


































RUTÇU
BAŞKENT- -

Söz Konusu 
Gayrimenkul İse...

www.evrenbarutcu.com.tr
Çankaya Caddesi No:21/8  ANKARA 

 T: +90 312 436 0 100



RUTÇU
BAŞKENT- -

Söz Konusu 
Gayrimenkul İse...

www.evrenbarutcu.com.tr
Çankaya Caddesi No:21/8  ANKARA 

 T: +90 312 436 0 100



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

studio64mimarlik

Studio64, alanlara
değer katma vizyonuyla
çevreye duyarlı estetik 

mekânlar tasarlar.



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

studio64mimarlik

Studio64, alanlara
değer katma vizyonuyla
çevreye duyarlı estetik 

mekânlar tasarlar.



Demirhendek Cad. No:143 Siteler Altındağ Ankara-Türkiye
t: 0312 350 00 67 • f: 0312 351 51 20 • e-posta: posta@pirsas.com

pirsasdesign • pirsas.designofficial

www.pirsas.com

Tamamlanan Projemiz - Palmonte Suites Kıbrıs



Demirhendek Cad. No:143 Siteler Altındağ Ankara-Türkiye
t: 0312 350 00 67 • f: 0312 351 51 20 • e-posta: posta@pirsas.com

pirsasdesign • pirsas.designofficial

www.pirsas.com

Tamamlanan Projemiz - Palmonte Suites Kıbrıs











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

w w w. e v p o i n t . c o m . t r



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

w w w. e v p o i n t . c o m . t r



Kuzu Effect Ofis Oran Mah. Zülfü Tigrel Cad. No:1/2 
İç Kapı No: 42 Çankaya-Ankara

www. f u n d a k u r t . c om . t r

Bronz Bir Ten
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• Çok güçlü, çok özel Vibranano ile 
bronzlaşırken egzersiz yapabilirsiniz. 

• Extra havalandırma 
• Serinleten su 
• Hava püskürtme 

• Bluetooth ile telefon bağlantısı 
• Cihaz üzerinden Türkçe karşılama  
• Türkiye’de sadece Funda Kurt Healthy 

Beauty’ye özel taslarlarmış bir cihaz 
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• Hydrafacial
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• İpek Kirpik
• G-5 uygulaması
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editör

Hareketli Günler 
Kapıda

eğerli Okurlarımız,

Yer aldığı birçok yapımla izleyenleri kendisine hayran bırakan Pelin Akil, ekranlarda son olarak “Barbaroslar: 
Akdeniz’in Kılıcı” dizisindeki Isabel karakteriyle karşımızda çıkmıştı. Şimdiyse çekimleri halen devam 
eden “Ben Bu Cihana Sığmazam” projesinde, sınırları olmayan bir doktoru canlandıran başarılı oyuncuyla; 
ailesinden sosyal medyaya, yeni projesinden hayat vermek istediği karakterlere kadar merak edilenleri 
konuşarak keyifli bir kapak çekimi gerçekleştirdik.

TRT1’de yayımlanan “Kasaba Doktoru”nun  Ayperisi olarak ekranlarda karşımıza çıkan güzel oyuncu Eda Nur Gülbudak ile; 
kariyeri, hayalleri ve rutinleriyle ilgili konuştuk. 

Sosyal medya ve arkadaşlık sitelerinde yaşanan ilişkilerin artık günümüzde daha çok risk taşıdığını belirten köşe yazarımız 
Adil Yıldırım, birkaç yıl önce bir arkadaşlık uygulamasındaki profiliyle gündem olan Ben Affleck’ten örnekler vererek bu 
platformları kullananlar için önerilerini paylaştı. Köşe yazarımız Sinem Yıldırım’ın bu ayki konuğu ise, ünlü Sümerolog 
Veysel Donbaz oldu. Büyük çoğunluğu yurt dışında yayımlanmış olan on yedi kitap ve dört yüzden fazla makalesi bulunan 
Donbaz; binlerce yıl öncesine dokunarak, tarihin bir noktasında yaşamış olan insanlarla bağ kurmanın verdiği duyguları, 
eski dilleri ve ilgi alanlarını anlattı. 

Best Model of Turkey 2014 birincisi güzel oyuncu Cansu Melis Karakuş ve dünyaca ünlü isimlerin evlerini tasarlayarak 
adından sıkça söz ettiren başarılı iç mekân tasarımcısı Şafak Çak’a favori tatil yerlerini sorduk.

Tatil demişken, biraz da organizasyonlar ve yaz partilerden bahsedelim... Ankara ve İstanbul’da birbirinden şık düğünler 
gerçekleşirken; yazlık mekânlar da, art arda gelen güzel organizasyonlarla iyice renklendi. Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın 
görkemli düğününden, Orakçıoğlu ile Koser ailelerinin nikâh töreninden, Robert De Niro’lu sake seremonisinden, Beymen 
ile Attico’nun eğlenceli partisinden, Prada’nın Bodrum’da açılan yeni mağazasının özel davetinden eğlenceli görüntülere bol 
bol yer verdik.

MAG Sağlık-Güzellik köşemizde estetik gülüş tasarımından, şeffaf plaklara; yaz aylarında dikkat edilmesi gerekenlerden, 
güneşten korunmanın yollarına birçok konuya yer vererek birbirinden değerli uzmanlarla konuştuk.

Her ay merakla beklediğiniz MAG Dekorasyon sayfalarımızda; fütüristik tasarımlar, minimalist dekorasyonlar, modernist 
projeler ve daha fazlasını sizlerle buluşturuyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlarken, gözde etkinlikler ve keyifli davetlere yer verdiğimiz yeni sayımızla 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

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

CA N  ÇAV U Ş O Ğ LU  c a n @ m a g m e d y a . c o m . t r
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Genel Koordinatör
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Haber ve Foto Muhabiri
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Halkla İlişkiler
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Dijital
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MAG Medya Ltd. Şti.’ne aittir.
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tüm hakkı MAG’a aittir.
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Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.
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No: 33-B G.O.P. ANKARA
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bir görünüm elde edebilirsiniz.
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Sabancıların 
Görkemli Düğünü
Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşen düğün törenine çiftin yakınları ile 
iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. 
Geç saatlere kadar devam eden kutlamada Nazlı 
Sabancı, Zuhair Murad tarafından kendisine özel 
olarak tasarlanan gelinliğiyle göz kamaştırdı.

İş dünyasının saygın isimlerinin katıldığı, Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin düğünü 
Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir törenle gerçekleşti. Orkide ve müge çiçeklerinden 
oluşan özel tasarım bir buket tercih eden Nazlı Sabancı, ünlü modacı Zuhair Murad’ın 
kendisine özel olarak tasarladığı gelinlikle de göz kamaştırıcıydı. Hacı Sabancı ve after 
party için üç yüz seksen dört saatte tamamlanan bir gelinlik giyen Nazlı Sabancı’yı 
yakın çevresi yalnız bırakmadı. 

düğün

48
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Nazlı ve Hacı Sabancı’nın 
Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleșen ihtișamlı düğün 
töreninde adeta bir șıklık yarıșı 
yașandı.

Nazlı Sabancı kendisine özel tasarlanan gelinliği ile 
göz kamaștırdı.

düğün
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Orakçıoğlu ve 
Koser Ailelerinin 
Mutlu Günü
Orka Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun 
oğlu Emir Orakçıoğlu ve Meysenaz 
Koser, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen 
ihtişamlı bir düğünle dünya evine 
girdi.

Emir Orakçıoğlu ile Meysenaz Koser’in düğünü, iş ve cemiyet 
dünyasından isimleri bir araya getirdi. Çırağan Sarayı’nda kokteyl 
ile başlayan düğün, Elif İnce Avantgarde Orkestrası’nın keyifli 
sahnesiyle devam etti ve DJ performansı ile gece boyu devam etti. 

AYNUR-ADİL KOSER, MEYSENAZ KOSER, EMİR, AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

düğün
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Effect’te Yaşam

Ceren-Hasan Yıldırım

Gamze Badem

Yoğun işlerinin arasında Kuzu Effect AVM’ye gelen Kocatepe 
Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım ve 

Ceren Yıldırım, Vakko’dan alışveriş yaptı. Ardından 
Lou Cafe & Bistro’da yemek yiyen Yıldırımlar yorgunluk giderdi.

Kuzu Effect AVM’ye gelerek hafta sonunu keyifli geçirenler 
arasında Ankara sosyal yaşantısının genç kuşak temsilcilerinden 
Gamze Badem de vardı. Uzun bir AVM turu yaparak markaların 

son koleksiyonlarını inceleyen Badem bol bol alışveriş yaptı.

Vakko’dan Alışveriş Yaptılar

Gün Boyu AVM Turu

Effect’te Yaşam

56 magdergi.com.tr



Hülya Kalkan

Burhan Barin

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Hülya Kalkan 
alışveriş için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Atasay ve Suwen’den 

alışveriş yapan Kalkan, mağazaların yaz koleksiyonlarını da 
incelemeyi ihmal etmedi.

Yaz Koleksiyonlarını İnceledi

Kendi kliniğinde hastalarını kabul eden Ortodonti Uzmanı 
Burhan Barin, kısa bir mola vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Önce Quick China’da yemek yiyen Barin, daha sonra Lisette’den 
kızları için alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Kızları İçin Alışveriş Yaptı



Effect’te Yaşam

Olcay Akbaba

Alp Çağlar

TRT Spor’un başarılı spikeri Olcay Akbaba yaz tatili alışverişi için 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. Vakko ve Vakkorama mağazalarından 
alışveriş yapan Akbaba, Göz Grup Optik’te son sezon ürünlerini 

inceledi.

Kuzu Effect AVM’de bulunan Evidea ve Natuzzi Italia’dan 
alışveriş yapan Adevinta Finans Müdürü Alp Çağlar, 
mağazaların vitrinlerine göz atarak Foodland’e geçti.

Tercihi Kuzu Effect AVM

Yazlık Mobilya Alışverişi

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Fatih Eren Bilge

Emine Mor

Drupe Coffee & Stuff’ın kurucusu başarılı iş adamı 
Fatih Eren Bilge, mobilya ve pırlanta alışverişi için Kuzu Effect 

AVM’ye geldi. Nişanlısına Atasay’dan hediye alan Bilge, 
daha sonra ENNE’ye geçerek firmasına

yeni sezon alışverişi yaptı.

Ankara’nın tercih edilen spor eğitmenlerinden başarılı iş kadını 
Emine Mor, yemek molası vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Timboo Cafe’de akşam yemeği yiyen Mor, daha sonra Vakko 

Bistrot’dan kahve alarak AVM vitrinlerini inceledi.

Yeni Sezon Mobilya Alışverişi 

Akşam Yemeği Molası

Effect’te Yaşam
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Hilal Saylan

Arez Silvan-Arzu-Özgür Azizoğlu

Sosyal yaşantının bilinen simalarından Hilal Saylan, gününü 
Kuzu Effect AVM’de geçirdi. Uzun bir AVM turundan sonra 

Roche Bobois ve Karaca’dan dekorasyon alışverişi yapan Saylan, 
Vakko Bistrot’ya geçerek yorgunluk kahvesi içti.

Dekorasyon Alışverişi 

Birleşmiş Milletler çalışanları Arzu ve Özgür Azizoğlu, çocukları 
Arez Silvan ile Kuzu Effect AVM’ye geldi. Günlerini Eğlenjoy’da 

geçiren Azizoğlu ailesi, daha sonra B&G ve Toyzzshop’tan 
alışveriş yaparak Foodland’de yemek yedi.

Çocukları İçin Gezdiler



Effect’te Yaşam

Sevim Özdemir

Mustafa Alp-Gonca Arslan

Drupe Coffee & Stuff Ürün Yöneticisi ve İmalat Müdürü 
Sevim Özdemir, tatil hazırlıkları için Kuzu Effect AVM’ye 

uğradı. Vakkorama ve İpekyol mağazalarından alışveriş yapan 
Özdemir, daha sonra Quick China’ya geçerek yurt dışından gelen 

misafirlerini ağırladı.

Ankara cemiyet hayatının sevilen ismi Gonca Aslan ve oğlu, 
tatil alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. B&G, Toyzzshop ve 
Vatan’dan alışveriş yapan anne oğul, daha sonra Timboo Cafe’de 

yemek yiyerek yorgunluk giderdi.

Tatil Hazırlığı İçin Kuzu’da

Anne Oğul Tatil Alışverişinde

Effect’te Yaşam

Ceren Albayrak

Eda Dursun

Ankara sosyal yaşantısının tanınan simalarından Ceren 
Albayrak, tatil alışverişi için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. 

Penti ve Göz Grup Optik’teki alışverişinin ardından Lou Cafe & 
Bistro’ya geçen Albayrak, kahve içerek yorgunluğunu attı.

Tatil Alışverişi İçin Kuzu’ya Geldi

Tatil alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye gelenler arasında 
cemiyet yaşantısının sevilen yüzü Eda Dursun da vardı. AVM’yi 

turladıktan sonra Vakkorama ve D&R’dan alışveriş yapan 
Dursun, Timboo Cafe’ye geçerek yemek yedi.

Tatil Alışverişi Vakkorama’dan
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Effect’te Yaşam

Süreyya Sakallıoğlu

Demir-Esra Soyer Güldoğan

Başkent sosyal yaşantısının sevilen yüzü Süreyya Sakallıoğlu, 
dostlarıyla buluşmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

The Hunger’da keyifli bir sohbet eşliğindeki yemeğinden sonra 
AVM’yi dolaşan Sakallıoğlu Beymen Club ve 

ADL mağazalarından alışveriş yaptı.

Oğlu Demir ile Kuzu Effect AVM’ye gelen Radyoloji Uzmanı 
Esra Soyer Güldoğan, mağazaları gezerek alışveriş yaptı. 

Ardından Foodland’e geçen anne oğul, 
yemek yiyerek günün tadını çıkardı.

Dostlarla Yemek

Kuzu’da Keyifli Vakitler

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Beliz Yazan-Defne Yarımağan

Ercan Aslan

Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcileri Beliz Yazan ve 
Defne Yarımağan, Kuzu Effect AVM’ye gelerek Suwen ve Penti 

mağazalarından alışveriş yaptı. Yazan ve Yarımağan, daha sonra 
Timboo Cafe’de yemek yiyerek keyifli vakit geçirdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği üyesi Ercan Aslan, takım 
elbise alışverişi için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Network ve 

Beymen Club mağazalarını gezerek alışverişini tamamlayan 
Aslan, sonrasında Starbucks’ta kahve içti.

Önce Alışveriş Sonra Yemek

Takım Elbise Alışverişi

Effect’te Yaşam

66 magdergi.com.tr



Togay, Toygun Ongun

Elif Özkan

Doğuş Oto Porsche Satış Müdürü Toygun Ongun ve İç mimar 
Togay Ongun akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick 
China’da yemek yiyen Ongunlar, daha sonra Lou Cafe & Bistro’ya 

geçerek kahve içti.

Quick China’da Akşam Yemeği

Ankara cemiyet yaşamının genç simalarından Elif Özkan, Kuzu 
Effect AVM’de alışveriş turundaydı. Beymen Club ve Vakkorama 

mağazalarından kıyafet alışverişi yapan Özkan, arkadaşlarıyla 
görüşmek için AVM’den ayrıldı.

