla, hastanın bilinci kaybolmaksızın oluşturulan 
derin uyku halidir. Hasta, işlem süresince derin bir uyku halinde olsa 
da bilinci açık olduğu için diş hekiminden aldığı sözlü komutları 
yerine getirebilir. İşlem sırasında anestezi uzmanı, hastayı monitörize 

ederek nabzını ve tansiyonunu takip eder. Hastanın havayolunu 
açık tutabildiği, fiziksel uyaranlara ve sözlü komutlara uygun 
cevabı verdiği ve bilincin baskılandığı bir durum olarak 
tanımlanan bu yöntemde, özellikle çocuk hastalar işlemden 
sonra diş hekimine geldiklerini bile unutmaktadırlar. Hasta, 
operasyon sonrası ilaçların etkisi ile ağızda yapılan tedavi işlemini, 
ağrıyı, hoşlanmadığı sesleri ve benzerlerini hatırlamayacağından 
psikolojik travmaya da maruz kalmaz. Bu durum, hastanın daha 
sonraki seanslarda diş tedavisine gelişini kolaylaştıracaktır. Genel 
anestezi ise genelde daha ciddi cerrahi müdahaleler gerektiren 
durumlarda, hastane şartları altında yapılan, hastanın tamamen 
bilinçsiz olduğu bir anestezi şeklidir.

Dişçi korkusu olan hastalarımıza tavsiyelerimiz ve önerilerimiz: 
• Diş tedavilerinizi ilgili ve güven duyduğunuz diş hekimine 
yaptırmalısınız.
• Diş hekiminize tanı aşamasında bütün şikâyetlerinizi 
anlatmalısınız.
• Diş şikâyetlerinizin yanı sıra hekim korkunuzdan da 
bahsetmelisiniz. 
• Diş tedavi aşamalarını tedaviye başlamadan diş hekiminizden 
size anlatmasını isteyin. 
• Tedavide herhangi bir acı veya başka bir nedenden o esnada ara 
vermek isterseniz, diş hekiminizle bunu tedavi öncesinde konuşun 
ve bu ara verme işlemini işaretle belirleyin. 
• Aklınızdan bütün stresi çıkarın. 
• Uygulanacak tedaviyi tek seansta bitirmek istemeyebilirsiniz.
• Diş kontrollerinizi sürekli yaptırın. Böylelikle korkunuz 
geçecektir.
 
Teknolojinin klinik uygulamalarınızdaki yeri nedir?
Günlük hayatımızda teknoloji ve dijitalleşme bu kadar yoğunken, 
kliniğimizde ve çalışmalarımızı dijitalleştirerek, hastalarımıza 
hem konfor hem de yoğun iş/yaşam tempolarında zaman 
kazandırıyoruz. Örneğin; ağız içerisinden görüntü alabilen 
hassas kameralar ile, restorasyon yapılacak dişin ölçüsü alınıp 
bilgisayara aktarılmaktadır ve daha hassas alınan bu tip ölçüler 
ile hastalarımız restorasyonlarına daha hızlı kavuşabilmektedir. 
Dijital alınan ölçüler sadece yurt içi değil; tercihimize göre 
laboratuvar firmaları ile çalışarak hastamız adına en iyi tedavi 
seçeneklerini sunabilmekteyiz. Diş tevdileri esnasında mide 
bulantısı yaşayan hastalarımızın  da  tedavilerini kolaylaştırıyor. 
Dijital diş hekimliği sadece ağız içi tarama ve  dijital ölçüler 
ile kısıtlı değil tabii ki. Bu teknolojik imkânlar; gülüş tasarımı, 
implantlar planlanırken teşhis ve tedavi esnasında hem biz 
hekimlerin daha hassas ve estetik karar vermesini kolaylaştırır 
hem de hata payını azaltır. 

dentiadis



Diș tedavi așamalarını tedaviye 
bașlamadan diș hekiminizden size 

anlatmasını isteyin.
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Ankara Kliniğine 
Görkemli Açılış
Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, 
Ankara’da hizmete giren yeni kliniğinin 
açılışını özel bir davetle kutladı. 
Atakule Teras’taki açılış daveti iş, sanat ve 
cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini 
buluşturdu. 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan, başkentte hizmete giren kliniğinin 
açılışını Atakule Teras’taki görkemli davetle yaptı. İş, sanat ve cemiyet 
hayatının seçkin isimlerinin katıldığı gecede davetin ev sahipliğini 
üstlenen Dr. Ali Şahan, mutluluğunu “Güzellik sektöründeki son trendler 
ve yeni teknikleri dünyanın en iyi teknolojileriyle uygulayacağımız 
kliniğimizin açılışını gerçekleştirdik. Alanının en iyisi olan isimlerden 
uzman bir kadro oluşturduk. Açılışımızı da kliniğimize yakışacak bir 
şekilde yaptık. Bu özel günümüzde dostlarımız da bizi yalnız bırakmadığı 
için mutluyuz.” sözleriyle dile getirdi. Son dönemin dikkat çeken müzik 
gruplarından Pandami Music’in eğlenceli sahne performansıyla başlayan 
kokteyl, müziğin usta ismi Mazhar Alanson’un sahnesiyle devam etti. 
Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, davetlilere 
keyifli bir gece yaşattı. 

davet

AYLA KIZILAY, ELÇİN ERDOĞDU, LEYLA ATAMAN, DUYGU METİN,
EZO YILDIRIM, SEVİLAY KAPÇAK, MAHİRE NUR ÇELİK

DENİZ-ALİ ȘAHAN
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ALP-BUKET ÖNYÜRÜAYLİN MURATOĞLU, ZÜMRÜT MAJİDOVA

Dermatoloji 
Uzmanı 
Dr. Ali Șahan, 
bașkentte 
açtığı kliniği için 
unutulmaz bir 
davet verdi.

ESRA-EGEMEN BAȘARANTUĞBA TUNÇKAYA DENİZ CEMRE KARSE, BİRSEN YILDIR



SİBEL KANTAȘMELİS ATAY, AYSUN SARI, ÖZBEN ACAROĞLU, MEHLİKA YOĞURTÇUOĞLU

BOĞAÇHAN ÇAKINKAAN-IRINA DÜNDAR MUSTAFA-TUĞBA ȘENGEZER

İș, sanat 
ve cemiyet 
hayatının önde 
gelen isimlerini 
bulușturan 
davette konuklar 
Mazhar 
Alanson’un 
sahnesiyle keyifl i 
bir gece geçirdi.

davet
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AYSİMA ERYILMAZ, BURAK SÜTLÜOĞLU MİNE HARAÇCIELİF ERBİL - MUSTAFA FAZIL ERBİL

AHMET YALÇINFUNDA TEKİN TOLGA GÜRSOYAHMET YALÇINEZGİ BURCU-ALİ ARSLAN
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sağlık ve güzellik

DOC.CIKMAZ Dental & Holistic Beauty Clinic kurucusu
Estetik Diș Hekimi, Prostodontist ve Güzellik Uzmanı Dr. Sakine Çıkmaz; 

mistik anlayıșını MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Sadece Öğrenciyim
DOC.CIKMAZ 
Sakine Çıkmaz

Dr.Sakine ÇIKMAZ



İște gerçekten oturup, gerçekten içinize, 
kendinize yolculuğunuz bașladığında, siz 

artık eski siz değilsinizdir.

olistic anlamda sağlık, estetik, güzellik ve hayata 
dair bütünde ne varsa bana yansıması şöyle oldu: 
Hayat boyu kendime “Öğrenciyim,” dedim, bugün 
de böyle, öğrenciyim. Şunu anladım ki; bilgi sonsuz 
kaynaktan geliyor. Okyanustan bir kepçe, bir kazan 
ya da daha fazlasını, kabınız kadar alabiliyorsunuz; 
ama bilirsiniz ki, içinizden bilirsiniz ki daha fazlası 

var. İşte bu “daha daha fazlası olsun” noktasında, o sebeptendir ki 
daha güzel olayım, daha bakımlı olayım, daha kariyerli olayım. 
Bu “daha”lar uzar da uzar. Zamanda bir “an” gelir ve kendinizden 
daha da uzaklaşmışsınız. Hayatın tokadı dediğimiz durumlar, 
olaylar ve kişilerle bir döngü, kısır bir döngü içinde sınav verip 
durursunuz. “Ben niye bunları yaşıyorum?” diye düşünürsünüz, 
bulamazsınız. Kendinize dersiniz ki, “Ben gencim, ben güzelim, 
benim param var, benim kariyerim var, benim şuyum var, benim 
buyum var.”; ama geldiğiniz yerde, kendinizden çok ama çok uzak 
bir yerlerde olursunuz. Hatta kaybolduğunuzu “hissedersiniz”. 
Bakın, dikkat edin, “düşünürsünüz” demiyorum. “Niye olmuyor?”, 
“Neden olmuyor?” ya da “Niye böyle oldu?”, “Ama neden?”, “Ama 
niçin?”lerle içinizi kemiren bir his size şöyle der:

“Otur ve hisset. Sadece otur, kendinle baş başa kal. Bak bakalım o 
zaman neler oluyor?”

İşte gerçekten oturup, gerçekten içinize, kendinize yolculuğunuz 
başladığında, siz artık eski siz değilsinizdir. Ezoterik anlamda 
yeniden doğarsınız; hoş geldin yeni yaşına, yeni hayatına... Ne 
oldu? Önce sıkışma, sonra patlamalar oldu ve siz özünüze geldiniz. 
Öz kaynaktan besleniyorsunuz. Bu da nereye varıyor? Sadece 
çemberimizin dışında güzel olmak adına yaptıklarımız değil, 
çemberin içindekiyle de “bir” olmanıza neden oluyor. Böylece 
“güzellik” anlayışınız daha da derinleşiyor!

Ne var orada? “Ruh” var.
Ne var orada? “Zihin” var.
Ne var orada? “Beden” var...

Bedeniniz için yaptıklarınız ruhunuza, ruhunuz için yaptıklarınız 
zihninize. Zihniniz ve kendiniz için yaptıklarınızla “kendinizi 
seçiyorsunuz”. Kendinize giden bu yolculuğunuzda akışı hissedin, 
akışta kalın, bırakın ruhunuz tazelensin, yenilensin ki “koşulsuz 
sevgi”de kalın.