Kıyafet Alışverişi



Effect’te Yaşam

Kevser Sezer

Yelena Bilgin

Başarılı Arabulucu Avukat Kevser Sezer, yoğun iş temposuna 
kısa bir yemek molası vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. Akşam 

yemeği için Quick China’yı tercih eden Sezer, Starbucks’tan 
kahvesini alarak AVM’den ayrıldı.

Ressam Yelena Bilgin dekorasyon ve mobilya alışverişi için 
Kuzu Effect AVM’ye geldi. ENNE, Karaca ve Roche Bobois 

mağazalarından bolca alışveriş yapan Bilgin, yorgunluk kahvesi 
için Lemonde’ye geçti.

Akşam Yemeği Molası

Mobilya ve Dekorasyon Alışverişi

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Mustafa Gümüş

Canan Kaçan

Uluslararası ilaç ihracatı yapan Silver Pharma şirketinin 
ortaklarından Mustafa Gümüş, yoğun iş temposuna akşam 

yemeği arası vererek Kuzu Effect AVM’ye geldi. The Hunger’da 
sevdikleriyle keyifli bir akşam geçiren Gümüş, daha sonra 

AVM’den ayrıldı.

Ankara cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Canan Kaçan, 
Kuzu Effect AVM’de bulunan D&R’dan kitap ve dergi aldı. 

Ardından B&G mağazasına geçerek hediye alışverişi yapan 
Kaçan, sonrasında Seyfi Balık’ta yemek yedi.

Sevdikleriyle Akşam Yemeği

Kitap Alışverişi

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Mustafa Gümüş

Canan Kaçan
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Effect’te Yaşam

Farnaz Boz

Nermin, Kutay, Çağatay Özcan

Kuzu Effect AVM’ye gelerek mobilya alışverişi yapan Sosyolog 
Farnaz Boz, Natuzzi’ye uğradıktan sonra Double Zero Pizzeria’da 

yemek yedi.

Natuzzi’den Alışveriş Yaptı

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Çağatay Özcan, eşi ve 
oğluyla birlikte vakit geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Önce Eğlenjoy’da uzun vakitler geçiren Özcan ailesi, daha sonra 
Timboo Cafe’de yemek yedi.

Eğlenceli Vakitler



Effect’te Yaşam

Onur-Naze Gül Arıt

Berk Boz

İnşaat Mühendisi Onur Arıt ve doktor eşi Naze Gül Arıt 
yorgunluklarını atmak ve keyifli vakit geçirmek için Kuzu Effect 

AVM’yi tercih etti. Dubh Linn’in lezzetli kokteylleriyle sohbet 
eden Arıt çifti, daha sonra vitrinlere göz gezdirerek 

AVM’den ayrıldı.

İç mimar Berk Boz, arkadaşının doğum günü için Kuzu Effect 
AVM’ye geldi. Timboo Cafe’deki doğum günü partisinde keyifli 
vakit geçiren Boz, daha sonra W Collection’dan alışveriş yaptı.

Baş Başa Vakit Geçirdiler

Doğum Günü Buluşması

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Tuba Demirelli

Aynur, Yağmur Ece Akış

Sosyal hayatın sevilen yüzlerinden Tuba Demirelli,  Kuzu Effect 
AVM’ye gelerek Atasay’dan yeni sezon alışverişi yaptı. Ardından 
mağazaların vitrinlerine göz atan Demirelli, Foodland’e geçerek 

yemek yedi.

Hafta sonunu geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye gelen sosyal 
hayatın bilinen isimlerinden Aynur Akış ve kızı Yağmur Ece, 

Eğlenjoy’daki keyifli saatlerinden sonra Timboo Cafe’de 
yemek yedi.

Pırlanta Alışverişi

Eğlence ve Yemek

Effect’te Yaşam
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Sinem-Koray Gültekin 

Ozay Dinç

Jeoloji Mühendisi Koray Gültekin ve eşi Sinem Gültekin, birlikte 
vakit geçirmek için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce Timboo 

Cafe’de yemek yiyen Gültekin çifti, daha sonra yaz tatili alışverişi 
için mağazaları gezdi. 

Birlikte Vakit Geçirdiler

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren başarılı iş insanı Ozay 
Dinç, tatil alışverişi için iş temposuna Kuzu Effect AVM molası 

verdi. Tommy Hilfiger, Beymen Club ve Vakkorama’dan alışveriş 
yapan Dinç, daha sonra dostlarıyla buluşmak için AVM’den 

ayrıldı.

Yaz Alışverişi Tommy’den



alk Cocktail Music’in hikâyesini anlatır mısınız? 
Ne zaman, nasıl doğdu, konsepti nedir?
Talk Cocktail Music, Ankara’da, pandemi döneminde, 
17 Eylül 2020 tarihinde doğdu. Talk Cocktail’in kendine 
özgü mottosu “Cocktail talks, music talks”, yani “Kokteyl 
konuşur, müzik konuşur”dur. Kurulduğundan bu yana, 
mixology ve müziğin etkileyici yanı ile insanlarda iz 

bırakmak, anılar biriktirmek amacıyla hikâyemizi yazıyoruz. İmza 
kokteyller ve iyi müziğin bulunduğu, herkesin değil, yalnızca 
bilenlerin geldiği, biraz da private denilebilecek bir konsepte sahibiz. 
House music, down tempo funk, tech house müzikler eşliğinde, sushi 
ve kokteyllerimizle insanların hem dans edebilecekleri hem de sohbet 
edebilecekleri bir yer Talk Cocktail Music.

T
Kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerini ağırlayarak onlara kokteyl, müzik ve 
dans dolu anlar vadeden Talk Cocktail Music, imza kokteylleri ve sushisiyle 

Kuzu Effect AVM’de kaliteli hizmetin tanımını yapıyor...

Unutulmaz Lezzet 
Unutulmaz Eğlence
Talk Cocktail Music

Effect’in Tadı 

Menünüzü nasıl oluşturuyorsunuz? 
Menümüz mevsimlere ve meyvelere göre şekillenmektedir. Kokteyl 
olarak herkesin damak tadına hitap edecek, tat yelpazesi oldukça 
geniş, birbirinden her anlamda farklı kokteyllerimiz bulunmaktadır. 
Biz öncelikle taze ve mevsimindeki meyve ve sebzeleri kullanmaya 
dikkat ediyoruz. Sipariş verme yöntemiyle çalışmıyoruz, 
bizzat kendimiz görerek alıyoruz ve her şeyi işin mutfağında 
kendimiz hazırlıyoruz. Püreler, soslar özel reçetelerle hazırlanıp, 
kullanılmadan önce on iki saat boyunca -7 derecede dinlendiriliyor. 

İmza kokteylleriniz hangileri? İçeriğinden bahseder 
misiniz?
On sekiz adet imza kokteylimiz mevcut ve her biri misafirlerimiz 
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tarafından oldukça sıklıkla tercih ediliyor diyebiliriz. Bizim için 
her birini birbirinden ayırmak güç; fakat “Top 5” derseniz, Peaky 
Blinders,  Otto Men’s, Rainbow, Be Mine, Pink Lie diyebiliriz.

Otto Men’s; İtalyanca “8 adamlar” anlamıma gelen bir tamlamadır. 
Sekiz malzeme ile yapılır. Baharatlı fresh bir yapıya sahiptir. İsmini 
sekiz farklı malzemenin bir araya gelmesiyle eşsiz bir tat ortaya 
çıkmasından almaktadır.

Peaky Blinders; tatlı ekşi, biraz daha sert bir kokteyldir. Tat 
yoğunluğu göze alındığı zaman dördüncü kadehi içebilen 
görülmemiştir.

Rainbow; fresh bir kokteylimizdir. Pembe bir bulut görünümü 
yarattığından olmalı, kadın müşterilerimizin en çok tercih ettiği ve 
art olarak ilgi çekici bir kokteyldir.

Be Mine; tatlı, buruk bir tada sahiptir. İnsanların içerken etkisini 
tam tanımlayamadığı, daha sonradan etkisi anlaşılan bir yapıya 
sahiptir.

Yaz aylarında en çok tüketilen menü içeriğiniz nedir? 
Yaz aylarında daha fresh kokteyller tercih ediliyor. Pink Lie, Grön, 
Passion Martini gibi… En çok tercih edilen kokteyl olarak Pink Lie 
diyebiliriz; nedeni ise içeriğindeki çilek ve fesleğen uyumunun 
sushinin yanına yakışıyor olması ve bizce bu durum Pink Lie’ı bir 
adım öne çıkarıyor.

Ziyaretçilerinizin en çok tercih ettiği ürününüz 
hangisi? Sizce neden sıklıkla tercih ediliyor?
Misafirlerimiz on sekiz kokteyli de tüketiyorlar. O günkü ruh 
halleri ve vibe’larına göre menüden içecek bulabiliyorlar. Hepsi 
ön planda, çünkü her geldiklerinde bir önceki tadın aynısını 
buluyorlar Talk Cocktail menüsünde.

Talk Cocktail Music, ziyaretçilerine nasıl bir ortam 
sunuyor? Düzenlediğiniz etkinliklerden bahseder 
misiniz?
Talk Cocktail Music misafirlerine sushi yiyip, kokteyl içip, 
müzik dinleyecekleri, dans edecekleri, kaliteli bir eğlence sunar 
her zaman. Yedi gün farklı DJ’lerin performansları eşliğinde 
“roof” kısmında eğlenceli vakit geçirebilirler. Zaman zaman, 
yaptığımız müzik tarzında başarılı DJ’lerin performans eventlerini 
düzenlemekteyiz. Öte yandan hitap ettiğimiz kitleyi de göz önünde 
bulundurduğumuzda üniversite etkinlikleri ve partiler için büyük 
bir taleple karşılaşmaktayız, bu nedenledir ki sık sık bu partileri de 
yapmaktayız. Pazar günleri “happy hour” saatlerimiz bulunmakta, 
yaz boyunca akşam güneş batımında güzel müzik eşliğinde parti 
yapmaktayız. İnsanların, çevresindeki herkes ile gelip oturup kaliteli 
hizmet eşliğinde güzel müzik dinleyebileceği, tadını günlerce 
unutamayacakları kokteyller içebileceği ve kaliteli sushi yiyebileceği, 
Ankara’da kokteyl ve müziğin konuştuğu yerdir.  
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Bodrum’da 
Görkemli Açılış
Prada’nın yeni mağazasının açılışını 
kutlamak için Bodrum’da özel bir 
davet geçekleştirildi. İş, moda ve 
cemiyet dünyasından ünlü isimlerin 
katıldığı etkinlikte konuklar, DJ Nazlı 
Var’ın performansıyla eğlenceli bir 
akşam geçirdi.

Markanın yeni mağazası Bodrum’un en gözde lokasyonlarından 
olan Yalıkavak Marina’da açıldı. İş, moda ve cemiyet hayatının 
tanınan yüzlerinin katıldığı açılış etkinliğinde konuklar, DJ ve 
kokteyl eşliğinde oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Modaseverleri bir 
araya getiren açılışta davetliler aynı zamanda markanın ürünlerini 
yakından inceleme fırsatı buldu. 

davet

ARZU SABANCI

DİLA TARKAN NAROD ÇETİNKAYA

GÖKHAN-JELENE ERDEM MELİS AĞAZAT

CHRISTOPHER HOBEIKA, NATALYA KANJ SİBEL KARAKASLI MELİSA SENOLSUN

GAMZE-NEDİM KEÇELİCARO DAURBUSE TERİM

FERRUH KARAKASLI

Yalıkavak 
Marina’da 
kendine yer 
bulan Prada, 
yeni mağazasının 
açılıșını görkemli 
bir davetle 
kutladı.
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davet

BERK TANRIVERDİ-CEYLAN ATINÇ DUYGU ÖZASLAN ELİF İNCİ ARAS iBRAHİM ÇELİKKOL

MERİÇ KÜÇÜKDİDEM SOYDAN, BURAK DENİZBİRCE AKALAY

Markanın yeni 
mağazasının 
açılıș davetine iș, 
moda ve cemiyet 
hayatının ünlü 
isimleri katıldı.
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Teras 
Sergilerinin On 
Dördüncüsü
On dördüncüsü düzenlenen 
“Görülmeyenler” sergisi, 
Maslak’taki Elgiz Müzesi’nde 
gerçekleşti. Etkinlikte bir 
araya gelen sanatseverler, 
Canda Elgiz Dayıgil ve Ayda 
Güreli tarafından eserler 
hakkında bilgilendirildi.
Elgiz Müzesinin, 2012 yılından bu yana aralıksız 
devam eden teras sergilerinin sonuncusu 
“Görülmeyenler”in açılışı, İstanbul’daki keyifli bir 
davetle gerçekleşti. Can Elgiz’in ev sahipliğindeki 
açılış davetine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Canda 
Elgiz Dayıgil ve Ayda Güreli ise, eserler hakkında 
davetlileri bilgilendirdi.  

davet

CANDA ELGİZ DAYIGİL, CAN ELGİZ, SEVİNÇ KUYAȘ

NİHAL-FARUK YÖNEYMAN

Elgiz Müzesinde 
gerçekleșen 
sergi açılıșına 
sanatseverler ve 
cemiyetin ünlü 
simaları büyük 
ilgi gösterdi.

BERRİN PEHLİVAN

BEGÜM EYİLİK

EMRE-MAİDE KURTTEPELİYASEMİN-HASAN BÜLENT KAHRAMAN

DALİA GARİHEMİN HİTAY
84
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Modaseverleri 
Buluşturan Parti
Dünyaca ünlü moda markası The 
Attico ve markanın Türkiye’deki 
temsilcisi Beymen, Momo Bodrum’da 
eğlenceli bir parti düzenledi. 

The Attico’nun kurucusu ve tasarımcıları Gilda Ambrosio ve 
Giorgia Tordini’nin de aralarında bulunduğu partiye iş ve cemiyet 
hayatının tanınan isimleri ve modaseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü 
modacıların da tasarınmlarının yer aldığı davette konuklar, ünlü DJ 
Fiona Zanetti’nin müzikleriyle geç saatlere kadar eğlendiler.  

davet

CAN HELVACIOĞLU-BURCU ȘENDİR

MELİSA ȘENOLSUN BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI

GILDA AMBROSIO, GIORGIA TORDINI

İPEK ZARAKOL-DANIEL BALLORI PELİN KAYA HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE HANDE CAN

CEYLAN ATINÇ, BERK TANRIVERDİ AMY-NICKY MANSUR DADAJ BURCU ESMERSOY

Cemiyetin 
tanınan 
simalarının ve 
modaseverlerin 
yoğun ilgi 
gösterdiği 
partide konuklar 
DJ eșliğinde geç 
saatlere kadar 
eğlendi.86
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davet

AYÇA-ZEYNEP SADIKOĞLU, SELÇUK YORGANCIOĞLU MELİS AĞAZAT SİBİL ÇETİNKAYA

BURAK-ECE BEȘER ECE SÜKAN DİLA TARKANAYȘE BOYNER

NECDET-YAĞMUR-EMEL AYAYDIN, ZEYNEP ÇORBACIOĞLU ELİF İNCİ ARASNEYLAN VARDAR

ELISABETH MASS MERİÇ KÜÇÜK FIONA ZANETTİ GÜLCAN ARSLAN GAMZE KEÇELİ

Beymen’in ev 
sahipliğinde 
gerçekleșen 
Bodrum’daki 
eğlenceli parti, 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
devam etti.
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Yer aldığı birçok yapımla izleyenleri kendisine hayran bırakan Pelin Akil, ekranlarda 
son olarak Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisindeki İsabel karakteriyle karșımızda 

çıktı. Șimdiyse çekimleri halen devam eden “Ben Bu Cihana Sığmazam” 
projesinde, sınırları olmayan bir doktoru canlandıran bașarılı oyuncu; ailesinden 

sosyal medyaya, yeni projesinden hayat vermek istediği karakterlere kadar merak 
edilenleri MAG Okurlarına özel yanıtladı...

Pelin Akil
Neșeli, Doğal, Mütevazı

özel

RÖPORTAJ: YASEMİN ULUSOY      FOTOĞRAF: EMRE YUNUSOĞLU      MODA DİREKTÖRÜ: OĞUZHAN ERDOĞAN 
STYLING: BÜŞRA ÇEVİK      MAKYAJ: GAMZE TEKİNALP      SAÇ: AKIN ÜNAL      RETOUCH: ENES YURTBAY

SAÇ ASİSTANI: GÖRKEM GÜRER      MODA EKİBİ: ECE YAMANER      
MEKAN: PARK INN BY RADİSSON İSTANBUL ODAYERİ
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ÜST: KHELA 
ETEK: ZEYNEP TOSUN 

BİKİNİ ALTI: PENTI 
KÜPE: MERS 

YÜZÜKLER: MTOY 
BİLEZİKLER: MTOY, STUDIOZONI 
AYAKKABI: VERSACE (BEYMEN)



özel

ELBİSE: MIRELA CERICA 
KÜPE: MIRELA CERICA
YÜZÜKLER: MTOY



Oyunculuk uzun soluklu bir serüven. Siz de 
yıllardır bu işin içindesiniz. Kendinizi nasıl bir 
noktada görüyorsunuz?
Tecrübelerimle, yaşadıklarımla, girdiğim karakterlerle elbette 
konservatuardan çıkan o toy oyuncu değilimdir; ama ben hâlâ 
kendimi olgun bir noktada göremiyorum. Belki klişe duyulur 
fakat bence oyunculuk, her seferinde kendini yenileyen 
bir süreç ve hayat boyu sürecek bir serüven. Ben vardığım 
ya da varacağım yerden ziyade, yolun tadını çıkarmaya 
odaklanıyorum.

Birçok projede yer alarak farklı rolleri 
canlandırdınız. Bu tecrübe ile baktığınızda Türk 
dizi sektörünü ve dünya genelindeki yansımalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir dizide; oynadığım bir karakterin, bir sahnenin İspanya’da 
bir İspanyol tarafından hayranlıkla paylaşılması, benim Orta 
Doğu’dan hayran sayfalarımın açılıyor olması, dünyanın bir 
ucunda tatildeyken yabancı bir ailenin gelip fotoğraf çekilmesi, 
bunlar yıllar öncesinde ancak bir hayalden ibaret olabilirdi. 
Şimdi anlıyoruz ki; bizdeki edebiyat, bizdeki manevi derinlik, 
bizdeki duygu dünyası, dünyanın ihtiyacı olan bir şeymiş. 
Bizim gündelik tüketim için ürettiğimiz dizilerin bile bu kadar 
yoğun talep görmesi gurur verici.

elin Akil denince herkesin aklına bir şeyler 
geliyor. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Kendimi kelimelere sığdırarak bir kalıba hapsetmekten 
özenle kaçınırım ama tabii insan kendini ne kadar ifade 
etmekten uzak dursa da günün birinde hayatına iki tane 
küçük insan giriyor ve onu anne olarak tanımlayıveriyor. 

İşte o zaman kalıplara ve tanımlara hapsolmak istemem diyen 
o özgür egon, bir kalıba sığmak değil, “Ne yapıp edip, o tanımın 
içini hakkıyla doldurabilmek için gece gündüz çabalarım.” derken 
buluyor kendini.

Otuz altı yaşındayım ve hayatım, çocuklarımdan öncesi ve sonrası 
diye ikiye ayrılıyor. Çocuklardan sonra hayata bakışım, insanlara, 
olaylara tepkilerim farklılaştı. Mesleğime duyduğum sevgiden ve 
özveriden dolayı empati duygumun iyi olduğunu düşünürdüm ama 
şimdi asıl çocuktan sonra çok daha başka bir boyut kazandı. Anda 
kalmanın ne kadar önemli olduğunun ve giden yaşların, günlerin 
bir tekrarı olmadığının çok farkındayım. Bu yüzden çocuklarımla ve 
ailemle olan vaktimin de, kendimle baş başa kaldığım zamanların 
da çok kıymetli olduğunun bilincinde olarak, o anlarda hatırda güzel 
anılar kalmasını isteyerek her ne yapıyorsam keyif alarak yapmaya 
çalışan biriyim. İşimi, ailemi, doğayı, müziği, şarkı söylemeyi, 
gülmeyi, kahkaha atmayı, ağlamayı, yaşamın verdiği tüm nimetleri 
seviyorum.

Çocuklarıma olan sevgimi gördükçe 
annemin benim için aynı şeyleri 
hissetmiş olduğunu da anladım, 

anneme olan duygularım olgunlaştı. 

P
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Empati 
duygumun 
iyi olduğunu 
düşünürdüm 
ama şimdi 
asıl, çocuktan 
sonra çok daha 
başka bir boyut 
kazandı.

özel



TAKIM: FICKLE HEARTS 
KÜPE: MIRELA CERICA 
BİLEZİK: STUDIOZONI                                  
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Dizide canlandıracağınız Firuze karakterini bize nasıl 
tanıtırsınız?
Firuze, sınır tanımayan doktorlardan ama “sınır tanımaz, her 
şey beklenir ondan” şeklinde değil. “Doctors Without Borders”; 
uluslararası sınırların dışına çıkan, savaş ve doğal afette zarar 
görmüş bölgelerde çalışan, dil, din, mezhep ayrımı yapmayan, 
tarafsızlık prensibini benimsemiş doktorlardan. Ailesine âşık, enerji 
dolu, sevgi dolu, anaç bir kadın Firuze. Hikâye çok derin, hiçbir şey 
söyleyemiyorum, izleriz.

Özellikle sosyal medyada çok büyük bir kitleniz var ve 
aileniz de sizin kadar ilgi görüyor. Bu durum size ve 
ailenize nasıl yansıyor?
Sosyal medya artık insanların en samimi hallerini gözler önüne 
seren bir mecra olarak hayatımıza girdi ve biz de olduğumuz gibi, 
ne eksik ne fazla, tam olarak evde kendi halimizde neysek o olarak 
kitlelerin sevgisini kazandık. İnsanlar bizdeki samimiyeti hissedip 
kendilerinden olduğumuzu biliyor ve anlıyorlar kanımca. Bu bizi çok 
mutlu ediyor, takipçilerimi seviyorum ve onlara müteşekkirim.

Anıl; hem baba hem bir star olabilme 
yeteneğiyle benim süper kahramanım.

özelözel

Canlandırdığınız karakterlerden sonra hâlâ 
içinizde kalan ve oynamak istiyorum dediğiniz bir 
karakter var mı?
“Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı”ndaki İsabel karakterimi 
çok seviyordum. İçimde kalan değil ama beni, Pelin’i çok 
besleyen tarafları vardı, sürekli aksiyon anlamında kendimi 
geliştirmeye ve provalar yapmaya zorlardı. Ata binmem, kılıç 
kullanmam, dövüşmem gereken sahneler vardı ve bunlar 
için çok çalışırdım. Çok da keyif alırdım. Bir kadın olarak iyi 
hissettiren eylemlerdi bunlar benim için. Şu anda da üstüne 
gidebilirim, illa bir proje olmasına gerek yok bunun için ama 
buna ayrı zaman ve kafa ayırmak gerekir. Buna da şu anda 
vaktim yok. 

“Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı yapım ile tekrar 
ekranlarda olacaksınız. Projeyle ilgili biraz bilgi 
alabilir miyiz?
Şu anda çok konuşamıyoruz projemizle ilgili ama şuna emin 
olabilirsiniz ki çok güçlü bir hikâye bizi bekliyor. 



GÖMLEK: VANDY VELLUCCI (BOREAL)
MAYO: LOVEKINI 
ETEK: BORN VILLAIN
KÜPE: MIRELA CERICA
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özel

İnsanın içinden 
gelmedikçe 
neşeli olması 
çok zordur. 
Bu olumlu 
karakter yapım 
yaratılıştan 
ve bunun 
için çokça 
şükrederim.
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Tecrübelerimle, yaşadıklarımla, 
girdiğim karakterlerle elbette 

konservatuardan çıkan o toy oyuncu 
değilimdir; ama ben hâlâ kendimi 
olgun bir noktada göremiyorum.

Eşiniz ile aynı meslekte olmanın ilişkinize geri 
dönüşleri nasıl? Benzer tempolarda çalışmak zor 
oluyor mu?
İşlerimizde birbirimize destek oluyoruz, bazen beraber 
çalışıyoruz. Fikir veriyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Yoğun çalışma 
tempoları birbirimizi özlememiz için bir fırsat oluyor ve 
kavuşmalar daha anlamlı oluyor bu şekilde.

Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
O kadar çok şey değişti ki nereden başlasam bilemiyorum. 
Çok mutluyum, çok eğleniyorum, öğreniyorum ve sürekli 
keşfediyorum onlarla. Yol arkadaşlarım onlar benim. Eskiden 
aklım bomboşmuş diyorum, şu ansa tamamen onlarda. Özellikle 
çalışan anne olmak bence çok daha meşakkatli. Yediler mi? 
İçtiler mi? Keyifleri yerinde mi? Bana ihtiyaçları var mı? İkiz 
annesi olunca tüm bunlar çarpı iki oluyor. Bir de özlem var 
tabii, hem de öyle böyle özlem değil; ama sağlıkları yerinde 
olsun, ben uykularında da öperim onları. Onlara olan sevgimi 
gördükçe annemin benim için aynı şeyleri hissetmiş olduğunu 
da anladım, anneme olan duygularım bile olgunlaştı. Yani şunu 
söyleyebilirim; anneyken ben, ben değilim.

Pelin Akil’in süper kahramanı kim?
Anıl. Batman’in iradesi, Superman’in lazer saçan keskin 
bakışları, Hulk’ın kasları ve Optimus Prime’ın şekil değiştirme 
teknikleriyle hem baba hem bir star olabilme yeteneğiyle benim 
süper kahramanım.

En sevdiğiniz ve sizde iz bırakan Yeşilçam filmi 
hangisi?
Selvi Boylum Al Yazmalım.

İdolüm diyebileceğiniz kadın oyuncu kim?
Catherine Zeta-Jones.

Doğal güzelliğiniz ile dikkat çekiyorsunuz. Kadın 
okuyucularımıza verebileceğiniz bir güzellik sırrı var 
mı?
Güzellik kavramı da birçok kavram gibi artık maalesef bize dayatılan, 
ezbere indirgenmiş durumda ve herkes tek bir forma girmenin 
derdine düşüyor. Bence insan kendindeki ışıltının farkına varmayı 
bilirse ondan güzeli yok.

Oldukça güler yüzlü ve neşeli bir yapınız var. Hayat 
enerjinizi neye borçlusunuz?
“Neşe uykuya benzer. Eğer kendiliğinden gelmezse, zorla getirilmesi 
yorucu olur.” demiş Montaigne. Yani insanın içinden gelmedikçe neşeli 
olması çok zordur. Bu olumlu karakter yapım yaratılıştan ve bunun 
için çokça şükrederim.

Pelin Akil’i tanımlayan motto nedir?
Hiç düşünmediğim bir soruyla karşı karşıyayım. Mottom şu diyerek 
bir cümleye başlamak, sloganlarla hayatı yaşamak bana hep bir tık 
iddialı gelir, çünkü günümüzde hiçbir bilginin, hiçbir fikrin bir gün 
sonra çürüyüp demode olmayacağı garanti değil.  



Pop Up Mağaza 
Açılışına Keyifli 
Davet
İsviçreli yüksek saat üreticisi 
Audemars Piguet’in Bodrum’daki 
yeni pop up mağazası özel bir davetle 
açıldı.

Tektaş Saatçilik ve Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı Shelly 
Ovadia ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir davet ile Audemars 
Piguet’in yeni pop up mağazası Bodrum’da açıldı. İş ve cemiyet 
hayatından isimlerle markanın dostlarının katıldığı etkinlik, 
ikramlar ve müzik eşliğinde renkli anlara sahne oldu. 

davet

SHELLY OVADIA, ANDREA CARDILLO

Audemars 
Piguet’in 
Bodrum’daki 
yeni pop up 
mağazasına 
özel düzenlenen 
davetine iș 
ve cemiyet 
hayatının 
tanınan isimleri 
ve markanın 
dostları katıldı.

OSMAN UĞURLU- NUR KARAATA UĞURLU YASEMİN ÖĞÜN VOLKAN DEMİREL-ZEYNEP SEVER DEMİREL

MARCO TEMPONİ-ÖZLEM TEMPONİ BURCU ESMERSOY DİLEK HANİF ÇAĞLAR ERTUĞRUL
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Safak Cak
Dünyaca ünlü isimlerin evlerini tasarlayarak adından sıkça söz ettiren bașarılı 
iç mekân tasarımcısı Șafak Çak, bu yaz tatili hakkında sorularımızı yanıtladı...

tatil rotaları
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u yaz tatil planlarınız neler?
Pandemiden önceki her yaz St. Tropez’deki evimize 
gidiyorduk. Bu yaz da orada olacağız. Elvan ve 
Zeynep sürekli biz ve Emre ile git gel şeklinde.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Tabii ki efsanevi Afrika seyahatim.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Asya tarafını hiç görmedim. Uzun bir vakit ayırdığımda, 
heyecanla o bölgeleri keşfedeceğim.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri 
nereler?
Türkiye’de Bodrum (sadece Maçakızı), dünyada ise Güney 
Fransa.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?
Sandaletlerim.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Ailem.

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz 
neler var?
Bulunduğum bölgenin yemeğini tatmadan, ünlenmiş 
restoranını ziyaret etmeden tatilimi bitirmem.  

B

Bulunduğum bölgenin yemeğini 
tatmadan, ünlenmiș restoranını ziyaret 

etmeden tatilimi bitirmem.



Best Model of Turkey 2014 birincisi güzel oyuncu Cansu Melis Karakuș favori 
tatil yerlerini, hayallerini ve rutinlerini MAG Okurlarına özel olarak cevapladı.

tatil rotaları

Cansu Melis Karakus
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u yaz tatil planlarınız neler?
Çok da planlamadan, akışında geçiriyorum yazları genelde 
ama daha çok dinlendiğim, sakin tatilleri seviyorum. 
Annem Marmaris’te, kız kardeşim Bodrum’da yaşadığı 
için ailemle bol vakit geçiriyorum tatillerimde. Ara ara bir 
iki gün arkadaşlarımla Bodrum ya da Çeşme’de buluşup 

eğleniyorum da tabii. Bazen birkaç gün tekne tatillerimiz oluyor yine 
Marmaris, Göcek, Bodrum koylarında; ama çoğunlukla doğaçlama 
oluyor, dolayısıyla planlarım yok diyebilirim.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?
İlk aklıma gelen; kız arkadaşlarımla çok eğlendiğim bir doğum günü 
tatilim var unutamadığım. Bir de en yakın arkadaşımla gece yarısı 
yarım saat içinde karar verip, bavul yapıp, bilet alıp gittiğimiz yurt dışı 
tatilimiz var yine çok mutlu olduğumuz. Tesadüflerle, çok şaşırdığımız 
bir sürü şey yaşamıştık; sürekli bir filmin içinde gibiydik.