Bunu nereden biliyorum derseniz, bilmiyorum dedim ya, 
sadece öğrenciyim... “İyi ve kötü yoktur; sadece deneyim vardır” 
noktasında siz değerli MAG Okurlarıyla buluştum. 

H

doccikmaz        doccikmazholisticbeauty

Perfect Smile - Perfect Beauty - Perfect Life
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on günlerin sihirli kelimesi “kolajen” nedir? 
Niçin kullanılır?
Kolajen maalesef ki yaş aldığımız süre boyunca 
üretiminin azalması nedeniyle desteklenmesi gereken 
protein kökenli bir molekül. Desteklenmeli, çünkü 
cildin sıkılığı, cildin esnekliği, eklemlerin daha esnek 
olması, kemiklerin güçlenmesi, saç dökülmeleri ve saç 

zayıflıkları gibi birçok alanda etkisi bulunmaktadır.

Kolajenin Molekül Hali
Kolajene molekül olarak bakacak olursak, üç yüz ila dört yüz 
kilodalton ağırlığında bir molekül ağırlığına sahip. Bu nedenle 
biyoyararlanım anlamında doğal formundan ziyade özellikle 
hidrolize kolajen olarak kullanılmaktadır. Hidrolize kolajen ise 
doğal kolajenin bazı işlemler ile peptit halinde ve dalton ağırlığı en 
minimalize edilerek verilen bir formudur. Bu form sayesinde iki bin 
daltona kadar indirgenmiş bir molekül ağırlığı sağlayarak üründen 
maksimum verim alınıyor.

Yirmi dokuz tip kolajen olduğunu biliyor muydunuz?
Kolajenin toplamda bilinen yirmi dokuz tipi bulunmakta. 
Bunlardan en fazla bilinenlerine bakacak olursak; Tip 1 vücutta 
en fazla bulunan kolajen çeşididir. Cilt, saç, tırnak, organlar gibi 
birçok yerde bulunmaktadır. Tip 2 ise genel olarak bağ dokularda 

ve kıkırdaklarda bulunmaktadır. Eklem sağlığı eklem ağrıları gibi 
durumlarda tercih edilmektedir. Tip 3 ise kalp, damarlarda ve yine 
ciltte bulunmaktadır. Damarların esnekliğinden ve kasların güçlü 
olmasından sorumludur. 

Peki, vücuttaki kolajen kaybı neden 
gerçekleşmektedir?
Tüm bunların yanında kolajen kaybını sadece yaş almak 
etkilemez; stres, düzensiz beslenme, sigara ve alkol kullanımı, 
uyku düzensizliği, güneş maruziyeti, yoğun kozmetik ürün 
kullanımı, bazı ilaç tedavileri ve menopoz gibi birçok faktörün 
etkilediği bilinmektedir. Kullanım olarak ise kolajenler üç aylık 
kürler halinde önerilmektedir. Dozaj ise kişinin cildine ve yaşına 
göre değişebiliyor. Çok fazla alkol ya da sigara kullanımı ya da çok 
fazla güneş maruziyeti olan ve otuz beş yaş üstü bireylerde on bin 
mg doz tercih edilirken, daha genç olup ileride yaşanacak kolajen 
kayıplarının önüne geçebilmek için iki bin beş yüz mg, yedi yüz 
yetmiş beş mg gibi dozlarda tercih edilebilmekte.

Kolajen ile neler mümkün?
Hem yazın hem kışın hem dıştan hem de içten alacağınız kolajen 
destekleri ile cildinizin sıkılaşmasını, daha esnek olmasını, 
yenilenmesini ve nem dengesini sağlarken kırışıklık ve ince çizgi 
görünümünün de önüne geçebilirsiniz. 

S
Cildin sıkılığı, esnekliği, kemiklerin gücü, saç dökülmeleri gibi birçok alanda etkisi 
bulunan kolajen üretiminin, yașla birlikte azaldığını ve desteklenmesi gerektiğini 

belirten Prof. Dr. Ayșe Banu Çaycı, kolajene dair merak edilenleri 
MAG Okurlarına özel olarak ele alıyor...

Kolajenin Sihri

sağlık ve güzellik

PROF. DR. AYȘE BANU ÇAYCI





Klinik Açılışına 
Özel Parti
Astrodent Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniğinin açılış etkinliği, 
yoğun bir davetli katılımı ile 
gerçekleşti. Alacaatlı’da bulunan 
klinikteki açılış davetine Ankara iş 
ve cemiyet hayatından çok sayıda 
önemli isim katılım gösterdi. 
Klinik sahipleri Duygu Sipahi 
ve Necmettin Yeta, gelen tüm 
konuklarla yakından ilgilendi.

Astrodent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, yoğun ilgi gören 
bir davetle açıldı. Açılış töreninde kliniği gezen davetliler, 
dekorasyonu ve kliniğin yapısını çok beğendiklerini dile 
getirdi. Klinik turunun ardından parti alanına geçen 
konuklar, gün boyunca DJ ve lezzetli kokteyller eşliğinde 
eğlendi. Etkinlik boyunca dans edip eğlenen misafirler, 
nazik davetleri için klinik sahipleri Duygu Sipahi ve 
Necmettin Yeta’ya teşekkür etti.  

davet

MEHMET-SEMA ÇEPNİLİ

SERPİL YAKAR- ASLI YAKAR- TİBET YETA

CANAN ÇAKMAKÇI

NAZ-NECMETTİN YETADUYGU SİPAHİ
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ALPER KOCATÜFEK

Müzik ve 
kokteyl 
eșliğindeki 
klinik açılıș 
etkinliğinde 
konuklar 
gün boyu 
eğlenerek 
keyifl i vakit 
geçirdi.

NUR ALTIPARMAKESRA RAHȘAN ÇALIȘKANDUYGU TAȘKIN GEDİK, BAHADIR GEDİKSENA ALTINIȘIK

AYGÜL-EMİN YALÇIN NUR ATAK, TUĞBA ERGÜN, SERDAR ERGÜN



RECEP-SELİN DEVECİ, ȘULE-ÇAĞATAY ÇAKMAK CANAN ERDEM

MEHMET-TUĞÇE TARTICIGENT GJIKOLLIİLKNUR-DİLEK YILMAZ

davet

TEVFİK SİPAHİ, FURKAN YENER, TANSU SİPAHİ, NEȘE YENER SEVİM DİNÇER CENGİZ

MERVE HABERALBURAK DURUTÜRK, AHMET YETKİN

Yoğun ilgi 
gören açılıș 
töreninde 
davetliler 
kliniği gezerek 
beğenilerini 
dile getirdi. 

UZAY-ÇAĞRI-HANDE ÖZÇELEBİ
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“Çukurlar ve Gamzeler” Üzerinde Etki 
Önemli
Günümüzde selülit tedavisinde kullanılan yöntemlerin çoğu cilt 
tonunu iyileştirmek, fazla yağı azaltmak ve mikro dolaşımı iyileştirmek 
için başarı sağlayabiliyor ancak tekrarlayan subkütanöz fibrozisin 
neden olduğu “çukurlar ve gamzeler” üzerinde yetersiz kalıyorlar.

Tek Seansta Uzun Vadeli Tedavi Şansı
Tedavi tek seans yapılıyor, portakal kabuğu görünümünün 
yaygınlığına bağlı olarak yaklaşık bir saatten daha az bir sürede 
tamamlanabiliyor. Spherofill tedavisi selülit görünümünü azaltmaya 
yardımcı olmak için kullanılan ve ameliyat gerektirmeyen bir 
prosedür.

Genel Anestezi Gerektirmiyor
Bu yöntemde genel anestezi gerekmiyor. Cildin hemen altındaki 
bağ bantlarını tedavi etmek için iğne boyutunda radyo frekans 
desteği olan bir yöntem kullanıyor. İşlem biterken cilt altına bırakılan 
proteolitik solüsyonun içerdiği enzimler, tekrar selülit görüntüsü 
oluşmaması için destek veriyor.

Uzun Süreli Güzel Görünüm
Tedavi sonrası birkaç gün içinde olumlu sonuçlar görülebiliyor ve iki 
yıldan uzun süre boyunca da pürüzsüz bir cildin keyfi korunabiliyor. 
Spherofill Cell-Celluknife, fibrotik selülit (III ve IV. evreler) tedavisi için 
tasarlanmış yeni bir yöntem. Ayakta tedavi ortamında, yüz güldüren 
sonuçlar sunuyor.

Pürüzsüz 
Vücut mu Dediniz?
Kadınların çoğunun canını sıkmaya yeterli olan portakal kabuğu görünümüyle mücadelede artık yeni bir yol 
arkadaşımız var: Spherofill Cel-Celluknife. 

Farklı türleriyle kadınların büyük bir yüzdesini etkileyen selülit, cilt yüzeyinde çukurlu tümsekli portakal 
kabuğu benzeri görünüme neden olan lokalize bir estetik cilt problemi. Neyse ki Spherofill Cell-Celluknife adlı 
cihaz, bu keyifsiz sorunu çözümlemek için yanımızda. Cihazın nasıl çalıştığını, portakal kabuğu görünümünü 
azaltmaya nasıl yardımcı olduğunu Medikal Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaş ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. 
Kamer Koldaş anlattı.

Spherofill Cell-Celluknife, 
hem derin hem de 

yüzeysel alandaki fibrozisli 
bölgeyi hassas bir şekilde 

hedefleyebiliyor. 
Bu alanları düzeltip, 
özellikle daha ileri 

düzeyde oluşan derin 
çukurlara ulaşıyor. Diğer 

taraftan da portakal 
kabuğu etkisini uzun 

süreli minimize ediyor.

Dr. Kamer Koldaş
Medikal Estetik ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

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

Çankaya/Ankara
Telefon: 0507 350 38 34

www.kamerkoldas.com
Dr Kamer Koldaş

drkamerkoldaş
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sağlık ve güzellik

Müșterilerine kaliteli ve konforlu bir alanda hizmet veren Duet Beauty Center 
kurucu ortakları Elena Kuduban ve Iryna Aslan, merkezlerinde uyguladıkları gelin 

hazırlıklarına dair merak edilenleri anlatıyor...