Tatile dair hayalleriniz neler?
Benim mükemmel tatilim şöyle; dinleneyim, kitap okuyayım, yoga 
ve meditasyon yapayım, sevdiğim insanlarla kahkahalı masalarda 
yemekler yiyeyim, şarkılar söyleyelim, özgür hissedeyim, muhteşem 
manzaralar ve gün batımları izleyeyim.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri?
Marmaris ve Muğla’nın ilçelerine, koylarına bayılıyorum. Atina ve 
Yunan adalarını çok seviyorum. Tabii daha gitmek istediğim çok yer 
var ama huzurlu ve mutlu hissettiğim yerler ailemin ve arkadaşlarımın 
olduğu yerler.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz?
Elbiseler, terlikler, güneş kremleri! Her zaman! Yazın gelmesine ve 
elbiseler giymeye bayılıyorum gerçekten.

Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil 
partnerleriniz kimler?
Kız kardeşim Ceren, arkadaşlarım Gizem, Neşe ve köpeğim Alice.

“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler 
var?
Bir kitap bitirmek ve tek başıma kalıp bir iki gün kendime biraz vakit 
ayırmak.

Güzellik rutininiz nedir? Sizin için gündüz rutini mi 
gece rutini mi daha önemli?
Öncelikle tabii ki bol su içmek, cildi temiz tutmak, sabah akşam 
yıkamak, serum ve nemlendirici. Bunlar hem gece hem gündüz. 
Haftada iki ya da üç kere de peeling’le temizliyorum ama benim için en 
önemlisi yüksek faktörlü bir güneş kremi sürmeden gezmemek ve sık 
sık yenilemek. Dolayısıyla gün boyu dikkat etmem gerekiyor. 

Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi nedir?
Temizleyici, serum, nemlendirici; hepsi önemli ama dediğim gibi en 
önemlisi yüksek koruma faktörlü güneş kremim.

Spor ve beslenmenin hayatınızdaki yeri nedir?
Yediklerime çok dikkat ettiğimi söyleyemem aslında ama yemeğe 
çok düşkün değilimdir. İki öğün yiyorum, çok da ağır şeyler 
yemiyorum. Tatlıyla da hiç aram yoktur. Spor çok önemli benim için. 
Fit görünmektense kendimi iyi ve sağlıklı hissetmek için çok önemli; 
hem beden hem zihin hem ruh olarak. Dolayısıyla yürüyüş, zamanım 
varsa kardiyo yapıyorum, bir de her gün ve her yerde bir şekilde zaman 
yaratıp düzenli yoga yapıyorum mutlaka.  

B
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Ülke ve Dünya 
Ekonomisi 
Konuşuldu
Ankara Hilton Otel’de, iş dünyasından 
pek çok ismin katılım gösterdiği 
bir finans etkinliği gerçekleştirildi. 
Azimut Portföy Genel Müdürü Murat 
Salar’ın konuşma yaptığı etkinlikte, 
konukların ekonomi hakkındaki 
soruları yanıtlandı.

İş dünyasının önemli isimlerinin katılım gösterdiği etkinlikte 
konuşan Murat Salar, piyasaların durumu, güncel ekonomik 
koşullar ve finans alanındaki birçok konuya değindi. Hem 
ülkemiz hem de dünya ekonomisi üzerinde tartışılan sohbette 
finansal konular hakkındaki fikirlerini davetliler ile paylaşan 
Salar, iş insanlarının sorularına yanıt vererek interaktif bir şekilde 
konuşmasını sürdürdü. 

davet

MURAT SALAR

HAKAN SAYIN ALP GORDON ÖNYÜRÜ

ETKİN PERÇİNER ERSİN KÜÇÜKPARMAK ATA GÜMÜȘ
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CENK İLTAȘ İBRAHİM CANGÜL HATİCE CANGÜL CAN ÇAVUȘOĞLU

CEYHAN BAĞCI FİLİZ EROL HAKAN ERDOĞAN ERCAN ÇELİK

İș dünyasının 
önemli isimlerinin 
katılım gösterdiği 
etkinlikte konușan 
Murat Salar, 
piyasaların 
durumu, güncel 
ekonomik 
koșullar ve finans 
alanındaki birçok 
konuya değindi.



davet

İnteraktif bir șekilde 
ilerleyen finans 
söyleșisinde, 
konukların 
piyasalar ve güncel 
ekonomik koșullar 
hakkındaki soruları 
yanıt buldu.

UĞUR SUCU ÇAĞRI ÖZÇELEBİ EMRE TERCİYANLI AHMET DURSUN

FERAY ȘAHİNGÖZMELİH AYDINKEMAL GÜNEȘOSMAN ERTÜRK ÖZEL

BURCU ATEȘ

HAKAN METİN
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Ünlü Ressam 
Ağrıda
Ünlü ressam İsmail Acar’ın “Nuh” 
isimli sergisi Ağrı’da, tarihî İshak Paşa 
Sarayı’nda sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Toplam kırk eserin 
bulunduğu sergide İsmail Acar’ın Ağrı 
Dağı’na atfen yaptığı “Nuh” isimli eseri 
ve dijital art çalışması sanatseverler 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam eden 
tarihî İshak Paşa Sarayı’nda dünyaca ünlü ressam İsmail 
Acar’ın “Nuh” isimli sergisi görkemli bir açılışla sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Dosso Dossi Holding 
sponsorluğunda düzenlenen sergiye iş, siyaset ve sanat 
dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Holdingin Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın konuşmasıyla başlayan sanat 
etkinliği, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.  

davet

GİZEM TATLICI, İSMAİL ACAR, HİKMET ERASLAN, SİNEM YILDIRIM
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arkanın elektrifikasyon çağına “dönüşümünü” işaret 
eden ve sportifliği yirmi birinci yüzyıl için yeniden 
tanımlayan Tonale, tüm fonksiyonları ve bağlanırlık 
çözümleri ile bugüne kadarki en teknolojik Alfa 
Romeo modeli olarak da öne çıkıyor. Alfa Romeo 
Tonale’nin lansmanı vesilesiyle ülke genelinde beş 
farklı bölgedeki bayileri ve Alfa Romeo severlerle bir 

araya gelen Alfa Romeo yetkilileri Tonale’yi bizzat tanıttı.

Ankara Oto’da gerçekleştirilen müşteri etkinliğinde konuşan 
Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı “Tonale’yi uzun 
zamandır heyecanla bekliyoruz. Birçok yenilikçi teknolojiyi Alfa 
tasarım DNA’sı ve performans ile birleştiren modelimizin, online 
satış kanalımız üzerinden lansmana özel 1.5 litrelik, 160 HP’lik 
hibrit motorlu “Edizione Speciale” özel seri versiyonunun ön 
siparişlerini almaya başladık. Teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki aylarda ise 1.6 litrelik 130HP’lik otomatik vites dizel 
versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturacağız. Bu yıldan itibaren 
Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni dönem başlıyor. Bayimizin 
de özverili çalışmasıyla, markamızın potansiyelini daha yukarıya 
taşıyacağız.” dedi. 

Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de; Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 
üç donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Giriş versiyonundan 
itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma; akıllı adaptif cruise control, 
ön ve arka park sensörleri; 12,3 inç full dijital hayalet gösterge paneli 
ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve 
Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor.  

Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi 
“Edizione Speciale” yer alıyor. Tonale’nin hibrit teknolojisi; aracın 
sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, “%100 elektrikli modda kalkış” 
yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli 
modda ilerlemesine (e-creep) imkân sağlıyor. Tonale, sadece elektrik 
motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz 
pedalına basmadan da ilerleyebiliyor (e-queueing) ve tamamen 
elektrik modunda park edebiliyor (e-park).

Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan model 4,53 metre 
uzunluk, 1,84 m genişlik ve 1,6 m yüksekliğiyle Alfa Romeo’ya 
özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek 
arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Yeni full LED matrix 3+3 
üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm 
oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve “karşılama 
ve uğurlama” işlevleri ile her zaman en iyi aydınlatma koşullarını 
sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini 
destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 
Otomobilin çekiciliği ve dinamizmi, 8C competizione tarzında arka 
camı kadar, “çevirmeli telefon kadranı”nı andıran jantlarıyla da Alfa 
Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı 
ve Alcantara deri koltukların sıcaklığı ve yumuşaklığı konforlu 
yolculuğu garanti ediyor. Üst düzey kalitedeki malzemelerin 
kombinasyonu, genç, şehirli ve dinamik kullanıcıların kişiliğini 
yansıtıyor. Tonale’nin “teleskopik” gösterge paneli ve üç kollu spor 
direksiyon ve direksiyondan kumanda edilen alüminyum vites 
kulakçıkları gibi detaylar, markanın ruhuna sadık kalarak sürüş 
tutkunlarına dinamik bir iç mekân sunuyor. 

M
Alfa Romeo’nun ilk elektrikli ve kompakt SUV modeli Tonale, Ankara’da 

düzenlenen bir müșteri etkinliğinde tanıtıldı. İș ve cemiyet dünyasının katılımıyla 
gerçekleșen Ankara Oto’daki davette, Tonale’nin lansmana özel versiyonu 

“Edizione Speciale” sergilendi. 

İlk Elektrikli Modeli Ankara’da

haber



Nefes Kesen 
Gazi Koşusu
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk adına doksan altı yıldır 
kesintisiz olarak düzenlenen 
Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi 
Hipodromu’nda gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan iki yılın ardından doksan 
altıncı Gazi Koşusu, tribünleri dolduran on binlerce insanın önünde 
heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışın ardından düzenlenen 
törende, kazanan safkanın sahibi Emrah Karamazı’ya kupasını 
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler 
Kurulu Başkanı Dr. Nihat Pakdil takdim etti. Gazi Koşusu’nu her yıl 
olduğu gibi bu yıl da iş, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü 
isim izledi. 

davet

EKREM-DİLEK İMAMOĞLU

MURAT-ÖZLEM GUSAR

DEMİR-SERA TOKDEMİR



Doksan altıncı 
Gazi Koșusu, 
seyircisiz geçen 
iki yılın ardından 
bu yıl on 
binlerin önünde 
gerçeklești.

AHMET ÖZBELGE

EKİN MERT DAYMAZ MELODİ TÜRKMEN, LARA BÜYÜKTETİK BANU SAĞNAK-ÇAĞATAY ERTEN

BERNA ÖZTÜRK TALİP ÖZTÜRK GİZEM-EMRE KARAYEL



röportaj

Ülkemizdeki finansal okur yazarlık eksikliğinin oldukça fazla olduğunu 
belirten finans danıșmanı Aydan Gül, kurucusu olduğu AGM Finans ile kredi 
danıșmanlığından mali verilerin analizine kadar birçok alanda hizmet veriyor. 

Dünya genelinde yașanan ekonomik çöküntüyü ele alan Gül, kayıpların önüne 
geçebilmek için neler yapılabileceğini MAG Okurları için aktarıyor... 

Kriz Anında Varlık Koruması
AGM Finans 

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
İktisat mezunuyum. Bankacılık ve finans üzerine 
yüksek lisans yaptım. Kariyerime bankacılıkla 
başladım, daha sonra çeşitli sektörlerde finans 
koordinatörlüğü görevlerinde bulundum. Ülkemizde 
birçok firmanın finansal anlamda danışmanlığa ihtiyaç 
duymasından yola çıkarak da AGM Finans’ı kurdum. 

AGM Finans’ın kuruluş amacı nedir? Verdiği 
hizmetler nelerdir? 
İş hayatımda edindiğim tecrübelerden yola çıkarak, özellikle 
kriz zamanlarında firmalarımızın finansal açıdan süreci doğru 
yönetemediklerini gördüm. Asla batmaz dediğim firmalar finansal 

Ö

AYDAN GÜL

hatalar yüzünden zor durumlara düştü. Ne yazık ki ülkemizde 
finansal okur yazarlık eksikliği oldukça fazla. Buralardan yola 
çıkarak AGM Finans’ı kurmaya karar verdim. Kredi danışmanlığı, 
yatırım, hibe destek ve teşvikler danışmanlığı, vergi mevzuatı  
danışmanlığı, dış ticaret (ihracat-ithalat ve Eximbank finansal 
araçlar vs.) danışmanlığı, mali verilerin analizi gibi alanlarda 
hizmet vermekteyiz.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 
2008’de ABD’de önce finansal kriz olarak başlayan, sonra reel 
kesime de yayılarak küreselleşen kriz bütün dünyada ciddi 
ekonomik sorunlar ortaya çıkardı. Bu sorunlar, gelişmiş ülkelerin 

İmalat sektörüyle yapılan alıșverișlerde, bu 
sektörün yașayacağı maliyet ve ihtiyati stok 
ihtiyacı nedeniyle daha hassas olunmalıdır.

para arzını artırarak, yani parasal genişleme ve düşük faiz 
yaklaşımıyla çözülmeye çalışıldı. Ne var ki basılan paraları geri 
çekmeye fırsat kalmadan bir seri sıkıntı daha ortaya çıktı ve 
enflasyon yaratan süreç başladı. 2020 yılında pandemi, 2022 
yılında Ukrayna savaşıyla kriz yeni bir aşamaya geçti. Bu son 
ikisinin de eklenmesiyle küresel tedarik zinciri kırıldı, enerji ve 
gıda fiyatları yükseldi. Kriz boyunca, başta gelişmiş ülkelerde 
olmak üzere merkez bankaları sürekli para basarak krizin 
ekonomik canlılığı öldürmesini ve durgunluğa, hatta çöküşe yol 
açmasını önlemeye çalıştılar. Ne var ki yaşanan büyük parasal 
genişleme, bu kez çok ciddi bir küresel enflasyonun itici gücü 
haline geldi. Bütün bunlar gelişmekte olan ülkelerin de küresel 
krizin parçası olmasıyla sonuçlandı. Başta Çin olmak üzere bütün 
gelişmekte olan ülkeler artık küresel krizin hem etkisi altında 
hem de etkileyicisi durumunda bulunuyor.  Özetle; küresel sistem 
bugün son derecede ağır tehditler altında görünüyor.

Şirketlerin ekonomik kayıplarının önüne geçmek 
için neler yapılmalıdır? 
Şirketlerin, ekonomik kayıpların önüne geçmesi için ilk 
yapması gereken global bir ekonomik kriz döneminden 
geçilmekte olduğunu kabul etmeleri ve bu dönemde varlıklarını 
koruyabilmenin bile önemli bir başarı olduğu gerçeğini bilerek 
daha temkinli hareket etmeleridir. Bu dönemde; enflasyonun 
bütün sektörlerde, maliyetler üzerindeki etkisinin, tahminlerin 
çok üzerinde olabileceğini hesaba katarak, korunma güdüsüyle 
hareket etmeleri ve aceleci kararlar almaktan da kaçınmaları 
gerekmektedir. Her şeye rağmen ortaya çıkabilecek fırsatlardan 
da yararlanabilmek için bir miktar likitte kalmanın veya 
likidite imkânı temin etmiş olmanın gerekebileceğini, tahsilat 
riskinde de artış olabileceğini dikkate almaları gerekmektedir. 
Enflasyon oranı her ülkede farklı olacağından, ülke olarak bile 
enflasyon ithal edebileceğimiz (ithal girdi kalemleri yoluyla) 
unutulmamalıdır. Stok politikaları mutlaka enflasyon dikkate 
alınarak uygulanmalıdır.

Son raporlara göre ticari iflasların bu yıl artacağı ön 
görülüyor. Bunun nedeni nedir? Bu durumda nasıl 
hareket edilmelidir? 
Ukrayna’daki savaş ve Çin’deki yeni karantina önlemleri, şirketler 
için risk dengesini önemli ölçüde bozdu. Bu iki sorunun yarattığı 
küresel sorunlar arasında tedarik zinciri aksaklıkları, ulaşım 
darboğazları, kıtlıklar ve başta enerji ve emtialar olmak üzere 
yüksek girdi maliyetleri yer alıyor. Buna ek olarak, şirketler 
artık küresel enflasyon artışının dolaylı bir sonucu olarak 
daha yüksek fonlama maliyetleriyle karşı karşıyalar, çünkü 
enflasyonla mücadele dünya genelinde parasal sıkılaştırmayı 
(faiz oranlarında artışı) hızlandırıyor. Bu istisnai koşullar, mevcut 
döngüsel sorunlara ve yapısal değişikliklere ekstra zorluklar 
eklemektedir. Bu durumda:
• Faiz oranları artacağı için yüksek borçluluktan kaçınılmalıdır.
• Büyük ölçekli şirketler görece daha dayanıklı olduğu için, 
küçük ölçekli şirketlerden olan alacakları daha sınırlı tutmalıdır.
• İmkânlar ölçüsünde nakit satış olanakları her zaman tercih 
edilmelidir.
• İmalat sektörüyle yapılan alışverişlerde, bu sektörün yaşayacağı 
maliyet ve ihtiyati stok ihtiyacı nedeniyle daha hassas olunmalıdır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 
kredilerin amacına uygun olmayan kullanımının 
engellenmesi adına yeni bir karar açıkladı. Bu 
durumu biraz açabilir misiniz? 

Bankacılık Kanunu’nun 93. maddesi; BDDK’ye Bankacılık Kanunu 
çerçevesinde, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, 
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün 
gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 
için gerekli önlemleri alma yetkisini veriyor. BDDK, bu yetkiye 
dayanarak 24 Haziran 2022 tarihinde aldığı kararla yabancı para 
varlıklarına sınırlama getirdi. Buna göre; bankalar ve finansal 
kuruluşlar dışında olup da bağımsız denetime tabi bulunan ve 
dokuz yüz bin dolardan fazla yabancı para nakit varlığı olan 
şirketler, bu varlıkları, aktifleri veya satış gelirlerinin yüzde onunu 
aşıyorsa, TL nakdi kredi kullanamayacaklar. Doğal olarak karara 
konu olan ve kredi kullanmak durumunda olan şirketler sahip 
oldukları yabancı varlıklardan dokuz yüz bin doların üzerinde 
olanları büyük olasılıkla kur korumalı mevduata çevirecekler; bir 
yandan kur korumalı mevduat uygulaması başarılı görünürken, 
bir yandan da dolarizasyon kısmen düşmüş gösterilebilecektir. 

BDDK’nin bu kararına ilişkin yaşanan tereddütler 
nelerdir? İstisnai durumlar var mıdır? 
Makro ihtiyati tedbirler kapsamındaki bu kararın, bir 
yabancı para kısıtlaması kararı mı olduğu, yoksa kredilerin 
yönlendirilmesine ilişkin bir karar mı olduğu konusu ortaya 
çıkmaktadır. Kredi düzenleme veya yönlendirme kararı, kredilere 
tavan konulması, kredi kullanımına süre ya da miktar kısıtlaması 
getirilmesi, kredi faizlerinin sınırlandırılması veya yükseltilmesi 
gibi birtakım önlemlere dayanır. Halbuki bu karar, bunlardan çok 
farklı olarak kredi kullanımı için gerekli koşullar arasına, belli bir 
miktarın üzerinde yabancı para bulundurulmaması koşulunu 
getirerek, krediyi değil, dolaylı yoldan yabancı parayı hedef 
almaktadır. Bu önlem özellikle ithalat yapması gereken, enerji ve 
gıda konularında faaliyet gösteren KİT’ler ve büyük çaplı firmalar 
için istisnai bir durum olacaktır.  
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Mezunlar Yeniden 
Bir Araya Geldi
Pandemi sebebiyle iki yıldır 
düzenlenemeyen TED Ankara Kolejinin 
Geleneksel Mezunlar Balosu, bu yıl Bilkent 
Otel Sakarya Salonu’nda gerçekleşti.

Mezuniyet yılı 0, 1 ve 2 ile biten eski öğrenciler 17 Haziran Cuma günü, 
mezuniyet yılı 5, 6 ve 7 ile bitenler ise 18 Haziran Cumartesi günü bir araya 
gelerek hasret giderdi. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı U. Necdet Akdaş’ın konuşması ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk fotoğraflarıyla süslenen “Senden Daha Güzel” şarkısı ile başlayan 
gece; Ankara Modern Orkestrası’nın şahane melodileri, her yıl geleneksel 
olarak gerçekleştirilen piyango çekilişi ve Kolej Marşı eşliğindeki pasta 
kesimiyle devam etti. Baloda konuşan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan U. Necdet Akdaş, “Uzun bir aradan sonra nihayet 
bir aradayız. Atatürk’ün kurmuş olduğu bu okuldan mezun olmanın gururu, 
gönüllülük ve aidiyet duygusu ile Ankara Koleji ailesini bir araya getiren 
Geleneksel Mezuniyet Balomuza hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin 54. yılını 
kutladığımız bu senede, aramızda olan siz değerli dostlarımız, büyüklerimiz 
bize onur verdiniz. Bu coşku ile burada olmak çok gurur verici. Hepinize iyi 
eğlenceler diliyorum.” dedi. 

U.NECDET AKDAȘ

EREN-ERHAN YALÇIN 

davet

GAMZE TEZAN, ALPER TAȘDELEN, MEHMET BERKE KARDEȘ AYȘE ELERMAN-METİN NEMUTLU BELEN, REFET S. GÜRKAYNAK ARDA AKSOY-NİLÜFER ÇAKMAKLI

MİTHAT OZANÖZGÜ, SİNEM ERÜLGEN WEVERS SERHAT İPEK, ASLIGÜL YALÇIN CHINBURCU-AHMET MÜNİR YAȘAR
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bir araya 
gelerek hasret 
gideren TED 
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mezunları, müzik 
ve ikramlar 
eșliğinde 
doyasıya eğlendi. 
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? 
Berat Kuzu: Her daim ileriyi görebilen, vizyoner 
bir kişiliğim oldu. Bu özelliklerimi iş yaşamımla 
birleştirdiğimde o “şaheste” başarı oluştu. Beyni 
tanımlayan bilim alanlarının birçoğunda ortak bir 
yorum fark ettim: “Beyin; bilmediği, tecrübe etmediği 

bir konu ile karşı karşıya kalırsa, önce onu yapan bir başkasının 
hareketlerini kopyalar ve bir model oluşturur, akabinde ise kendi 
karakteristik özelliklerini ekler, beğendiklerini devam ettirir, 
beğenmediklerini yeniler”. Ben de beş ya da altı yaşlarında, 
ailem ticaret ile ilgilendiği için onları modelledim sanıyorum. 
Modellerken de sevdim. O yaşlarda ailemin iş yerlerine gider, satış 
yapmaya çalışırdım. Bir konu, ürün veya hizmete değer katarak 
satma fikri beni cezbediyor hep. Üniversitede eğitimimi pazarlama 
faaliyetleri üzerinde yoğunlaştırdığımda bu alana olan daha farklı 
bir ilgimi fark ettim. Sürekli olarak yeni bir ürün veya hizmetin 
satış süreçlerini geliştirmek beni mutlu ediyordu. Üniversite 
arkadaşım ve ilk ticari ortağım Hazel Hanım da iletişim okuyunca 

çalışacağımız sektör belli olmuştu aslında. Hazel Hanım ile ilk 
aldığımız karar, hayatımın bütününü zaten temelden etkilemişti. 
Önce evlenmeye karar verdik, sonra şirketi kurup ortak olduk, 
akabinde de evlenip eş olduk. Bugünlerde ajans on altı yaşına doğru 
ilerlerken, evliliğimiz de on beşinci yılına doğru ilerliyor. Bütün 
bunları anlatınca sanırım Berat için şöyle diyebilirim; önce bir 
hayal kuran, sonra bu hayaline başkalarını ikna ederek ortaklar 
bulan ve bu hayali başarıya ulaştırmak için çaba üreten biri.

Kuruluş öykünüz nedir?
BKIW; yani altında birçok sebep bulunmasına rağmen o gün için 
bu isme karar vermiş olduğumuz ajans, markamız ve mottomuz 
olan “Bu Kafa Fikir Atölyesi”nin esas su akış yolunu belirleyen bir 
etken var, o da “öykü”. BKIW; hayatta her karşılaştığımız şeyin bir 
hikâyesi olduğunu düşünür ve bunun peşine düşer, çünkü hikâye 
hep vardır. Sadece o ana kadar iyi bir anlatıcı ile buluşmadığı için 
fark edilememiştir. BKIW’nin birçok materyalinde “Herkes farklı 
bir hikâyeye ilgi gösterir” yazar. BKIW aslında bir prodüksiyon 
ajansı olarak kuruldu. İlk hikâyesi sadece reklam filmleri çekmekti; 

Ö

Sağlık sektöründen mobilyaya, inșaat sektöründen boya endüstrisine, otomotiv 
sektöründen gıdaya ve turizme kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası 

markalarla çalıșmalar yapan BKIW’nun Yönetim Kurulu Bașkanı Berat Kuzu ve 
Yönetim Kurulu Bașkan Vekili Hazel Kuzu, reklamcılıkta elde ettikleri 

bașarıların altında yatanları özetliyor...

Reklam Bilimsel Bir Sanattır
BKIW 

röportaj

BERAT KUZU

Çankaya, Sedat Simavi Sk. No:22/7- 06690 Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 342 03 48         bkiwkreatif

ancak, unuttuğumuz bir şey vardı. Piyasa dengeleri! Piyasa, BKIW’yi 
çok daha başka bir sistematiğe yönlendirdi. Konvansiyonel ajans. 
Bunu da öyle kolay yapmadı. Önce güzel bir zımparaladı, sonra iyice 
tozunu aldı, en son üzerine cilasını çekip onu dikkat çeken bir ürün 
haline getirdi. İlk zamanlarda çok daha mütevazı işlerle ilgilenirken, 
biraz toyluğun verdiği cesaret, biraz başarma azmi ile görüştüğümüz 
markaları daha büyüklerden seçmeye çalıştık. Gözümüzü yıldızlar 
takımına çevirmiştik ama biz bir yıldız değildik. İlk soruda dedim 
ya; hep bir plan, program ile başladığını anlatırlar konunun ama bir 
de hayatın gerçekliği vardır. Ankara kuruluşlu olup, biraz farklı fikir 
ve becerileriniz varsa, bir tutam da girişimci bir kişilik ve gerçekliği 
hep cebinizde taşıyorsanız, sizi bambaşka bir hikâyenin içerisine 
zaten yönlendiriyor. Yola çıktığınızda bazı eksikliklerinizi hemen fark 
ediyorsunuz. Sonuçta bizler iletişimin, tasarımın, fikrin eğitimini aldık. 
Daha bunların yetmeyeceğini anlamadan, piyasa sizi zımparalamaya 
başlıyor zaten. Bu işlemin ne anlama geldiğini hemen anladık ve eksik 
olduğumuz her konuyu öğrenmek için gece gündüz çalıştık. Zaman 
içinde yaptığımız her işle biz de büyüdük. Net plan ve stratejiler ortaya 
koyamaya başladık, kurumsallaştık ve bugünkü hacmimize ulaştık. 
Sağlık sektöründen mobilyaya, inşaat sektöründen boya endüstrisine, 
otomotiv sektöründen gıdaya, turizme kadar birçok alanda ulusal ve 
uluslararası markalarımızla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 
BKIW, markaların dışında siyasi arenadaki partilere de bir yandan ilgi 
duyduğu için o alana da yöneldi, çünkü eğitimlerimiz sırasında siyasal 
pazarlama, lider iletişimi gibi konuları da öğrenmiştik. Genel dağılıma 
bakacak olursak %80 ticari markalar %20 siyasi partiler, kamu sektörü 
ve STK’lerden oluşan bir hacmimiz mevcut. Kısacası günün sonunda 
BKIW, iki yıl içerisinde birçok kurumla tanışan, onların gelişimine katkı 
sağlayan ve kendi de büyüyen bir yapıya dönüştü.

BKIW neler yapar? Verdiğiniz hizmetleri anlatır mısınız? 
Firma olarak amacınız nedir? 
BKIW son on yıldır konvansiyonel bir ajans olarak faaliyetlerine 
devam ediyor. Yani çizginin üst tarafındaki faaliyetlerden hangilerine 
marka olarak ihtiyacınız varsa, anlaşmanıza göre bu hizmetleri 
alabiliyorsunuz. BKIW; önce markaların analizlerini yapar ve 
ihtiyaçlarını tespit eder. Markaların yöneticilerinin, kurucularının 
hedeflerini dinler, araştırır. Altındaki hedefleri tespit etmek için çaba 
üretir. Sonrasında bir strateji belirleyerek yolunda ilerler. Peki, neler 
yapar? Önce pazarlanacak ürün/hizmet ya da konu ile alakalı fikri 
bulur. Bu fikrin nasıl, hangi mecralarda ve hangi şekilde uygulanacağını 
tespit eder. Sonrasında tasarımlarını yapar, videolarını çeker, medya 
satın almasını gerçekleştirir ve işin yayına girmesini sağlar. Akabinde 
yapılan işi analiz eder, yeniden yorumlar, gerekirse iyileştirir ve tekrar 
yayınlar. Markanın veya kişinin itibar yönetimini üstlenir. Daha çok 
ilgisi KOBİ veya BOBİ düzeyinde endüstriyel markalardır. Bu firmaların 
markalaşarak, özellikle ihracat yolundaki başarılarına destek olmak için 
onlara; deyim yerindeyse kol kanat olur. Hatta, markalaşma hedefiyle 
yola çıkan KOBİ’lere, bir yol haritası olması için “Markan İçin Yeniden 
Başla” adında bir kitabı var BKIW’nin. Kısacası BKIW’nin elindeki dijital 
envanterler, araştırma/yorumlama mekanizmaları ve BKIW’nin kendi 
ekibi; bu konuda sektörde biraz daha farklı bir konumdadır. İşi kendi 
üslubu ile yorumlar; ancak, bunu bilime dayandırır. Bu doğrultuda 
oluşturmuş olduğu tüm prosesleri uygular. Böylece, ola ki marka BKIW 
ile yollarını ayırdı -pek olmuyor ama- markanın stratejisi ve yatırımları 
kaybolmaz, çünkü reklam bilimsel bir sanattır.