Özenle Yapılan Gelin Bakımı
Duet Beauty Center

IRYNA ASLAN , ELENA KUDUBAN



Düğün sürecinde yașadıkları stresi, heyecanı 
en aza indirmek için, hazırlık așamasında 

gelinlerimize isterlerse ayrı zamanlarda, 
isterlerse aynı anda, hizmetlerimizi kișiye özel 

VIP oda konforunda hızlı ama memnuniyet 
odaklı bir șekilde sunmak için hazırız. 

uet Beauty Center olarak birçok 
hizmetiniz bulunuyor. Bunların arasındaki 
gelin hazırlıkları hakkında kısaca neler 
söyleyebilirsiniz?

Gelinlerimiz için vermiş olduğumuz hizmetlerimiz 
olan baştan aşağı cilt bakımı, saç, makyaj, manikür, 

pedikür ve ağda işlemlerimizin hepsi zaman kazanmaya yönelik 
olarak ayarlanmaktadır. Gelinlerimizin yerine kendimizi koyarak 
düşündük her detayı. Düğün sürecinde yaşadıkları stresi, heyecanı 
en aza indirmek için, hazırlık aşamasında gelinlerimize isterlerse ayrı 
zamanlarda, isterlerse aynı anda, hizmetlerimizi kişiye özel VIP oda 
konforunda hızlı ama memnuniyet odaklı bir şekilde sunmak için 
hazırız. 

Düğün öncesi provalarınızda neler yapmaktasınız?
Gelinimiz merkezimize başvurduğunda, rahatlatıcı Duet çayımızdan 
yudumlarken, kendi zamanına uygun olarak, alanında uzman 
ekip arkadaşlarımızla ön görüşme sonrası, en iyi şekilde zamandan 
tasarruf ederek saç, makyaj aynı gün ya da ileri tarihli provalarımız 
yapılır. Gelinimiz; özel gününde kendisini güvende hissetmesi adına, 
aklına takılan soruları ya da ne isteği var ise uzmanımız tarafından 
bilgilendirme eşliğinde prova yapılarak rahatlatılır. 

Düğün öncesinde gelin bakımı nasıl olmalı, bu yönde 
verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?
Bir gelinin güzelliğini vurgulayan nokta, onun doğal ışıltısıdır. Bu özel 
günün kusursuz ve mükemmel geçmesi her şeyden önemli. Biz de 
bu özel günde gelinlerimiz için profesyonel cilt bakımı kapsamında, 
alanında uzman estetisyen eşliğinde cilt analizi yaptıktan sonra 
kişiye özel cilt protokolü hazırlayarak cilde anında parlaklık veren 
ve makyajın daha güzel görünmesini, oturmasını sağlayan, ciltte 
kızarıklık ya da soyulma olmadan, cildi siyah noktalardan ve 
pürüzlerden arındırıyoruz. İşte bu muhteşem Duet bakımımız bir gün 
öncesinde gelinlerimize uygulanabilir. 

D

 Çukurambar, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:25/D Çankaya/Ankara  Tel: +90 533 336 21 76
duetbeautycenter



Mutluluğa
Adım Attılar
Çamsan Alüminyum Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Çamkar Otellerinin 
ortaklarından Vedat Çamlı ile Ankara’nın 
önde gelen Gökçe ailesinin kızları, iş ve 
cemiyet hayatının örnek alınan başarılı iş 
kadını Tuğçe Gökçe sonsuz mutluluğa 
adım attılar. 
Üniversiteden mezun olduktan sonra evliliğe doğru ilk adımlarını 2020’de 
Finlandiya’nın kuzey ışıklarının altında atan çift, birlikteliklerini Cansu 
Gökçe’nin liderliğindeki unutulmaz bir konsept nişan ile taçlandırdı. 
Çift daha sonra Tuğçe Gökçe’nin fikriyle hayata geçen görkemli bir 
konsept düğün ile mutluluğa imza attı. Sak Organizasyon kurucusu 
Alper Kendirli’nin hazırladığı davet, iki buçuk yıllık bir proje sonucunda, 
Türkiye’de bir ilk olarak “dört mevsim temalı”, üç boyutlu düğün girişi 
ile La Mozza ev sahipliğinde gerçekleşti. Düğün boyunca Sevkan Aydın 
organizasyonuyla dans ve gösterilerin devam ettiği etkinlikte, davetliler 
gece boyu yeni sürprizlerle karşılaşarak geç saatlere kadar eğlendiler. İş ve 
cemiyet hayatından beş yüzü aşkın ismin katılımıyla gerçekleşen düğünde 
davetliler şıklık yarışındaydı. Damatlık için Beymen’i tercih eden Vedat 
Çamlı ve Vasaggo gelinliğiyle göz dolduran Tuğçe Gökçe, düğün sonrasında 
tebrikleri kabul ettiler. 

düğün

VEDAT ÇAMLI, TUĞÇE GÖKÇE
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Sosyal medyanın 
bașarılı 
infl uencer’larından 
Cansu Gökçe’nin 
düğündeki șıklığı 
göz kamaștırdı.

CANSU GÖKÇEHİRA GÖKÇE

YAVUZ-NURHAN GÖKÇE, TUĞÇE GÖKÇE, VEDAT ÇAMLI, MEDİNE-KASIM ÇAMLI

ATALAY-AYSUN BAYTEK HÜLYA-MURAT AKMAN



Ödüller 
Sahiplerini 
Buldu
Alanında değer yaratan başarılı 
isimlerin yer aldığı Klass Ödülleri 
sahiplerini buldu.  İstanbul’da 
gerçekleşen ödül törenine katılım 
oldukça yoğundu.

Türkiye’nin, alanında önemli başarılar elde etmiş isimlerinin 
ödüllerine kavuştuğu Klass Ödülleri gecesi; iş, sanat, moda 
ve sosyal yaşamın seçkin isimlerinin katılımıyla Burcu 
Esmersoy’un sunuculuğunda gerçekleşti. Klass Dergi 
kurucusu Muammer Kapucuoğlu ev sahipliğindeki ödül 
töreni, ışık şovları ve dans gösterileriyle katılımcıların büyük 
beğenisini topladı.  

davet

KUTAY, MUAMMER- FİSUN, EFE KAPUCUOĞLU

BURCU ESMERSOY

Alanında önemli bașarılar elde etmiș isimleri 
ödüllendiren Klass Ödülleri gecesi; iș sanat, 
moda ve sosyal yașamın ünlü isimlerinin 
katılımıyla Burcu Esmersoy sunuculuğunda 
gerçeklești.

Ünlü akını yașanan görkemli gecede iș, 
sanat ve moda dünyasının en bașarılı isimleri 
ödüllerine kavuștu.

CELAL AYYILDIZ-SONAY ÖZTAN GÖKHAN

BANU ZORLU-MR JADE

BENAN KURTULUȘ SARAÇ-MURAT AYGEN

AYȘEN CAN-KADRİYE OLGAR
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İş Dünyasını 
Buluşturan 
Düğün
Anadolu Efes Marmara 
Avrupa Bölge Satış Direktörü 
Ersin Barbaros Ergin ve 
Mine İyiuyarlar, İzmir Arena’da 
gerçekleşen görkemli bir düğün 
töreni ile dünya evine girdi. 

İş dünyası ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı 
düğün töreninde çiftin nikâh şahidi, Anadolu Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli oldu. 
İstanbul ve İzmir’den birçok davetlinin yer aldığı düğün 
iş dünyasını buluşturdu. Denizin üzerinde kıyılan nikah 
törenine beş yüzü aşkın davetli katıldı.  

düğün

MİNE İYİUYARLAR, ERSİN BARBAROS ERGİN

BERÇİN MAYRUK, IȘINSU KESTELLİ, MİNE İYİUYARLAR, ERSİN BARBAROS ERGİN, TUNCAY ÖZİLHAN
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ehmet Kazezoğlu kimdir? 
1988 doğumlu, evli ve bir çocuk babası. Bilkent 
Üniversitesi mezunu. Cassas Şirketler Topluluğu 
yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda icra 
kurulu başkanıyım. Eğitim hayatım bittiğinden 
beri şirketlerimizde yöneticilik yapıyorum.

Hangi sektörlerde yer alıyorsunuz?
On şirketten oluşuyoruz. Araç üst yapı, savunma, medikal, tarım, 
inşaat gibi belli sektörlerde çalışıyoruz. AC AR-GE firmamız 
lokomotifimiz. Başkent Organize Sanayide 28.000 m2de 
Sağlık Bakanlığımızın ve bazı ülkelerin kara ambulanslarını 
üretiyoruz. İki bini aşkın aracımız şu an dünya genelinde 
yollarda.

M
Cassas Șirketler Topluluğunun Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Bașkanı Mehmet 
Kazezoğlu; araç üst yapı, savunma, medikal, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren 

bașarılı bir iș adamı. Kazezoğlu, yaklașık yirmi ülkeye ihracat yaptıkları ambulans 
üretimleri hakkında merak edilenleri Serkan Kızılbayır’a anlatıyor.

röportaj

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

Ambulans üretmek zor değil mi? 
Ne kadar sürede üretiliyor?
Yıllık kapasitemiz iki bin beş yüz adet. Yaklaşık altı yüz elli 
ayrı parçadan oluşuyor. Medikaller, elektronik ve mekanik 
komponentlerden oluşuyor. Akredite belgelere sahip olmak 
için zorlu testlerden geçiyoruz. Avrupa standartlarında 
belgelere haiziz ve bu sayede bu araçlarımızı dünyaya 
pazarlıyoruz.

Türkiye’nin gururu diyebilir miyiz? 
Dünyada nereler var?
Yaklaşık yirmi ülkeye ihracatımız var. İçinde bulunduğu 
savaş ortamından dolayı ağırlıkla Ukrayna, Türki 
Cumhuriyetler, Afrika ve son olarak Avrupa’nın bazı 

MEHMET KAZEZOĞLU, SERKAN KIZILBAYIR

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr

bölgeleri diyebilirim. Şuan yüzde yetmiş yerliyiz. Bu oran dünyada 
bizi tercih sebebi yapıyor çünkü yerli ve millîliği artırmak için 
çalışıyoruz.

Sağlık kısmını konuştuk. Bir diğer sektörünüz tarım. 
Orada neler yapıyorsunuz?
O bizim göz bebeğimiz. Ka Tarım, yoğunluğumuzu ve stresimizi 
atabildiğimiz keyifli bir alan. Merkezi İzmir Seferihisar’da. Yaklaşık 
altı yüz dönümde, on beş bine yakın zeytin ağacımız var. Ülkemizin 
gelecekteki kıymetli sektörlerinden biri de gıda olacak diyebilirim. 
Tarıma her bir bireyin önem vermesi lazım. Zeytin konusunda 
ihtisas sahibi olabilmeyi ve doğru şişeleme modelleriyle ihracat 
yapmayı hedefliyoruz. Zeytin çok kıymetli bir ürün. Belki de 
geleceğin en kıymetli gıda ürünlerinden biri olacak diyebilirim.

Türkiye ve dünyada gıda ürünleriyle ilgili sorunlar 
bizi bekliyor mu?
Evet; ama sadece tarım için değil. Günlük hayatta fark etmediğimiz 
birçok ürünün tedarikinde biz sanayiciler zorluklar yaşıyoruz. Gıda 
alanında çok sayıda ürün var, birçoğuyla ilgili yorum yapmam 
sanırım yanlış olur. İthal ürünlerin birçoğunda tedarik, lojistik ve 
maliyet sorunları var, bunu biliyorum. Avrupa veya Uzak Doğu 
fark etmez. Bu konu sadece gıda özelinde değil, otomotiv için de 
geçerli. Sürekli üretmek gerek. Bu ülkeye ithal ettiğimiz kadar ihraç 
borcumuz var.

Yeniden ambulansa dönmek istiyorum. 
İçinde neler var bu araçların?
Ülkemizde ve dünyada üç başlıkta topluyoruz bu kara 
ambulanslarını. Tip A, B ve C olarak adlandırılan kırmızı, mavi 
ve yoğun bakım ambulansları. Bu renkler, araçların üzerindeki 
şeritleri tarif ediyor aslında basit bir deyimle. Türkiye’de ise bir ilk 
olan, yenidoğan ambulans projemizi de sokaklarda görebilirsiniz. 
Bu araçlar özel üretimli. Yenidoğan ventilatörleri, elektrikli sedyeler 
ve kuvözlerle bebekler taşınıyor emin ellere. Bu millî gururumuz. 
Kırmızı şeritler, en çok gördüğümüz acil yardım ambulansları. 
Defibrilatörler, şırınga ve infüzyon pompaları, akciğer vantilatörleri 
ve sedye grupları, acil müdahale çantaları gibi birçok ürün var 
içlerinde. Övünerek söyleyebilirim ki ülkemizin ambulansları 
birçok ülkeden önde. Avrupa’ya çok yakınız, diğer ülkelerden 
açık ara öndeyiz diyebilirim. Ayrıca bir diğer gururumuz zırhlı 
ambulanslarımız. Suriye bölgesinde askeri güçlerimiz ve sağlık 
çalışanlarımız tarafından kullanılıyor.

Bir ambulans kaç günde hazırlanıyor?
Eğer araçlarımız dahil tüm malzemelerimiz hazırsa, günde 
yirmi beş adet araç üretebiliyoruz. Yaklaşık üç yüz elli kişilik bir 
aileyiz. Her yıl yüksek adetli projeler yapıyoruz. Böyle zamanlarda 
yirmi dört saat esaslı çalışıyor fabrikalarımız. Öncelik her zaman 
Bakanlığımızın araçlarına. Sonrasında ihracata yoğunlaşıyoruz.

Çok sektör var, gözlük toptancılığı da yapıyorsun. 
Nereden aklına geldi?
Bu benim hobilerimden diyebilirim. Sevdiğim bir aksesuar. 
Kıymetli bir ortağımla iki ila üç yıldır, birlikte ithal getirip 
ülkemizde pazarlama faaliyetleri sürdüğümüz bir ekibimiz var. 
Şu an seksen bir ilde yaklaşık altı yüze yakın bayiye ulaşmış 
durumdayız. Tamamen hobi amaçlı başlayan ama keyifle 
büyüttüğümüz bir alan oldu. Yerli olmak için çok heyecan 
duyuyorum, bunu da başarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz 
burada optik firmaları, yani biz onların tedarikçisiyiz. Lauren, 
Zurich Design ve Lee markalarımız. 

Üretim burada olduğu zaman birçok şey değişiyor 
aslında değil mi?
Kendimizin ürettiği her şey bir fırsat. Makineleşmek, istihdam 
ve ihracat. Bu üçünü başarırsak ülke olarak her şeyi başarırız. 
Üretemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum.

Gözlük modellerini nasıl seçiyorsunuz? 
Dahil misin bu konuya?
Kısmen dâhil oluyorum. Esas ortağım Savaş Bey çok meziyetli 
bu konuda. Ben genelde fuarlarda destek olmaya çalışıyorum 
ona. Milano gibi yerlerde her yıl düzenlenen ihtisas fuarları 
var. Buraları takip etmeye çalışıyoruz. Vizyonumuz gelişiyor. 
Gözlük sektörü tamamen konsantre işi. Moda ve ihtiyaçlar 
hızla değişebiliyor. Sanırım iyi başardık, keyifle sürdürme 
gayretindeyiz bu kanadımızı.

Gözlük alırken en çok dikkat edilmesi gereken 
iki şey nedir?
En önemlisi garanti süreci. Ürününün arkasında duran firmalarla 
çalışmak lazım. Diğer önemli konu ise cam. Her marka cam 
kullanılmaz; iyi cam hem sağlığın için önemli hem de uzun yıllar 
keyifle takmak için şart.

Finalde Lexus Mahall Showroom’undayız. 
Ekleyeceklerin var mı? 
Otomotiv sektöründe biraz da olsa teknolojinin ve Ar-Ge’nin 
içindeyiz. Kendi ürettiğimiz koltuklarımız bile var; fakat bu 
kadar rahat bir araç koltuğunda oturmadım. Lexus araçlarının 
ergonomi ve donanımını, ününü çok  duymuştum ve ben de 
çok beğendim. Beklediğimden daha fazlası varmış bu araçlarda. 
Harika zaman geçirdik. Sana ve Lexus ailesine bizi burada 
buluşturduğu için çok teşekkür ederim.  
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Moda 
Dünyasına 
Kapılarını Açtı
BLB Collection, Beytepe’de 
bulunan mağazasında şık bir 
açılış daveti düzenledi. 
Ev sahipliğini markanın 
kurucuları Leyla Bilgin ve 
Bilgesu Bilgin’in yaptığı 
etkinliğe iş, sanat, bürokrasi 
ve cemiyet dünyasından 
birçok isim katıldı. 

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim 
Yılmaz ve MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı 
Faruk Koca’nın yaptığı kurdele kesim törenin ardından 
misafirler mağazayı dolaşarak ürünleri incelediler. 
Açılış daveti ve mağaza koleksiyonları, konukların 
büyük beğenisini topladı. Canlı müzik eşliğinde devam 
eden etkinlik keyifli anlara sahne oldu. 

davet

HAKAN BİLGİN, VEDAT BİLGİN

İSMAİL YÜCEL

AYȘE CÜZDANCI, BURCU EMİROĞLU, MEHTAP AKPINAR

ALİ BİLGİN, LEYLA BİLGİN, BİLGESU BİLGİN, ERKAN BİLGİN
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ASLIHAN-ALYA-KORHAN ALPAY CUMHUR-CANAN ÇATAKHAYATİ-EBRU ÖZBEK

Bürokrasinin 
önemli 
isimlerinin de 
katılım gösterdiği 
açılıș davetinde, 
misafirler canlı 
müzik eșliğinde 
keyifl i vakitler 
geçirdi.

HALİL İBRAHİM YILMAZ ȘEYMA-YUSUF SARIOĞLU FARUK KOCA



urat Gezer kimdir? 
PGA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, 
Amerika ve Avrupa’da birçok üniversitenin Türkiye 
danışmanı ve öğretim üyesidir. Yurt dışı online 
üniversitelerine Türkiye’de uzaktan eğitim alt 
yapısı danışmanlığı veren, yazılım konusunda olan 
bilgisi ve tecrübesini eğitim sektörüne aktaran, aynı 

zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi olup evli ve iki çocuk babasıdır. 

PGA’dan biraz bahseder misiniz? 
2018 yılında PGA (Proje Geliştirme Akademisi) Online Eğ itim 
Kurumunu kurarak bu iş e baş ladık. Sektörde, pandemi sürecinden 
önce Türkiye’de ilk defa adli bilimler (adli biliş im, adli muhasebe, 
adli psikoloji, adli balistik vb.) ve yazılım alanında online-offline- 
yüz yüze (hibrit) eğ itimler düzenleyip, verdiğ imiz bu eğ itimleri 
de sertifikalandırarak, bu alanda ciddi bir yer edindik. Yine hibrit 
eğ itim modellemesini de Türkiye’de pandemiden önce ilk olarak biz 
baş lattık. Adli bilimler alanının bakir bir alan olması ve personel 
ihtiyacının fazla olması bizi bu alana yönlendirdi. Buradaki amacımız, 
ihtiyacımız olan uzmanları yetiş tirip, yetiş tirdiğ imiz uzmanlarla 
Türkiye’nin 81 ilinde aktif çalış an dinamik bir yapı oluş turmaktı. 
Bu amacımıza da çok kısa bir sürede ulaş tığ ımız için gerçekten çok 
mutlu ve gururluyuz. Kendi uzmanlarımıza eğ itimler vererek, onları 

M
PGA Șirketler Grubu Kurucusu Yönetim Kurulu Bașkanı, bilgisayar mühendisi ve 

adli bilișim uzmanı Dr. Murat Gezer, hibrit eğitimdeki yeni gelișmeleri anlatıyor.

PGA 
Yazılımda Hibrit Eğitim 

röportaj

MURAT GEZER, SERKAN KIZILBAYIR

bilirkiş ilik yapabilecek pozisyona ulaş tırdık. Pandemi sürecinde 
yüz yüze eğ itimlerin verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 
tüm eğ itimleri online-offline ş eklinde verdik. Pandemi sürecinden 
önce bu iş e girmemiz nedeniyle sistemimiz ve eğ itimlerimizin hazır 
olmasından dolayı tüm öğ rencilerimizi zorlanmadan eğ itimlerini 
tamamlatarak sertifikalarını teslim ettik. Artık online eğ itim, 
çağ ımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve Yükseköğ retim Kurumu 
(YÖK) daha önce %10’ a kadar uzaktan eğ itim verilebilir maddesini 
pandemi sürecinde %40,  hatta %60’ a kadar arttırdı. 