Birçok büyük kurum ve kuruluşla çalışıyorsunuz. 
Sektördeki bilinirliğinizi nasıl elde ettiniz? 
Biz yaptığımız işler sayesinde bilinmeyi çok arzu ediyoruz. Bu zamana 
kadar, ilk iki ya da üç yıl hariç, çok sık kendimizi anlattığımız bir 
faaliyet gerçekleştirmedik. Dönem dönem münferit girişimlerimiz 

olmuştur ama kendimiz için çok yoğun, medya satın almaları 
olan bir iletişim stratejisi üretmedik; ancak, çok aktif bir ekibiz. 
Ekibimiz, neredeyse hepsi hiperaktif olan markalarımız için 
her gün yeni bir proje ve konu üretiyorlar. Bunları üretirken 
de sürekli yeni kişi ve kurumlarla iş birliği içerisine giriyorlar. 
Bu bireysel iletişimler esnasında fikirlerimizi beğenip bizimle 
çalışmak isteyen çok fazla markamız oldu. Yine yaptığımız 
işleri görüp, merak edip bize ulaşan çok markamız oldu. Bu 
sayede bugün BKIW, Ankara’dan başlayan hikâyesini önce 
İstanbul’a oradan da Londra’ya ulaştırabildi.

Günümüzdeki reklam sektörünün geldiği nokta 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Sadece on beş yıldır sektördeyiz ama şöyle bir tanım 
yapabiliriz: Dünya ve insanlık var oldukça, kısıtlı sayıda 
olan her şeyi ve ihtiyaçtan fazla olan her şeyi, yani arz talep 
dengesini sağlamak çok mümkün olacak gibi durmuyor. 
Birileri fazla üretecek, birileri fazla isteyecek; bir yerde çok 
olacak, bir yerde bulunamayacak. Düşünsenize önceleri sadece 
gazete reklamları veya sokakta ufak tabela reklamları vardı. 
Şimdi cebinizdeki telefon, karşınızdaki bilgisayar, evinizdeki 
televizyon, sokakta baktığınız video reklam panosu, girip 
çıktığınız lokasyonlar, cüzdanınızdaki kredi kartı, her şey 
size daha fazla ürün ve hizmet satılabilmesi adına reklam 
faaliyetleri içeren bir amaç taşıyor. Tüm bunların üzerine, 
gelişen insanlığın içerisinde ihtiyaçlar çeşitleniyor. Artık 
eskisi gibi de değil, yani sadece talep çok değil, arz da daha çok. 
Dolayısıyla birilerinin diğerlerinden daha ön plana çıkması, 
daha çok satması gerekecek. Bu da ancak diğerlerinden daha 
çok çabalayarak, yani kendisini daha çok kişiye göstererek 
olacak. Bütün bunların hepsinin üzerine artık reklam sektörü, 
ürün ve hizmetlerin DNA’larına kadar sirayet etmiş bir 
durumda. Hangi ürünün üretilmesi gerektiğini, hangi ürünün 
ihtiyaç olduğunu, hangi ürünün raftan kalkması gerektiğini, 
yani artık ürünlerin yolculuklarını reklamlar belirliyor. 

HAZEL KUZU
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Robert De 
Niro’lu Sake 
Seremonisi 
Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun 
da ortağı olduğu Nobu restoran 
zincirinin önemli temsilcilerinden 
Nobu Istanbul’da özel bir davetle 
sake seremonisi düzenlendi. İş ve 
sanat dünyasından isimlerin katıldığı 
davette sake fıçısının kırıldığı özel bir 
gösteri de sergilendi.
Nobu Restaurant’ın ortaklarından olan aktör Robert De Niro 
Türkiye’ye geldi. Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Baran Süzer’in davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Nobu ortakları, 
markanın İstanbul’daki şubesinde sake seremonisine katıldı. İş 
ve sanat dünyasından pek çok ismin davetli olduğu etkinlikte 
firma ortakları, uyum ve şans getirmesi için sake fıçısını kırarak 
seremoniyi gerçekleştirdi. 

davet

CEM BAVER ÖZALP, PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ AKIN
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Robert De Niro 
ve markanın 
diğer ortaklarının 
sake fıçısını 
kırarak 
gerçekleștirdiği 
seremoniye çok 
sayıda davetli 
katıldı.

SEDEF İYBAR - DEMET AKBAĞ

FETHİ KAMIȘLI HANDE SUBAȘI

ȘÜKRÜ ÖZYILDIZ

MERT FIRAT-İDİL FIRAT

ÖMER TAVİLOĞLU - HANDE TAVİLOĞLU MERVE ÇETİNDOĞAN - DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN



davet

Restoranın sake 
seremonisine 
katılan davetliler, 
müzik ve 
ikramlar 
eșliğinde 
oldukça keyifl i 
vakit geçirdi.

DEMET MÜFTÜOĞLU EȘELİ - ALPHAN EȘELİ MİNA SAYGI-MURAT SAYGI MELİSA SÖZEN

SELÇUK-EVİN TUMAY

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

AYȘE BOYNER, BİLGÜN DERELİ

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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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  
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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

Lily Design’ın kurucusu Hasan Bilgiç; modern dokunușlar ve farklı tasarımlar 
anlayıșını benimsediği, kullanıcı istek ve beklentilerini ön planda tutarak ıslak 
hacim ve antre tasarımını gerçekleștirdiği Beșevler Konut Projesi’nin detayları 

hakkında bilgi veriyor... 

Modern Şık Estetik
Lily Design

HASAN BİLGİÇ
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Islak hacimler günün tüm yorgunluğunu 
ve stresini attığımız en özel alanlardır. 

Bu nedenle ıslak hacimler ferah ve șık 
olmanın yanı sıra ișlevsel de olmalıdır.

enilikçi, modern ve ergonomik çalışma felsefemizi, tüm projelerimizde 
olduğu gibi bu projemizde de önceliklerimiz arasında yer verdik. 

Islak hacimler günün tüm yorgunluğunu ve stresini attığımız en özel 
alanlardır. Bu nedenle ıslak hacimler ferah ve şık olmanın yanı sıra işlevsel 
de olmalıdır. Beşevler Konut Projesi’nde bu detaylar ve müşterimizin 
ihtiyaçları dikkate alınarak özel bir çalışma ortaya çıkardık. Bu alanı 

tasarlarken dikkate aldığımız bir diğer unsur da malzeme seçimleridir. Projemizde 
dünyaca ünlü armatür, seramik ve vitrifiye markalarını tercih ettik. Mekânın 
ışıklandırılması için de tasarıma uygun, özel ürünler seçtik. Duş alanında sürgülü veya 
menteşeli duş kabini anlayışından uzaklaşıp açık cam panel kullandık. Ayrıca boyalı 
ahşap ve paslanmaz metal ürün uygulamalarıyla da mekânda bütünlük sağladık. 

Tasarımda ön planda tutulan modernlik ve şıklık, antre bölümümüzde devam etti. 
Portmanto ve dresuarımızda aynı renk ve dokuda mobilyalar tercih ederek ortamda bir 
uyum sağladık. Mekânın giriş bölümüyle oda giriş bölümlerini ayırmak için özel ahşap 
boyalı bombe kasa kullandık. Mekâna uygun aksesuarlarımızla birlikte özgün, şık ve 
ergonomik bir proje ortaya çıkardık. 

Y



İki ortaklı bir tasarım stüdyosu olarak hizmet 
hayatına devam eden Sıfırsiyah, talep 

doğrultusunda anahtar teslim uygulama, 
projelendirme, kontrolörlük ve danıșmanlık 

hizmetleri veriyor. Firma ortakları
 Temuçin Argün ve Burak Alkan, Sıfırsiyah 

olarak gayelerini ve prensiplerini 
MAG Okurlarına aktarıyor.

H a y a l l e r l e 
Te c r ü b e n i n 
B i r l e ș m e s i
S ı f ı r s i y a h

BURAK ALKAN, TEMUÇİN ARGÜN
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BURAK ALKAN, TEMUÇİN ARGÜN

ıfırsiyah’ın macerası nasıl başladı? 
2004 yılında henüz öğrenci iken, kurucu ortağımız 
rahmetli İç Mimar Ömer Şükrü Alpaslan ile 
yollarımız kesişti. Öncelerinde sadece freelance hizmet 
veriyordum. Daha sonraları tasarım anlayışlarımızın 
ve kişiliklerimizin uyuşması sonucunda Sıfırsiyah’ı 

kurduk. 2018 yılında da bünyemize İç Mimar Burak Alkan 
katıldı. On sekiz yıl, on ülkede, yedi yüze yakın proje teslim 
etmiş olmamıza rağmen hâlâ heyecanımız ve tutkumuz artarak 
işverenlerimizin yaşam alanlarına sihirli dokunuşlar yapmaya 
devam etmekteyiz. 

Verdiğiniz hizmetler ve danışmanlıklar neler?
Sıfırsiyah olarak tasarım içeren birçok sektörde işveren talebine 
bağlı olarak anahtar teslim uygulama, projelendirme, kontrolörlük 
ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Mimari ve iç mimari 
alanında kategori ayrımı yapmıyoruz; AVM, otel, villa, toplu konut, 
konut, eğitim alanları ve eğitim için konaklama alanları, ofis, kafe, 
restoran, pub, bar, kurum hizmet alanları ve binaları, güzellik 
merkezleri, klinik, hastane gibi tüm alanlarda hizmet vermekteyiz. 
Mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel üretim yapan firmalara 
ultra gerçekçi 3D görselleştirme hizmeti vermekteyiz. Marka 
tasarımı, web yazılımı ve tasarımı hizmetleri de sunmaktayız. 
Sıfırsiyah tasarım ofisi olarak amacımız, işverenlerimizin hayalleri 
ile tecrübelerimizi birleştirerek onlara yaşamaktan ve içeresinde 
bulunmaktan keyif alacakları mekânlar ve işletmekten mutlu 
olacakları markalar yaratmak. Her bir projeyi işverenlerimizden 
önce kendimiz için hazırlıyoruz; ticari kaygıdan çok, işverenlerimiz 
ile keyifli projeler üretmek ve onlar için tasarlanan alanda 
mutluluklarını paylaşmak Sıfırsiyah’ın önceliğidir.  

S

www.sifirsiyah.com    info@sifirsiyah.com      sifirsiyah
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Açık Alan 
Mobilya 
Seçkisi

Ortamın havasını tamamen 
değiștirecek olan mobilya 

seçkilerimizle, yașam 
alanlarınızda fark yaratın.
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endinizden ve firmanızdan bahseder 
misiniz? 
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
bölümünden birincilikle mezun oldum. O tarihten 
itibaren Ankara’da serbest iç mimarlık yapıyorum. 
Dr. İç Mimar Emre Seles ve İç Mimar Enes Zülfi Alp 
ile birlikte Saba Proje AŞ altında projeler üretiyoruz. 

Saba Proje olarak, 2016 tarihinden itibaren bu ekiple, başta 
Ankara’da olmak üzere birçok şehirde iç mimari ve mimari projeler 
üretmekteyiz.

Verdiğiniz hizmetler neler?
Şirketimiz kariyerine, ağırlıklı olarak ofis projeleri ile başlamıştır. 
Zaman içerisinde konut, kamusal ortak alan, kafe, restoran, mağaza 
gibi hayatın her alanını ilgilendiren mekânların tasarımına imza 
attık. Sadece tasarım hizmeti değil, bunun yanında şantiyelerde 
proje kontrolörlüğü hizmeti de vermekteyiz.

Sizce iç mimarlık ve iç mekân tasarımı lüks müdür?
Bu bizim en çok karşılaştığımız sorulardan biri. Lüks kavramı, 
zor ulaşılan, pahalı ve nadir bulunan bir şeye atfettiğiniz bir 

K

Tasarımın; hayatın her alanını ilgilendiren, onu kolay ve herkes için ulașılabilir 
kılmayı amaçlayan bir hizmet olduğunu belirten İç Mimar Sabahat Altınıșık ve 

Dr. İç Mimar Emre Seles, mimari çizgilerini detaylandırarak iç mimaride 
bașarının tanımını yapıyor.

Tasarım Vizyonu Sanatla Gelişir
Saba Proje AŞ

dekorasyon

SABAHAT ALTINIȘIK, EMRE SELES
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kavramdır. Oysaki tasarım, hayatın her alanını ilgilendiren, onu 
kolay ve herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlayan bir hizmettir. 
Bu hizmetin illaki zor ulaşılır ve pahalı olması gerekmez. Biz 
mimarlar olarak aslında insanların ev yaşamını, iş hayatlarını, 
sosyal yaşamlarını tasarlıyoruz. Bu nedenle, hayata dokunan 
ve kolaylaştırmayı amaçlayan çok önemli bir görevi yerine 
getiriyoruz. Bunun bilincinde olarak çalışıp, her detaya dikkat 
etmemiz gerekiyor. İç mimarlık sadece görsellikten ibaret değildir. 
Bu yüzden iç mimari tasarım lüks değil, bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.

Tasarım yeteneği nasıl gelişir? Okul her şeyi 
öğretiyor mu?
Okullarda teorik olarak mesleki alanda ve teknik olarak eğitim 
verilmektedir. Ben şahsi olarak bu eğitimlerin yerinde ve yeterli 
olduğunu düşünüyorum ama tabii ki iş tecrübesi, gerçek proje 
tecrübesi çok önemli. Mimari eğitimde en başta tasarım dili 
öğretiliyor. Bu çok önemli bir eğitimdir. Bununla birlikte tasarım 
yeteneği daha da gelişiyor. Burada önemli nokta tasarım görüsünü 
artırmaktır. Bunun için sadece teknik ve mesleki bilgi de yeterli 
değildir. Bunun sanatla, kültürle sürekli beslenmesi gerekir. 
Tecrübe ile de taçlanır.  

Bir projeyi mimari açıdan başarılı kılan kıstaslar 
nelerdir?
Genel geçer olmaması, ihtiyaca özgün cevaplar verebilmesi, 
sürdürülebilir olması, kullanıcının hayatını kolaylaştırabilmesi, 
yaşamına geniş görüşlülük getirebilmesi, ulaşılabilir olması, 
hissedilebilir bir atmosfere sahip olması, dolayısıyla bir ruhu 
olması gerekir.

Projelerinizi nasıl hayata geçiriyorsunuz? Süreci 
anlatır mısınız?
Öncelikle kullanıcıların ihtiyacını, mekânı kullanım amacını ve 
beklentilerini öğreniyoruz. Bu doğrultuda tasarım yaklaşımımızı 
ortaya koyan bir ön proje sunuyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda 
gerekli değişiklikleri yaparak projeyi detaylandırıyoruz. Tüm bu 
çalışmaları iki boyutlu teknik çizimler ve üç boyutlu görsellerle 
destekliyoruz. Kullanıcının, nasıl bir mekâna sahip olacağını 
anlamasına yardımcı oluyoruz. Proje onayından sonra üretim 
çizimleri, detay çizimleri, malzeme seçimleri, metrajlar ve şantiye 
hazırlığına başlıyoruz. İmalattaki tüm süreci yakından takip edip 
işi eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz.

Saba Proje olarak nasıl bir tasarım anlayışına 
sahipsiniz?
Biz firma olarak modern, sürdürülebilir ve minimalist bir tasarım 
yaklaşımı benimsiyoruz. Bu çizgiyi de korumaya çalışıyoruz. 
Projenin geliştirilmesi ve detaylarının tasarlanma sürecine 
çok önem veriyoruz. Özellikle bu sürece yeteri kadar zaman 
ayırabilmek önceliğimiz.   