PGA neler yapıyor? 
Kendi alt yapımızı Ostim Teknokent ile Biliş im Vadisi (Gebze) 
teknokentinde, Sanayi Bakanlığ ı onayı ile Dijital Öğ renme Projesi 
STB-070495 koduyla ürettik. Sanayi Bakanlığ ınca da onaylı 
eğ itim sistemidir. Ş imdi sırada eğ itim ihracatı var. Amacımız bu 
dinamizmimizi, aktif çalış ma potansiyelimizi ve üretmiş  olduğ umuz 
dijital öğ renme alt yapısını uluslararası platformlara taş ımak. Bunun 
için de 2022 baş ında İ ngiltere’de kurduğ umuz ş irket ile Avrupa’da 
ve Birleş ik Krallık’ta geçerli lisans, yüksek lisans, doktora eğ itimleri 
vermek üzere International Dublin University’i kurduk. Online 
üniversite iş lemi o kadar detaylı ki bu konuyu sayfalar dolusu 
anlatabiliriz. Bu konuda detaylı bilgiler için web sayfalarımızı ziyaret 
ediniz. 
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Mezuniyet 
Coşkusunu 
Yaşadılar
Büyük Kolej ve Büyük Fen Lisesi 
2022 mezunları, Sheraton Hotel’de 
düzenlenen mezuniyet yemeğinde bir 
araya geldiler. 

Etkinlikte buluşan öğrenciler, hem mezuniyeti coşkuyla kutladılar 
hem de üniversiteye giriş sınavını başarıyla bitirmenin gururunu 
yaşadılar. Bundan sonraki yaşamlarında Büyük Kolejli olmanın 
ayrıcalığıyla yollarına devam edecek olan öğrencilerimizi kutluyor 
ve başarılarının devamını diliyoruz. 

TANSU DOĞAY, ARZU GÜR, TANSEL SAATCİOĞLU
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İlk günden itibaren var olan değerleri, misyonu ve vizyonu ile 
hedeflerine ilerlerken yeryüzünde birçok mutluluğa da ortak 
olmuştur. Geniş ürün yelpazesi bulunan Q’EN Alyans; her zevke 
hitap etme gayesi ile kategorilerine pırlanta alyansları da ekleyerek 
çiftlere çok daha göz alıcı seçenekler sunmaktadır. Her geçen gün 
gelişen, değişen dünya trendlerini takip etmekle beraber mücevher 
modasının da önemli parçası olmayı sürdürmektedir. Q’EN Alyans 
tüm bu yolculuğuna en kıymetli ortakları olan müşterileri ile en özel 
tasarımlarını paylaşarak devam etmektedir. 

Uluslararası 
Üstün Lezzet 

Alyansta 
Öncü Marka

Beypazarı Maden Suyu, uluslararası üstün 
lezzet ödülüne layık görüldü. Markanın 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, 
bu ödülü büyük bir titizlikle yürütülen 
çalışmalar sonucu elde ettiklerini belirtti.

1992’den beri birlikteliğin en özel sembolü 
olmayı sürdüren Q’EN Alyans her 
geçen gün gelişerek; üretim yaparak 
kuyumculuk sektöründe büyük bir pay 
edinmiş pazar alanını küresel sahaya 
taşımıştır. 

Türkiye’nin maden suyu üreticisi Beypazarı Maden Suyu; dünyanın önde 
gelen şef ve sömeliyeleri tarafından gerçekleştirilen tat değerlendirmesinden 
olumlu bir sonuç alan gıda ve içecek ürünlerine, The International 
Taste & Quality Institute iTQi tarafından verilen Superior Taste Award’a 
layık görüldü. Üstün lezzet ödülü almanın gururunu yaşadığını 
belirten  Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, 
konuşmasında “Ülkemizde, dünyaca ünlü şefler tarafından verilen Superior 
Taste Award logosunu almaya hak kazanan markaların çoğalması, Türkiye 
üretimli ürünlerin uluslararası arenadaki güvenilirliğinin artmasına katkı 
sağlamış olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

NİYAZİ ERCAN

EROL-NECATİ ÖZBEK



röportaj

Mogan Tenis Kulübü, yani MOT, Ankara’daki tenis severlere sunduğu imkânlarla 
bașkentin gözde tenis merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. On beș yıldır 
Ankara’da düzenlenmeyen “Hülya Avșar Cup”a bu yıl ev sahipliği yapacak olan 
MOT’un heyecanını ve sağladığı imkânları Dernek Bașkanı Ünal Kerimoğlu ve 

Bașkan Yardımcısı Doğan Yayalar MAG Okurları için aktarıyor...

Ankara’nın Yeni MOT’u
Mogan Tenis Kulübü

ÜNAL KERİMOĞLU, DOĞAN YAYALAR

Tenisin gelișimine, özellikle de senyör 
oyuncuların gelișimine katkı sağlamayı 
misyon edinen kulübümüz bu yıl Hülya 

Avșar Cup’a ev sahipliği yapıyor.

ogan Tenis Kulübü Derneğinden biraz 
bahseder misiniz?
Mogan Tenis Kulübü Derneği, 2016 yılında 
Mogan Parkı içerisinde kurulmuştur.  Bir adet 
kapalı, dört adet açık toprak kortuyla Mogan 
Gölü’nün mavisi ve parkın yeşillikleri içerisinde 
Türkiye’nin en güzel doğasına sahip kulüplerinden 

biridir. Bu doğal güzellikler içerisinde huzur MOT’unda tenis 
oynayabilirsiniz.

Tenisi diğer sporlardan ayıran özellikler nelerdir? 
Tenise yeni başlayacak olanlara neler önerirsiniz? 
Tenis, oyuncularına aerobik ve anaerobik antrenman yapma 
imkânı verir. Tüm vücudunuzu çalıştırır ve yağ yakımını arttırır. 
Kalp sağlına iyi gelir. Oyun kurma ve taktiksel beceriler ile beyin 
sağlığınıza da iyi gelir.

Tenisi diğer sporlardan ayıran en temel farkı, sosyalleşme imkânı 
da sağlamasıdır. Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre 
tenisin insan hayatını uzatmaya en fazla katkı sağlayan spor 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farkın temel sebebi, kardiyolojik 
faydalarının yanı sıra sosyalleşme ile sağlanan faydalar ve 
mutluluktur. Tenis ile sürekli yeni insanlarla tanışma MOT’unda 
kalabilir, sosyal ağınızı genişletebilirsiniz. 

Mogan Tenis olarak verdiğiniz hizmetler neler? 
Mogan Tenis Kulübü olarak öncelikle üyelerimizin tenisi 
öğrenmeleri ve mevcut seviyelerini ilerletebilmeleri için özel ve 
grup ders hizmetleri sunmaktayız. 

Mevcut seviyeleri yeterli hale gelen oyuncularımıza, maç 
yapabilmeleri için turnuva ve ligler düzenliyoruz. Son 
düzenlediğimiz Bahar Ligi’mizde on dört takım ve üç yüze yakın 
oyuncu yer almakta. Bahar döneminde üyelerimize özel, bir tekler 
turnuvası bir de çiftler turnuvası düzenledik. 

Hangi yaş grubuna ders vermektesiniz?
Tenise beş ila altı yaşından itibaren her yaşta başlayabilirsiniz. 
Ellili yaşlarda, altmışlı yaşlarda tenise başlayan senyör 
oyuncularımız var. Keyifle etkinliklere katılıyorlar, maçlar 
yapıyorlar. Toprak kort her yaş grubundaki oyunculara daha 
sağlıklı tenis oynama konforu sağlamaktadır. Her yaşta tenis 
MOT’una girebilirsiniz. 

Mogan Tenis olarak birçok etkinlik düzenliyorsunuz. 
Bu etkinlikler neler? Kısa kısa bahseder misiniz?
Mogan Tenis Kulübü olarak sürekli etkinlik MOT’undayız. Hafta 
içi her çarşamba sabahları yürüyüşle başlayıp yoga veya pilates 
yapıyoruz. Cuma gündüzleri evden çalışan oyuncularımız için 
home office cup düzenliyoruz. Cuma veya cumartesi akşamları 
eğlenceli çiftler turnuvası düzenliyoruz. Mogan Tenis Kulübünde, 
sürekli katılacağınız bir etkinlik seçeneği bulabilirsiniz. Bahar 
döneminde tüm Ankara’daki tenis oyuncularının katıldığı bir 
bahar ligi düzenledik. Ligde farklı platformlarda tenis oynayan 
insanlar tanışma ve farklı rakiplerle oynama imkânı buluyorlar. 
Ayrıca lige sponsor olan firmalar da kendi markalarını oyunculara 
tanıtma fırsatı buluyorlar. 

Bunlar dışında yine bahar döneminde iki tane tekler, bir tane 
çiftler turnuvası düzenledik. Yaz boyunca da kısa yaz turnuvaları 
düzenlemeye devam edeceğiz. Etkinlik ve eğlence MOT’una 
devam edeceğiz.

M

Gelecekte Mogan Tenis neler sunmayı planlıyor?
Mogan Tenis’in birinci önceliği, tenisin gelişimine katkı 
sağlayacak her türlü kurum ve oyuncuyla iş birliği yapmak 
ve destek olmaktır. Tüm devlet kurumlarına ve oyunculara 
bu anlamda kapıları sonuna kadar açıktır. Tenisin gelişimine, 
özellikle de senyör oyuncuların gelişimine katkı sağlamayı 
misyon edinen kulübümüz eylülde Hülya Avşar Cup’a ev 
sahipliği yapıyor. Hülya Avşar Cup on beş yılı aşkın süredir 
Ankara’da yapılmıyor. Bu büyük organizasyona ev sahipliği 
yapacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Tüm Türkiye’den 
oyuncuların katılacağı keyifli bir etkinlik olacak. Tenis severleri 
ve MAG Okurlarını Hülya Avşar Cup’a bekleriz. 
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Bu Müzikalde 
Yalnızca 
Çocuklar Var
New York’ta ödül alan ve yalnızca 
çocukların hayata geçirdiği ilk 
müzikal olmasıyla bilinen “We Are 
Monsters”ın Türkçeleştirilmiş hali 
“Biz Canavarız”, Ankara’da yeniden 
seyircisiyle buluştu. 