İç mimari tasarımın geleceği için neler 
düşünüyorsunuz?
İç mimari tasarım dinamik bir meslek alanı. İhtiyaca, çevresel 
koşullara ya da güncel eğilimlere göre iç mekânlar değişebiliyor. 
Bu nedenle iç mimari tasarım ihtiyacı hep olacaktır. Bu ihtiyacı 
karşılamak için iç mimarlar olarak dünyadaki ve ülkemizdeki 
yenilikçi ürün ve malzeme bilgisine sahip olmamız ve bu bilgileri 
güncel tutmamız gerekiyor. Mekânsal çözüm gerektiren sorunlara, 
bilinenin ötesinde yenilikçi cevaplar aramak iç mimari tasarımı 
ileri taşıyacaktır.  
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Duygu Karabuğa, aksesuar sektörüne yeni bir soluk 
getirmeyi amaçlayan dinamik markasıyla; iș birliklerini, çalıșma 

disiplinlerini ve ilkelerini MAG Okurları için detaylandırıyor... 

Aksesuar Sektöründe
Yeni Soluk
Wenge Home

DUYGU KARABUĞA
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Duygu Karabuğa, aksesuar sektörüne yeni bir soluk 
getirmeyi amaçlayan dinamik markasıyla; iș birliklerini, çalıșma 

disiplinlerini ve ilkelerini MAG Okurları için detaylandırıyor... 

Aksesuar Sektöründe
Yeni Soluk
Wenge Home

DUYGU KARABUĞA

ncesinde 2017 yılında kendi lisanslı markamız olan 
Ghita Home ile başlayan dekorasyon yolculuğumuz, 
yollarımızın 2021 yılının sonlarında kesiştiği Wenge 
Home iş birliğimiz ile devam etti. Tecrübemiz, 
uzman kadromuz ve önceliği müşteri memnuniyeti 
olan kaliteli hizmet ağımızla Wenge Home 
Çayyolu şubemizi 2022 nisan ayı başında açtık ve 

müşterilerimize hizmet vermeye başladık. 

Wenge Home; dekorasyon, iç mimari ve tasarım dünyasının 
en etkili tamamlayıcısı olan aksesuar sektörüne farklı bir 
soluk getirmeyi amaçlayan heyecanlı ve dinamik bir markadır. 
Sunumları ve tarzı ile müşterilerimizin isteklerine en hızlı, detaylı 
ve şık seçenekleri sunmayı amaçlamıştır.

Vaktin gün geçtikçe daha da değerli olduğu dünyamızda en 
güncel ve en popüler aksesuar, mobilya seçimlerini; İstanbul 
geçmişli ve lisanslı bir diğer markamız olan wwww.ghita.com.tr 
adlı e-ticaret sayfamızdan, sosyal medyadan ve Ankara Çayyolu 
mağazamızdan müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. 

Mobilya aksesuardan mobilya tasarımına kadar çeşitli tasarımları 
sıra dışı model ve seçeneklerimizle müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz. Yüksek kaliteli ve profesyonel hizmet vermekteyiz. 
Hedefimiz, daha nice güzel projelere imza atıp şubeleşmektir. 

Ö
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Müșterilerinin evini sıfırdan alıp, teknik, altyapı ve mimari proje uygulama hizmetleri 
veren Stillium Mimarlık & Tasarım’ın kurucusu Ceylan Öztepe, firma olarak 

benimsedikleri vizyonu ve çalıșma tarzlarını anlatıyor...

Her Yeni Proje Yeni Bir 
Heyecan Yeni Bir Başlangıçtır

Stillium Mimarlık & Tasarım

CEYLAN ÖZTEPE

Küçük alanlarda özellikle her 
alanı çok iyi çözümlemelerle 

değerlendirmemiz gerekiyor ve 
doğru ıșıklandırma çalıșmalarıyla 

alana derinlik verebiliyoruz.

stillium_concept / stilliummimarliktasarim

ş yeri tasarımlarında tasarımımızı yönlendiren en 
önemli faktör, çalıştığımız iş kolu oluyor. 
Mağaza tasarımı, klinikler, ofis ve yönetim binaları 
olmak üzere çok farklı iş kollarının olduğu projeler 
yapıyoruz.
 
Butik kafe projelerimizde natürel tonlamalar 

kullanıp, doğal ahşaplara yer veriyoruz. Mağaza 
tasarımlarımızda heykeller, özel tasarım berjerler ve askı 
sistemlerimizle keyifli dokunuşlar yapmayı seviyoruz. 

Küçük alanlarda özellikle her alanı çok iyi çözümlemelerle 
değerlendirmemiz gerekiyor ve doğru ışıklandırma 
çalışmalarıyla alana derinlik verebiliyoruz. Bunun yanı sıra, çok 
fazla insanın basımına maruz kalacak olan bu tip projelerde 
zeminlerde mat beton görünümlü malzemeler kullanmayı 
tercih ediyoruz. 

İ
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röportaj

Türkiye’deki ilk ve tek VIP organizasyon evi Event No7’nin kurucusu
Hazal Buse Köksal, ișletmelerinde verdiği hizmetleri, değerlerini, vizyonlarını ve 

hedefl erini MAG Okurları için detaylarıyla anlatıyor.

Ev Konforunda Organizasyon 
Event No7

ncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Lisans eğitimimi fizik öğretmenliği dalında tamamladım. 
Çalışma hayatım ise öğrencilik yıllarımdan itibaren ulusal 
ve uluslararası sahne sanatları organizasyonlarında rol 
almam ile başladı. Eğitimci kimliğimin yanı sıra hayatımın 
bir köşesinde her zaman müzik ve sanat oldu. Uzun yıllar 
dev projelerde koreograflık ve sanat yönetmenliği yaptım. 

Event No7’den bahsedecek olursanız ortamı, 
verdiği hizmetler, hitap ettiği kesim hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Event No7; Ankara’nın yeni cazibe merkezi Beytepe’de yer alan, 
VIP olarak tasarlanmış bir organizasyon evidir. Bizi VIP yapan en 
önemli özelliğimiz, etkinlik esnasında sizden başka bir müşteriye yer 
verilmeyecek olmasıdır. 

Ö

HAZAL BUSE KÖKSAL

Mesela bir iş yemeğinde, bir davette, bir doğum günü 
kutlamasında restoran ya da kafelerin sizin için VIP olarak 
adlandırılan bir odası tahsis edilir ama içeriye girerken başka 
müşterilerle de karşılaşırsınız. Bir kız isteme seremoniniz var, en 
güzel kıyafetlerinizi giymişsiniz, insanlar mekândaki masalarda 
otururken yanlarından en şık kıyafetlerinizle geçiyorsunuz. Daha 
sonra damat tarafı kafeye ya da otele elinde kırmızı kurdeleli 
bohçalarla, hediyelerle geliyor; olmuyor yani. Bu organizasyonu 
evde yapmak isteseniz insanlar eve sığmıyor, yine topuklu 
ayakkabılarla olmuyor, her şey bittikten sonra bir sürü iş kalıyor, 
eziyet oluyor insanlara; ama Event No7 için bu söz konusu 
değil, mekânımızı kendi eviniz gibi düşünün, o gün her şey 
size ve organizasyonunuza, konuklarınıza özel planlanıyor. Size 
sadece eğlenmek kalıyor, akşam olunca evinize gidiyorsunuz 
ve ev düzeninizde de bir bozulma olmuyor. Biz bu yönümüzle 
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VIP ORGANİZASYON EVİ
Bekarlığa Veda Partisi - Nişan - Kına - Kız İsteme - Toplantı - Özel Davet ve Kutlamalar 

Babyshower - Bebek Cinsiyet Partisi - İş Yemekleri



sadece Ankara’da değil, Türkiye’de ilk ve tekiz. Event No7, kendisini ve 
misafirlerini ayrıcalıklı hissetmek ve hissettirmek isteyen insanlara hitap 
eden modern bir mekân.

Özellikle iddialıyız dediğiniz bir alan var mı?
Organizasyon tecrübemiz, gurme mutfağımız, talebe göre şekillenebilen 
sunumlarımız, mekânı sadece size tahsis etmemiz, bizi herkesten ayıran en 
iddialı özelliklerimiz. Organizasyona ve çeşitlenen beklentilere göre menü 
ve etkinlik düzeni oluşturma şansı ise ayrı bir avantaj. Standart olmamak 
ve konuklarınızla kendinize ait, özgür bir ortamda vakit geçirmek sadece 
Event No7’de mümkün. 

Event No7’nin amacı nedir, nasıl bir vizyonda ilerliyor? Ne 
tür etkinliklere ev sahipliği yapıyor?
Bizim amacımız müşterilerimizin kendisini özel hissedecekleri bir alanda 
misafirlerini gönüllerince ağırlayabilmeleri, bir menü ya da sabit düzene 
bağlı kalmadan diledikleri şekilde etkinlik düzenleyebilmeleridir. Burada 
gerçekleştirebileceğimiz etkinlikler artık insanların evlerinde ya da 
kafelerde, otel salonlarında yapamadıkları organizasyonlar. Örneğin; kız 
isteme için artık evlerde kimse program yapmak istemiyor, çünkü o güzel 
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konseptte etkinlik yapıp, misafirlerinizle rahatça kutlama yapmanız 
mümkün. Çocuklarınızın, bebeklerinizin özel günleri için dilediğiniz 
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Geleceğe dair hedefleriniz ve planlarınızda neler var?
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ilk uygulayan kurum olarak daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Şu an bu 
anlamda tekiz ama sadece bu konsepte değil, birçok hizmet kolunda yine 
ilk ve tek olacağımız projelerin de hazırlıkları içerisindeyiz. Bu konsepti 
geliştirip yenilerken, yeni yatırımlarla da öncü olmaya devam edeceğiz. 
Event No7; kişiye özel etkinlik evinden öte, kişiye özel hizmet merkezi 
olarak Ankara dışında da yatırımlarla markalaşma yolunda kısa zamanda 
eminiz ki önemli bir mesafe kat edecek. Şimdiden birçok rezervasyon aldık, 
insanların ilgisi çok güzel. Artık kimse standart hizmetlerle özel günlerini 
kutlamak ya da toplantı yapmak, misafir ağırlamak istemiyor. Etkinlikte 
mekânın tamamen kendisine ait olduğunu hissetmek ve yaşamak istiyor.  



Balayı için Karayip 
Adaları’na Gittiler
Türklift Şirketler Grubu sahibi Furkan 
Karademir ve Ormat yöneticisi Endüstri 
Mühendisi Burçin Birce Kaya hayatlarını 
birleştirdi. 

Ankara İncek Arena’da düzenlenen şık bir organizasyonla dünya evine 
giren Furkan Karademir ve Burçin Birce Kaya’nın nikâh törenine çok 
sayında önemli isim katılırken, çiftin nikâh şahitliğini Mansur Yavaş yaptı. 
Yıllar önce aile ortamında tanışan çiftin nişan töreni geçtiğimiz yıl yakın 
çevrenin katıldığı bir organizasyonla Bursa’da gerçekleşmişti. Çifti mutlu 
günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. Furkan ve Birce çifti 
düğünün ardından balayı için Karayip Adaları’nı tercih etti. 
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nikâh șahitliğini 
Mansur Yavaș 
yaptı.
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ısaca kendinizden bahseder misiniz?
1982 yılında Ankara’da doğdum. Tüm ömrüm, 
eğitim ve öğretim hayatım Ankara’da geçti. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum, Ufuk 
Üniversitesinden de uzmanlığımı aldım. Evliyim, 
Derin ve Demir adında iki çocuğum var.

Tıp doktoruyken müziğe yönelme arzunuz nasıl 
ortaya çıktı? Sanat sizin için ne ifade ediyor?
Tüm hayatım boyunca müziğe karşı bir ilgi ve yeteneğimin 
olduğunu biliyordum. Ankara Üniversitesinde okurken müzik 

kulübü ve stüdyomuz vardı. Orada ağabeylerimiz; bizden daha 
büyük, üst sınıflar müzik yapıyorlardı. Ben de okula başladığım 
zaman onlarla tanışma fırsatı bulunca ve bu imkânları da görünce 
müzik çalışmalarına başladım. Üniversitedeyken de bir grubumuz 
olmuştu. Onlarla Ankara’da değişik mekânlarda çalmaya başladık. 
Bir yandan okul hayatım devam ederken bir yandan da hobi 
amaçlı olmak üzere bazı mekânlarda çaldık. Üniversitelerin 
bahar şenliklerinde, Ankara’da bazı nezih mekânlarda da kendi 
müziğimizi yapma fırsatımız olmuştu. O dönemlerde davul 
çalıyordum ve vokaldim. Sanatın her dalı insan hayatında önemli 
yer tutan bir şeydir. Sanat güzelliktir, sanat rahatlamaktır, sanat 
özgürlüktür bence.

K

Üniversitedeyken olușturduğu grupla müzik kariyeri bașlayan 
Uzm. Dr. Peyami Duman müziğe ilgisini, yeteneğini; çaldığı enstrümanlara, 

yer aldığı müzik grubuna ve albüm çalıșmalarına değinerek 
MAG Okurları için içtenlikle anlatıyor...

Tıp Doktorluğu ve 
Müzisyenlik

röportaj

PEYAMİ DUMAN

Saksafon çalmaya kaç yaşında başladınız? Okuldaki 
grubunuzdan bahseder misiniz? 
Asistanlık dönemimde solo enstrüman çalma isteğim oluştu. 
Saksafon her zaman, sesini ve tınısını çok beğendiğim bir 
enstrümandı. Asistanlık yıllarımda, bir hocamızdan iki yıl kadar 
saksafon için özel ders alma imkânım oldu. Saksafonun değişik 
türleri var. Bana en çok hitap eden alto saksafon, ben de şu an alto 
saksafon çalıyorum. 2011’de başladım.

Ankara Üniversitesinde okurken öğrenci arkadaşlardan oluşan 
bir grubumuz vardı. Pop, rock, reggae tarzında müzikler yaptık. 
Ben o zaman grupta hem solisttim hem de perküsyondaydım. 
Tabii ki okulumuzun zorluğu, Ankara Üniversitesinin zorluğu 
aşikâr. Okulun bizim için daha çekilebilir ve daha keyifli olmasını 
sağlaması açısından da müzik yapmak, bizim için çok değerli 
ve kıymetliydi. Hem üniversitenin imkânlarını kullanarak 
üniversitenin düzenlediği etkinliklerde hem bazı mekânlarda hem 
de diğer üniversitelerin bahar şenliklerinde çalma imkânımız oldu. 
Bir dönem Duman’ın alt grubu olarak da sahne almışlığımız vardır.

Tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Ne tarz müzik 
yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
Şu an çaldığımız tarz; elektronik altyapı tabanlı pop, rock ve 
saksafonla bütünleştirilmiş bir tarz, özgün bir tarz çalıyoruz.

Müzik yaparken neler hissediyorsunuz? 
Müzik yaparken her şeyi unutuyorum denebilir. Hatta yemek 
yemeyi bile unuttuğumuz zamanlar oluyor. Özellikle provalarda 

MERT NADİR ER, PEYAMİ DUMAN, MERT ZİYA ÖZKARA, MERT EFE KOÇ

kendimizi kaybediyoruz, çok keyifli vakit geçiriyoruz. Saksafon 
bence çok güzel bir solo enstrüman, tarihi de çok derin bir 
enstrüman. Saksafon çalarken kendimi tamamen özgür ve 
ortamdan uzaklaşmış hissediyorum. Çok yoğun çalıştığımız 
kliniğimizde, yoğun iş temposunda beni ruhen ve zihnen 
dinlendiriyor.