Bizzz Sahne ve Didem Baylan tarafından Türkçeleştirilerek 
hayata geçirilen “Biz Canavarız” müzikali, tahta bacaklar ve 
jonglörlerin eşlik ettiği, özel kostümler, yaratıcı makyajlar, 
sürpriz canavarlar ve farklı müzikleriyle tamamen çocuklar 
tarafından sahnelenen bir müzikal olarak Ankara’daki 
izleyenlerini büyüledi. Dev ışık gösterileriyle de seyircisini 
hayran bırakan “Biz Canavarız” müzikalinden önce sahnelenen 
“How Did Cinderella Disappear?” oyunu ise ilk kez İngilizce 
olarak oynanarak büyük beğeni topladı. 

davet

MAVİȘ ERSÜ, DİDEM DÖNMEZER BAYLAN, ZEYNEP İNCESU

ARZU BEYAZIT ZEYNEP ÇOBAN, ZEREN GENÇ

ÖZGÜR İNCESU DUYGU ARDUÇ, NURHAN BOSTANCI

306



Ünlü Profesör 
İstanbul’da
Konuk sanatçı programı Gate 27 ve 
Columbia Global Centers Istanbul, 
dünya çapında yaptığı sinema 
araştırmaları ve film programları ile 
tanınan, Columbia Üniversitesi Film 
Çalışmaları Profesörü Richard Peña’yı 
İstanbul’da ağırladı. 

Film teorisi ve dünya sineması üzerine birçok çalışması bulunan 
Prof. Dr. Richard Peña, Gate 27 programının misafiri oldu. Gate 27 ile 
Columbia Global Centers ev sahipliğindeki etkinliğe Global Center’ın 
yönetici ve danışmanlarıyla sanat ve iş dünyasının pek çok tanınmış 
ismi katıldı. Peña’yı konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten 
Gate 27 Kurucusu Melisa Tapan; “Uluslararası bir konuk sanatçı 
programı olarak Columbia Üniversitesinin İstanbul’daki merkezi ile 
yaptığımız bu yeni iş birliğinden dolayı çok memnunuz. Uluslararası 
sinema üzerine yaptığı pek çok çalışmanın yanı sıra Türkiye sineması 
üzerine de çalışmalar yapmış bir profesörü ağırlamak gurur verici.” 
şeklinde konuştu. 

davet

EGE DURUK, RICHARD PEÑA, MELİSA TAPAN, BERAL MADRA, EMRE ERKMEN

ELİF-EROL ADAYILMAZ
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Porsche’ta 
Baba-Çocuk Etkinliği
Doğuş Oto, Babalar Günü için özel bir etkinlik 
düzenledi. Doğuş Oto Ankara’daki etkinlikte, 
Porsche araç sahipleri çocuklarıyla birlikte 
araçlarının bakımlarını yaptı.

Doğuş Oto, Porsche markası ile Babalar Günü’ne özel çok keyifli bir etkinliğe imza 
attı. Doğuş Oto Ankara Porsche servisinde Doğuş Oto desteğiyle düzenlenen Do 
It Yourself etkinliğinde Porsche kullanıcıları, Taycan 4S ve Taycan Cross Turismo 
modellerini test etti ve e-performance eğitimine katılma şansı yakaladı. Davetliler, 
uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde yaptıkları bakımda, araçları hakkında 
daha detaylı bilgiler aldı. İş ve cemiyet hayatının tanınan çok sayıda isminin 
katıldığı etkinlikte konuklar, ikram ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. 

davet

DEMET-TOYGUN-ALP ONGUN
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Etkinlikler ve 
Atölyelerle 
Kutlama
Six Senses Kocataş Mansions, 
Global Wellness Day’i görkemli 
etkinliklerle kutladı. İstanbul’da 
gerçekleşen davete iş, sanat ve 
cemiyet hayatının birbirinden ünlü 
isimleri katıldı.

Unutulmaz etkinliklerle Global Wellness Day’in kutlandığı 
davete, markanın Pazarlama ve İletişim Direktörü Zuhal Şahlı 
ve Wellness Direktörü Sündüz Ediz Kibar ev sahipliği yaptı. 
Meditasyon, yoga ve atölyelerle sabah saatlerinde başlayan 
organizasyonda konuklar, ikramlar ve müzik eşliğinde keyifli 
bir gün geçirdi. 

davet

ASLI ȘEN

ZUHAL ȘAHLI

SÜNDÜZ EDİZ KİBAR

RAQUEL HABİB



karma

Yetişkin Ergenler 
Dönemi Kidult 

Sendromu

FÖ’nün Yalnızlık Ömür Boyu şarkısını mırıldanın 
ama “ergenlik…” diye başlayın. Aileyle çatışmayan 
bir ergen, problem sinyalleri veriyordur. Aslında bir 
çatışma yaşanması, işin fıtratında var; hormonlar ve 
dürtülerle illaki bir noktada çatışma yaşanmalı. Bu 

çatışmanın şiddeti az ya da çok olabilir elbette. Erken ergenlikte 
gencin asıl kaygısı “ait olma”dır. Orta ergenlik döneminde “özgün ve 
biricik” olmak önem kazanır, geç ergenlikte ise “öz değer”.
Ben bu duruma, “kid” ve “adult” kelimelerinin birleşiminden 
oluşan “Kidult Sendromu” adını veriyorum. Pasif agresif, istediğini 
düzgün ifade edemeyen, gel-gitleri sürekli, iletişim için uğraşmayan, 
iletişime kapalı olan ve olgun davranamayan, çoğunlukla ergen 
tepkileri veren kişiler oldukça fazla etrafınızda değil mi? Maalesef 
son yıllarda oldukça belirgin hale gelen ve giderek de artmakta 
olan bir sorundan bahsedeceğim bu ay size. “Siz çocuğunuzun 
yaşındayken ne yapıyordunuz?” sorusuyla başlayalım. Hangi 
sorumluluklarınız vardı ve hayatı nasıl görüyordunuz? Şu an 
gençlik hangi sorumluluklarla baş ediyor ve hayatı nasıl algılıyor?

Yetişkin görünümlü ergen toplum olma konusunda hızla 
ilerlediğimizi siz de gözlemliyorsunuzdur. Türkiye’nin özellikle 
son yirmi yıldaki profili çoğunlukla maalesef yetişkin görünümlü 
ergenlerden oluşuyor. Ergenlik genel anlamda, çocukluktan 
genç yetişkinliğe geçişte ruhsal, fiziksel ve sosyal yönlerden ciddi 
bir değişim ve gelişim sürecinin tanımlamasıdır. On ila on dört 
yaşlarında kendi hayatlarını belirlemeye başladıklarında, onları 
tanımaya daha fazla zaman ayırmak gerekmektedir, çünkü bu 
dönemde, çocukluktan gelen tüm davranışlarından kurtulup 
yeni bir karakter portresi oluşturmaya başlarlar. Sonrasında hızlı 
bir bedensel değişim yaşanır. Sonra yeni fiziki durumla topluma 
uyum sağlamaya çalışılır ve zor bir süreçtir. Fiziksel gelişim, ailenin 
çocuktan beklentisini otomatik artırır. Genç kişi o kadar çok şeyle 
mücadele edecektir ki bu onu yoracaktır. En önemlisi ise karar 
verme ve sorumluluk alma mekanizmalarının geliştirilmesidir. 
Sorumluluk almayı becerdikçe bu, deneyime dönüşür ve bu 
deneyim yetişkinliğin temellerini kurar. Gelecek hedeflerini 
belirleyemeyen, hayali için harekete geçmeyen, oturduğu yerden 
para kazanma planları yapan, gerçek dünyadan uzakta daha çok 
hayali bir dünyada yaşayan gençler, ailelerin temel konusu olmaya 
uzun süre devam ediyor. İyi olmadığı konularda meslek edinme 
isteğinden, sınavlardaki başarısızlıklarını sisteme bağlayan gençler 
sonrasında, potansiyelinin farkına varamayan, çalışma disiplini 

olmayan, çabuk sıkılan, tahammülsüz bireylere dönüşüyorlar. 
“Prenses” ve “prens” şeklinde büyüyen, öğretmenin verdiği görevlere 
ve ödevlere itiraz eden, öğretmeni şikâyet ederek çocuğu kayıran 
aileler; çocukların, biraz zora gelince kapasitesinin yetmemesi 
nedeniyle şikayet eden ve büyüyemeyen çocuklara dönüşmesine 
sebep verebiliyorlar. Bu da neyi nasıl yapacağı konusunda fikri 
olmayan ve kendi düşünce sistemini geliştiremediği için her 
yöne çekilebilecek genç zihinlere dönüşmelerine sebep oluyor. 
Çocukların yerine düşünen ve onların yerine yapan ebeveynler, 
çocukların yürütücü işlevlerinin gelişiminin önündeki en 
büyük engeli oluşturuyor. Çocuklar da planlama yapamayan, 
organizasyon yürütemeyen, zaman yönetimi eksik bireyler olarak 
ileriki yaşlarında büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda 
kalıyorlar. Bunları sonradan kazanma ve geliştirme şansı var mı 
diye sorabilirsiniz elbette. Gerçek bir okur yazar olmak, güçlü 
yönlerinin parlatılmasını, sorumluluklar almasını sağlamak 
için profesyonel destek alarak süreci yönetmekle işe başlanabilir. 
Negatife maruz kalmadan pozitife yönelimli bir hayat çevresi 
oluşturmak, sorumluluklarla yaşamayı öğrenmek, medyanın 
zaaflarını yönlendirmesine izin vermemek, rol model alacağı ve 
değer katan insanlarla birlikte olmaya çalışmak öncelikli olarak 
yapılması gereken çalışmalar olmalı ve adım atmak için daha fazla 
çalışılmalı. Belki zaman alacaktır ancak vazgeçmeden, bu konuda 
hepimizin sabırla çalışması gerekmekte. Sağlıklı bir toplum inşa 
etmek için buna ihtiyacımız var. Eğer bu konuda toplumsal bilinç 
oluşmazsa iş yerlerinde ve ailelerde, bundan sonra gelecek nesilde 
kronik hale gelecek bir yetişkinliğe geçememe sorunuyla mücadele 
etmemiz gerekecek. Kimse çocukluklarıyla uğraştığı bir çalışanın 
kahrını sürekli çekmek istemez, kimse eşinin zayıf ve çocukça 
tavırlarından dolayı bununla yaşamayı kabullenmek istemez, 
kimse çocuğunun bunlara sebep olmasını ve toplumsal olarak 
geride kalmasına tanıklık etmek istemez. 

Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu unutmayıp değerlerimize 
sahip çıkmaya devam ettikçe süreç daha sağlıklı ilerleyecektir. 
Aile kavramı ve ailede öğrenilen ne varsa, sürdürülebilir bir 
şekilde çocuklara aktarılmalı, hatta aile büyükleriyle daha fazla 
zaman geçirmeleri ve kültürel aktarımın en sağlıklı şekilde 
olması sağlanmalıdır. Yetişkin bedenli çocuk davranışlı bireylerin 
gelişim süreçleri kısa zamanda olmayacaktır. Bu nedenle başarı 
için mutlaka sabır ve istikrar en büyük çözüm olacaktır. Güzel bir 
gelecek ve sağlıklı toplum mümkün. 

M

Okullar tatil oldu, sınavlar atlatıldı ve iște yaz tatili… Özellikle ergen 
ebeveynleri için, biraz nefes alacakları bir döneme bașlıyoruz. 

“Artık yetișkin insanlar oldular, çocukluktan çıktılar canım,” dediğinizi 
duyuyorum; ancak, durum, günümüzde yapılan araștırmalarda da 
çokça bahsedildiği gibi kalıcı hale gelmeye bașlıyor birçok kiși için. 

Özgür Aksuna
ozgur@ozguraksuna.com
www.ozguraksuna.com

310 magdergi.com.tr310 magdergi.com.tr



Bilkent Center’da 
Eşsiz Bir Sinema Keyfi 
Bilkent Center, MAG PR Solutions 
organizasyonu ile Bilkent Sinema 
CineDerin’de gerçekleştirilen ‘‘Top Gun: 
Maverick’’ film gösterimi etkinliğinde 
sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı. 

Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun tadını 
çıkaran misafirler, Subway’in lezzetli ikramları ile film öncesi keyifli bir 
akşam geçirdi. Başkentin tanınmış isimlerinin katıldığı etkinlik, renkli anlara 
sahne oldu. Her yaştan katılımın gerçekleştiği Top Gun: Maverick filminde 
sinemaseverler etkinliğin tadını çıkarttı. %100 temiz havalandırma ile VIP 
salonunda sinemaseverlere keyifli anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, 
tüm film tutkunlarını bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor. 

davet

GÜLDANE-TÜZÜN GELGEL

DÜDEN-BATUHAN ERÜNLÜ SERAP-YAMAN ZAİM BUKET-ALP ÖNYÖRÜ
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merika’nın Virginia eyaletinde görülen davada sadece 
altı haftalık bir sürecin sonunda karar verildi ve bu 
karar sanırım uzun bir süre daha konuşulmaya devam 
edecek. İşin ilginç yanı, yaşadığım muhitte bakkalından 
manavına kadar herkesin Youtube üzerinden 
duruşmaları izliyor olmasıydı ve akşamları da 
duruşmalarda söylenenleri tartışır hale geldik. Dünya 

genelinde bu kadar dikkat çekmesinin tek sebebi, çiftin çok ünlü 

A

Dünya, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında eğer en çok Ukrayna savașını 
konuștuysa ikinci konu da șüphesiz Johnny Depp ile eski eși Amber Heard 

arasında gerçekleșen durușmalar oldu...

Mağdur Edebiyatının Sonu 

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

olması değildi; aynı zamanda çiftin arasındaki özel konunun 
herkesin hayatına dokunuyor olmasıydı.

Neydi bu özel konu? Boşanma.

Milenyumla birlikte dünya genelinde boşanma oranları gittikçe 
artmaya başladı ve pandemi sürecinde zirveye çıktı diyebiliriz. 
Dolayısıyla, boşanmanın bu kadar sıradan hale geldiği bir çağda, 

kadın-erkek-ilişki
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Milenyumla birlikte dünya genelinde boșanma 
oranları gittikçe artmaya bașladı ve pandemi 
sürecinde zirveye çıktı diyebiliriz. Dolayısıyla, 

boșanmanın bu kadar sıradan hale geldiği bir 
çağda, ünlülerin bu süreçle nasıl bașa çıkmaya 

çalıștıklarını herkes görmek istedi.

ünlülerin bu süreçle nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını herkes 
görmek istedi. Duruşmaları izledikçe insanlar bağımlı hale geldiler, 
çünkü şunu gördüler; bunun ünlüsü veya ünsüzü yok, herkes 
özel hayatında benzer şeyleri yaşıyor ve evlilik kurumunu ayakta 
tutabilmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla insanlar 
yaşananları duydukça ve mahkeme salonuna gelen tanıkları 
dinledikçe, bu ünlü çift ile aralarında bir yakınlık kurdular. Öte 
yandan duruşma sürecinde bazı noktalar ilgi çekiciydi ve jürinin 
kararında çok etkili oldu:

• Tanıkların hemen hepsi, Johnny Depp için olumlu ifadeler 
kullandılar. Eski sevgilileri, eski dostları ve hatta kimi zaman 
hayatta fikren uzak düştüğü insanlar bile “Bu adam şiddete yatkın 
birisi değil.” ifadesinin altını kalın çizgilerle çizdiler.

• Evlilikleri sadece bir buçuk sene süren ve bundan tam yedi 
sene önce ayrılan çiftin evliliğini bitiren sebep Amber Heard’ün 
yedi sene önceki ağır ithamları olmuştu. Kocasının kendisine 
karşı fiziksel şiddet kullandığını öne süren güzel oyuncu bir anda 
mağdur rolüne bürünerek ve tüm dünyanın desteğini arkasına 
alarak hem boşanma sürecini başlatmış hem de eşinin kariyerini 
tamamen yerle bir etmişti. Üstelik sadece bir açıklamayla: “Kocam 
bana karşı şiddet kullandı!” Bu açıklamayı desteklemek için 
yüzünde morluklarla kameraların karşısına çıkmış ve üzgün bir 
yüz ifadesiyle herkesi kendine inandırmayı başarmıştı. Bu yedi 
senelik süreçte Johnny Depp çok sayıda projeden çıkartıldı ve 
maddi, manevi büyük zarara uğradı, kariyeri neredeyse sona erdi. 
Tam yedi sene sonra görülen duruşmalarda Depp’in avukatları 
enteresan bir delili ortaya koydular. Amber Heard yedi sene önce, 
şiddet gördüğünü iddia ettiği zaman yüzündeki morlukları 
birtakım makyaj malzemeleri ile saklamaya çalıştığını söylemiş 
ve hatta markalarını da vermişti. İşte tam da bu noktada Depp’in 

avukatları yedi sene önce o markaların henüz o tip makyaj 
malzemelerini piyasaya sürmemiş olduğunu sağlam kanıtlarla 
ispatladılar. Amber Heard cephesi buna cevap bile veremedi. Bu 
sessizlik, duruşmada karar verecek olan jüriyi etkiledi.

• Ortada hiçbir kanıt, hiçbir delil ve şiddete şahit olmuş 
hiçbir tanık olmadan bir insanın sadece sözlü beyanlarıyla 
bir başka insana nasıl iftira atabildiğini tüm dünya görmüş 
oldu. Mağduriyetin cinsiyeti olmadığı gibi, mağdur edebiyatı 
yapanların da bir cinsiyeti yoktur. Kimi zaman bir erkek ya da bir 
kadın mağdur edebiyatına sarılarak bir başkasına zarar verebilir 
ama dünya ilk defa buna çok yakından şahit oldu. Öte yandan 
Amerikan yargısı tamamen kanıt ve delillerle çalışan bir yargı 
sistemi olduğu için Amber Heard’ün duruşmalar boyunca sürekli 
ağlaması, hâkime hanımı veya jüri üyelerini hiç etkilemedi! Hâkime 
hanım defalarca sakin olması konusunda Amber Heard’ü uyardı 
ve bir duruşmada ona “Ağlamayı ne zaman keseceksiniz?” diye 
sormak zorunda kaldı. Belli ki oyunculuk mahkeme salonunda işe 
yaramadı.

• Her şeyi bir kenara bırakalım, Johnny Depp’in kırk yıllık dostu ve 
gençlik dönemlerinde birlikte çaldığı müzik grubundan bateristi 
Bill Hanti olayı özetledi: “Johnny, Vanessa Paradis ile evliyken hayatı 
mükemmeldi. Vanessa dünyanın en zarif ve zeki kadınıdır, onu 
aldatması ve sonra onunla boşanıp başka bir kadınla evlenmeye 
karar vermesi hayatında yaptığı en büyük hata oldu! Bir erkek, 
kendisine değer veren ve hayatını düzene sokan kadını bırakıp 
macera aramaya başladığı zaman aslında kendi mezarını da 
kazmaya başlıyor, işte Johnny bunu anlamadı!”

Bozulan evliliklerin ardından kurulan yuvalar kimseye mutluluk 
getirmiyor… 



övenpick İstanbul Bosphorus Otel’de 
gerçekleştirilen imza töreninde Accor CEO’su 
Mark Willis, Accor Dünya Ticaret Başkanı 
Yiğit Sezgin ve  Artaş Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Çetinsaya, düzenledikleri 
basın toplantısıyla Çamlıvadi ve Saklıvadi 

projelerindeki iş birliklerini duyurdu. İmza töreninin ardından 
misafirler, otelin “Executive Chef”liğini de üstlenen ünlü İtalyan 
şef Vittorio Sindoni’nin geceye özel hazırladığı menüsü ve caz 
sanatçısı Hande Ateş’in keyifli performansı ile ağırlandılar. 
Accor Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, iş birliği hakkındaki 
düşüncelerini şöyle açıkladı: “Yüz on altı ülkede, beş bin üç 
yüzü aşkın otel ile dünyanın önde gelen arttırılmış ağırlama 
grubu olarak, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ve inşaat 
gruplarından Artaş Grup ile imzaladığımız sözleşme ile 
premium segment Mövenpick markamızı Çamlıvadi ve 
Saklıvadi projeleri ile duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Bu iki projenin, İstanbul’un gözde lokasyonunda turizm 
sektörüne büyük değer katacağına inancımız sonsuz.’’ 

Ülkemizin en büyük projelerinden Vadistanbul’un mimarı, 
gayrimenkul, perakende ve turizm alanlarında faaliyet 

göstermekte olan Artaş Grubu, inşaat sektöründe konut, AVM 
ve otel projeleriyle büyük istihdam sağladı. Grubun Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, yaptığı konuşmasında 
proje ve iki markanın iş birliği hakkında şunları söyledi: 
“Bugün burada güzel bir iş birliğini duyurmak üzere toplandık. 
Kırk beş yıl önce kurduğumuz Artaş Grubu bünyesinde, şimdiye 
kadar konut, perakende ve turizm alanlarında pek çok inşaat 
yaptık, işletme ve yönetim görevlerini üstlendik. Vadistanbul 
gibi muhteşem bir projeyi geliştirdik ve ülkemize kazandırdık. 
Tamamlanıp teslim edilmiş ve inşaatı devam eden toplam otuz 
beş bin konut, altı alışveriş merkezi ve sekiz otelin de yönetimini 
sürdürüyoruz. Bu bilgi ve tecrübe ile şimdi yepyeni bir iş birliğine 
adım atıyoruz. Ana markamız Avrupa Konutları altında inşa 
ettiğimiz Çamlıvadi ve Saklıvadi projelerimizde, Accor gibi 
büyük bir zincirin Mövenpick gibi uluslararası bir markasına yer 
vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de bu iki markanın 
birbirine katacağı değerin heyecanını hissediyoruz. Son teknoloji 
ile donanmış, sağlam ve estetik bir mimari ile inşa ettiğimiz 
yapılarda, Mövenpick kriterleri ve Türk misafirperverliği 
birleşiminin çok cazip olacağına inanıyoruz. Bu yatırım ve iş 
birliğinin hem taraflara, hem turizm sektörüne, hem de ülke 
ekonomisine hayırlı olmasını dilerim.” 

M
Dünyanın lider konaklama gruplarından Accor; gayrimenkul, perakende ve turizm 

alanlarında kırk beș yıldır faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük projelerinden 
Vadistanbul’un mimarı Artaș Grup ile Mövenpick Living Çamlıvadi ve 

Mövenpick Living Saklıvadi projelerine imza attı.

Gözde Lokasyonlarda 
İki Yeni Proje

haber

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA, YİĞİT SEZGİN
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Eğitime 
Destek 
Türk Sanayici ve İş 
Adamları Vakfı (TÜSİAV) 
gelenekselleşen “Eğitimin 
Çınarları ve Eğitime Destek 
Verenler Ödül Töreni” 
akademisyenler, iş insanları 
ve eğitmenlerin katılımıyla 
gerçekleşti. 

TÜSİAV Eğitim Platformu tarafından her yıl 
düzenlenen, TED Üniversitesi ev sahipliğindeki 
ödül törenine vakıf başkanı Veli Sarıtoprak, 
vakfın üyeleri ve çok sayıda akademisyen ile 
iş insanı katıldı. Eğitim alanındaki değerli 
katkılarıyla yedi ayrı dalda on üç ödül sahibini 
buldu. Törende, desteklerinden ötürü 
MAG Medya adına Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu’na da teşekkür plaketi takdim 
edildi. 

ÖZTUNA NORMAN, GÜRBÜZ BEKİȘ, VELİ SARITOPRAK, NEZİH ALLIOĞLU

SELÇUK PEHLİVANOĞLU, BERİL ÇAVUȘOĞLUBURÇİN GÜLBENK, ȘULE DAYANGAÇ, ÖZKAN ÇAKIR

davet
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Profesyonel bir basketbolcuyken, aldığı bursla hayatı tamamen değișen, Basaran 
Capital’ın kurucusu Anthony Bașaran bu ayki konuğum. Özellikle Amerika’da 
yatırım yapmak ya da yașamak isteyenlere hem kapital yaratabiliyor hem de 
gerçekten çok güzel evler bulup kișileri ev sahibi yapıyor. Mesleğinde uzun 

zamandır hep birinci sırada. İșlemler sırasında gerekli olan yaklașık dokuz yüz 
sayfalık sözleșmelerle uğrașırken sorularımı yanıtladı. Eğer yurt dıșına açılmak gibi 
bir hayaliniz varsa mutlaka kendisine ulașın derim. Aynı zamanda bir pilot olduğu 
için, danıșanlarını ilk iș havadan gezdirerek, onların șehri tanımasını da sağlayan 

bu genç bașarılı iș insanın hayatını röportajımızda okuyacaksınız. 

Flying Broker 
Anthony Başaran 

ANTHONY BAȘARAN , SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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ısaca sizi tanıyalım. Çocukluğunuz 
nasıldı ve aldığınız eğitimler 
nelerdir?
Çocukluğumu, on yedi yaşıma kadar 
İstanbul’da geçirdim. Liseyi bitirdikten 
sonra Amerika’ya yolculuk ettim. İlk 
gittiğim eyalet Nevada oldu. Orada okul 
öncesi, İngilizcemi iyice geliştirmek için 

özel bir dil okuluna gittim. O dönemdeki okul sahibi Mesut 
ve Yelda Köşker, daha sonra ailem haline geldi ve ardından 
Miami’ye taşınıp, burada eğitim hayatıma devam ettim. 
Finans ve emlak konularında lisanslar aldım. Federal lisanslı 
bir kredi uzmanı olarak elli eyalette kredi verebiliyorum.

Amerika’ya yerleşme fikri nereden, nasıl doğdu?
Aslında profesyonel olarak burslu basketbol oynarken 
Miami’de bir okuldan bana teklif geldi ve ailem, finansal 
durumumuz uygun olmamasına rağmen beni, şartlarını 
zorlayarak Amerika’ya gönderdi. İleride oğullarının çok 
başarılı bir finansçı olacağını tahmin bile edememişlerdi. Şu 
anda finans, konut, ticari emlak satışları ve Mortgage kredi 
konularında faaliyet gösteriyorum.

Genel olarak sektörün liderlik sıralamasında 
neredesiniz?
Genel olarak sektörün liderlik sıralamasında yıllardır birinci 
sıradayım; ancak benim için bundan daha da önemlisi, en 
güvenilir olmak konusunda birinci sırada kalmak. 

K
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üçüncü göz

Sahanız sadece Amerika mı?
Dünyanın her yanında çalışıyorum. Dubai, Londra, Türkiye ve 
Amerika en çok iş yaptığım ülkeler arasında.

Sizce insanlar buradan kalkıp neden ABD’ye göç 
ediyor, ev alıp oraya yerleşiyorlar?
Türkiye, hepimiz için cennet bir ülke olmasına rağmen 
Amerika’da yapılan yatırımın geri dönüş sırası beş kat daha hızlı. 
İkinci yılda dahi geri dönüşümler olabiliyor. Faiz oranlarının 
on kat daha düşük olması ve ödeme vadelerinin otuz yıla kadar 
uzaması, aylık gelirleri beş kat artırırken, giderleri de beş kat 
düşürüyor. Kira gelirleri hem tüm kredinizi öderken hem de ciddi 
oranda bir gelir bırakıyor.

Oradan ev alacaklara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? 
Hangi konularda onlara yardımcı oluyorsunuz?
Amerika’da ev alırken lütfen yalnızca lisanslı profesyonel 
emlakçılar ile çalışın. İsteyen herkese mutlulukla yardımcı 
olabiliriz.

Pandemi orada da, aranan ev tarzında bir değişime 
neden oldu mu? 
Pandemi, Amerika’da satılık ev sayısını azaltarak tüm 
avantajları ile değerlerin yükselmesine yardımcı oldu. Özellikle, 
Amerika’daki en gözde eyaletlerden başta gelen Florida oldu. 
California ve New York’tan çok büyük bir göç aldı. Karşılaştırma 
yapıldığında pandemi Florida’da çok yüksek oranda 
hissedilmedi. Vergilerin düşük olması, en iyi okullara sahip 
olması da buna yardımcı oldu.

Bugüne kadar çalıştığınız kişiler arasında kimler var?
Aslında birçok isim gizli kalmayı tercih ederken, isim vermek çok 
doğru olmayabilir. Tüm müşterilerimle gizlilik anlaşmalarım var; 
ancak, eğer izin verirlerse kendilerini referans olarak gösterebiliriz. 
Benim için tüm müşterilerim özeldir. Son dönemde isimlerini 
paylaşmama izin verdikleri için Aslı Güder, Petek Dinçöz ve daha bir 
çok yerli ve yabancı müşterilerimiz oldu.

Emlak ve kapital ayrılmaz bir ikili. Biri olmadan biri 
olmaz, ama siz bunu da çözmüşsünüz...
Emlak, kapital olmadan pek mümkün değil. Bu nedenle Başaran 
Capital firmamızla tüm Türklere, gelir sormadan, Amerika’da ve 
yalnızca emlak sektöründe ticari kredi de sağlayabiliyoruz. 

Artan fiyatlar doğrultusunda sizce emlak sektörü 
dünyada nereye doğru gidiyor?
Özellikle gözde bölgelerde emlak değerleri artmaya devam ederken, 
kiralar da yükselmeye devam ediyor. Bu da yatırımcıları Florida 
eyaletinde konut sahiplerini destekleyen finansal dönem ve tüm 
yasalar ile birlikte finansal göçe davet ediyor.  

Türkiye, hepimiz için cennet bir ülke 
olmasına rağmen Amerika’da yapılan 

yatırımın geri dönüș sırası beș kat daha hızlı.
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Alışveriş ve 
Moda İç İçe
Melis Ağazat’ın yeni koleksiyonu, 
Tomtom Design Week’te görücüye 
çıktı. Koton’un 2022 ilkbahar-yaz 
sezonuna özel hazırlanan yeni 
koleksiyon, İstanbul’daki alışveriş 
etkinliğinde moda tutkunlarının 
yoğun ilgisini gördü.

Koton’un, yeni sezona özel hazırlanan “Skirtly Yours by Melis 
Ağazat” koleksiyonu, Tomtom Design Week’te gerçekleşen bir 
alışveriş etkinliğinde moda severlerle buluştu. Alışveriş ve modanın 
iç içe olduğu etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınan 
isimleri katıldı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve 
moda direktörü Melis Ağazat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik 
renkli anlara sahne oldu. 

davet

MELİS AĞAZAT, GÜLDEN YILMAZ

ASLI BAYRAKTAROĞLU ARZU SABANCI AYȘEGÜL AFACAN KÖKSAL

SEMA DEMİRAL FİLİZ BULUTÇU
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