Albüm çalışmanız olacak mı?
Albüm çalışmamız olacak. Şu anda birlikte sahne aldığımız 
arkadaşlarımla kendi parçalarımız var. Grubumuz yaklaşık 
olarak dört senedir kendi içerisinde Batı müziğinden 
esinlenerek ülkemizde duymaya çok alışık olmadığımız 
sound’ları oluşturmak için çalışıyor. Elektronik müziği, 
günümüz tarzına uyarlayarak pop, trap ve R&B tarzlarını 
bir araya getirmeye çalışıyor. Gerek kendi oluşturduğumuz 
müziklerimiz, gerekse mevcut var olan şarkılara yapmış 
olduğumuz cover’larda, Batı ve Doğu sentezini daha önce 
rastlamadığınız bir şekilde duymanız mümkün. Mert Ziya 
Özkara, Mert Nadir Er ve Mert Efe Koç isimli üç gencin 
oluşturmuş olduğu “Black Wings Records”a benim de 
dâhil olmamla birlikte gelecekte çıkaracağımız şarkılar ve 
performans göstereceğimiz sahnelerimizin de bizleri çok daha 
güçlü bir konuma getireceğine inanıyorum. Şu anda yapmış 
olduğumuz tarzımız “indietronica”nın ülkemiz temsilcilerinden 
olmak için gençlerle yoğun bir çalışma sürecinin içine 
girdik. Umuyoruz, bu girmiş olduğumuz dönem içerisinde 
ismimizi çokça kez duyacaksınız. Repertuvarımızı biraz daha 
genişlettikten sonra albüm çıkartmayı düşünüyoruz. 
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Yaz Sezonunu 
Açtı
İş insanı Gaye Donay’ın 
sahibi olduğu ve 2015 yılında 
Nişantaşı’nda çağdaş sanata hizmet 
etmek amacıyla kurulan Maji Art 
Gallery bu sene yaz sezonunu, 
ünlü modacı Ferruh Karakaşlı’nın 
ilk kişisel sergisinin de yer aldığı bir 
grup sergi davetiyle açtı.

Ünlü modacı Ferruh Karakaşlı’nın “Authentcitiy” isimli ilk 
kişisel sergisinin de yer aldığı Summer Art Bodrum isimli 
grup proje sergilerinde on beş sanatçının otuz tane eseri yer 
aldı. Yaz sezonunu eğlenceli bir davetle açan Maji Art Gallery, 
Bodrum’da sanatseverleri ağırlamaya başladı. Galerinin 
kurucusu Gaye Donay; “Dünyanın Sanat Başkenti” olarak 
anılan uluslararası bir başkentte açmayı planladığı üçüncü 
mekânından bahsettiği konuşmasında çalışma disiplinini, 
“Benim başarı konusunda bildiğim tek şey, başarmak 
konusundaki kararlılıktır.” diyerek ifade etti. 

davet

FERRUH KARAKAȘLI, GAYE DONAY

FATİH MERTER NURCAN KUZUCAN

SEMİH SALHON SİBEL-MİNEL KARAKAȘLI

152



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 



sağlık ve güzellik

Diș hekimliğine tarihsel bir bakıș açısıyla bakıldığında geçmiște bir zanaat gibi 
görülen diș hekimliği, bugün hekimliğin yanı sıra gülüș tasarımı gibi uygulamalarda 

yaratıcılığı ve teknolojiyi bir araya getirerek sanatsal bir bakıș açısı kazanıyor. 

Estetik Diş Hekimliği
Dt. Zerrin Işık Tüfekçi

ZERRİN TÜFEKÇİ
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“Gülüș tasarımı”nda yaș, cinsiyet, ten 
rengi gibi faktörlerle hastanın dișlerinin, 

diș etinin, çene ekleminin ve ağız içi 
dokularının durumu ona özel bir biçimde 

tek tek değerlendirilir.

stetik diş hekimliği son yıllarda hakkında en çok 
konuşulan, yazılan, okunan konuların başında 
geliyor. Hatta insanlar bu işin en iyi yapıldığı 
ülkelerde dişlerini en estetik hale getirmek için, 
yaşadıkları yerden başka ülkelere sağlık turisti 
olarak seyahat ediyorlar. 

Diş hekimleri, görünenin arkasındaki güzel gülüşü ve hastaların 
dile getirmekte bazen güçlük çekseler de asıl istedikleri estetiği 
en doğal hali ile yakalamaya çalışır, doğa ile insan arasında 
köprü kurar ve estetik ile sağlığı birleştirmeyi hedeflerken 
sihirli dokunuşlar yapar. Geçmişte zanaat olarak görülen ama 
günümüzde sanata dönüşen, sağlığı, güzelliği, estetiği birlikte 
ince ince işleyen sanatçılardır.

“Güzel” kavramı karşımıza doğada, kültürde, sanatta ortaya 
çıkıyor. İnsana baktığımızda güzellik ve estetik; yaşanılan 
döneme, kültürden kültüre, benzerlik ya da farklılıklara göre 
değişebiliyor; fakat aydınlık bir gülüşe, güzel ve sağlıklı dişlere 
sahip olmanın, insan güzelliğinde esas alınan, değişmeyen, 
temel kriterlerden olduğunu da görüyoruz. İşte tam bu noktada, 
estetik diş hekimliği, bütünsel sağlık ile bütünsel estetik bakış 
açısının ortak çatısını oluşturuyor. Bedende her bir parça hem 
kendi içinde güzel olmalı hem de bütün içinde güzel görünmeli. 
Estetik diş hekimliğinde fonksiyonel ve biyolojik uyum, 
teknolojik ve restoratif uyum ile en ideal haline getirilmeye 
çalışılıyor. 

Bu çerçevede giderek adından daha çok bahsedilen “gülüş 
tasarımı”nda, önceden belirlenen ilkelere sadık kalınarak, diş eti, 
dişler ve estetik prensipler kişiye özel olarak tasarlanıyor. İşleme 
başlamadan önce hastalarla fikir birliğine varılıyor ve onların 
beklentilerine uygun en güzel gülüş tasarlanıyor. 

“Gülümseme insanların kalbine açılan penceredir” ve bu 
pencerede sağlıklı dişler ve diş etleri büyük rol oynamaktadır. 
Bize estetik diş beklentisi ile gelen hastalarımıza şunları sorarız: 
Dişleri ile ilgili kendilerini rahatsız eden şey tam olarak nedir? 
Nasıl görünseler daha mutlu olurlar? 

Çoğunlukla “Daha temiz, daha beyaz, daha düzgün dişlerim 
olsun istiyorum.” gibi genel ifadeler kullanırlar. “Güldüğümde 
diş etlerim çok görünüyor, dişlerim yeterince beyaz değil, 
dişlerimin arasındaki boşluk beni rahatsız ediyor, dişlerim yeteri 
kadar uzun değil,” demezler ama “Güldüğüm zaman dişlerim 
daha güzel görünsün istiyorum,” derler. Bazı hastalarımız 
gülerken farkında olmadan elleri ile ağızlarını kapatır, 
dişlerini gizlerler. Bu kelimelerin ve davranışların ötesindeki 
ya da altındaki gerçek beklentiyi anlamak, hekimin sanata 
dönüşecek zanaat yolculuğunu başlatır. Sonrası ise şöyle devam 
eder: Yapılabileceklerle beklentiler arasındaki boşluğu en aza 
indirmek, altın oran ilkelerine sadık kalarak gülüşü o hasta 
için biricik hale getirmek ve bedenin sağlığına zarar vermeden, 
beklentiyi en az girişimle en üst düzeyde hayata geçirmek.

Altın oran, estetik olarak bakıldığında, bir bütünün parçaları 
arasında gözlemlenen uyum açısından en ideal boyutları veren 
sayısal bir orandır. Bu oran doğada güzel dediğimiz şeylerde 
dikkati çektiği gibi, plastik cerrahi ve estetik diş hekimliğinde 
yakalandığında da en güzel sonuçları elde ettiğimiz, çoğu zaman 
farkında olmadığımız bir sonuçtur. Dişlerin beyazlatılması, 
porselen ve kompozit lamineler, tam seramik ve zirkonyum 
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kaplamalar, ortodontik tedaviler, gerekiyorsa diş eti cerrahileri 
ve implant tedavisi ile desteklenen işlemler, estetik diş 
hekimliğinin başlıca uygulamaları arasında sayılabilir. Bunlar 
kişiye ve beklentilerine göre ayrı ayrı ya da kombine bir şekilde 
uygulanabilir. 

“Gülüş tasarımı”nda yaş, cinsiyet, ten rengi gibi faktörlerle 
hastanın dişlerinin, diş etinin, çene ekleminin ve ağız içi 
dokularının durumu ona özel bir biçimde tek tek değerlendirilir. 
İnsan önce yüze, sonra da yüzdeki beyaz alanlara dikkat eder. 
Gözün beyaz kısmı ile dişler bu anlamda en dikkat çeken 
kısımlardır. Dişler odağa alındığında ise ön dişlerin boyu, 
genişliği, dişlerin yüzey özellikleri, diş eti seviyeleri, gülündüğü 
zaman görünen diş eti miktarı, dişlerin ve diş etlerinin rengi, 
yüzün tamamı ile olan ilişkisi ve simetrisi bütünsel güzellik 
algısına etki eder. Gülümseme, ağız içerisindeki aydınlık ve 
karanlık alanlar arasındaki uyum ve dengenin, yüzün tamamı 
ve bedenin bütünü ile olan ilişkisini ortaya çıkarır. Karanlık 
alan ne kadar az ise o kadar güzel bir gülümseme dağılır 
yüzümüzden kalplere.



Güneș ıșınlarının insan bedenine olan faydalarının büyük olduğunu ancak 
yaz aylarında güneșe gereğinden fazla maruz kalmanın da bazı hastalıkları 

beraberinde getirebileceğini belirten Uzman Dermatolog Özge Banu Öztürk, 
bu hastalıkların neler olabileceğini ve bunlardan korunmanın yollarını 

MAG Okurlarına aktarıyor.

Yaz Aylarında Ortaya 
Çıkabilecek Cilt 

Hastalıklarına Dikkat

DR. ÖZGE BANU ÖZTÜRK
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Sıcak çarpması, yüksek ısı maruziyetine 
bağlı olarak çeșitli derecelerde organ 

hasarlanmasına neden olur. Kișiler 
terleyememektedirler, vücut ısısı kırk 

derecenin üzerine çıkar.

olimorf Işık ve Solar Ürtiker
Güneş ışınlarının bedenimizin sirkadyen ritminin 
düzenlenmesinde rolü büyük. Uyku, iştah ve 
hormon dengemizin sağlanması D vitamini 
yapımı için çok değerli; ancak, bazı cilt hastalıkları 
özellikle yaz aylarında aniden başlayabilir ve 

bu bizi sıkıntıya sokabilir. Bu fotodermatozlardan ikisi polimorf 
ışık döküntüsü ve solar ürtiker olup klinik olarak da birbirine 
benzeyebilir. 

Polimorf ışık döküntüsü; genellikle genç yetişkinlerde ve 
kadınlarda, erkeklerden daha sık görülüyor. Güneş ışığına 
maruziyetten birkaç saat ile birkaç gün sonra özellikle temas 
bölgelerinde simetrik döküntüler meydana gelir. Bu döküntüler 
kaşıntılı kabarttılar ve polimorfizm gösteren birleşen plaklar 
şeklinde olur. Kaşıntı hafif veya orta şiddette olabilir. Solar 
ürtikerden farklı olarak döküntüler birkaç gün kalır, kendiliğinden 
kaybolmaz. Semptomlar ilkbahar veya yaz aylarının başında 
başlar ve güneşe karşı doğal bir duyarsızlık gelişmesi nedeniyle 
yaz aylarının sonlarına doğru kendiliğinden hafifler. Hastalara PIE 
(polimorf ışık erüpsiyonu) tanısını klinik muayene bulguları ve 
öykü ile koyuyoruz. Bu tabloda, fiziksel SPF 50+ güneş koruyucu 
kremler, güneş koruyucu giysiler ve şapka kullanımı önem 
kazanıyor. 

Diğer bir sık görülen tablo; solar ürtiker, yani güneşe bağlı kurdeşen. 
Bu tablo tipik olarak güneş maruziyetini takiben saatler içinde 
şiddetli kaşıntılı kabaran kızarıklıklar şeklinde olur ve güneş 
teması kesilince yirmi dört saat içinde kendiliğinden kaybolur. 
Gölgede kalmak, güneş koruyucu kullanımı ve profilaktik 
antihistaminik almak faydalı olacaktır. Eğer sizin de güneş teması 
sonrası cilt döküntünüz oluyorsa, dermatoloji uzmanına muayene 
olmanız gerekiyor. 

Güneş Yanıkları ve Güneş Çarpması
Güneş yanıkları; gün ortası saatlerde on beş dakika ve üzerinde 
güneş koruyucu kullanmadan, direkt güneş ışınlarına maruziyet 
sonrası açık tenli bireylerde çeşitli derecelerde görülebilen ve deri 
kanseri riskini iki ila dört kata kadar arttırabilen bir durumdur. 
Unutmayalım; kızarıklık birinci derece güneş yanığıdır. Güneşe 
maruziyet süresi uzadıkça  kızarıklığa yanma ve sıcaklık hissi; 
ileri derece yanıklarda da derinin su toplaması, soyulması ile 
bulantı, kusma, bilinç değişiklikleri ile sıcak çarpması belirtileri 
eşlik edebilir. Dünyada her yıl milyonlarca kişiye melanom 
olmayan cilt kanseri, yüz elli bine yakın kişiye melanom cilt 
kanseri teşhisi konuyor. Teşhis edilen her üç kanser vakasından 
biri cilt kanseri. Hâl böyle olunca güneşten korunmak konusunda 
biz dermatologlar özellikle yaz aylarında alarma geçiyoruz. 
Detaylı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Güneş ışınları, ultraviyole 
(UV) radyasyonun asıl kaynağıdır.  Güneş yanığında, güneş 
maruziyetinden sonraki  dört ila altı saat içinde başlayan ve yirmi 
dört saatte en şiddetli haline ulaşan kızarıklık, su dolu kabarcıklar, 
yanma hissi ve acı olur. Soyulma, kuruma ile üç ila beş güne 
kadar iyileşir. Yanığın derinliği arttıkça tekrarlayan soyulmalar 
olabilir. Takip eden aylarda, yanık alanlarında yıldızımsı 
kahverengi leke (lentigo) ve ben (melanositik nevus) oluşumu 
görülebilir. Şiddetli yanık sonrası; ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı 
gibi semptomlar ve şok, tabloya eşlik edebilir. Eğer çevre ısısının 
yüksek olduğu bir ortamda güneş yanığı gelişmiş ise, bulgulara 
sıcak çarpması semptomları da eşlik edebilir. Sıcak çarpması, 
yüksek ısı maruziyetine bağlı olarak çeşitli derecelerde organ 
hasarlanmasına neden olur. Kişiler terleyememektedirler, vücut ısısı 
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kırk derecenin üzerine çıkar. Hastalar irritedir ve bilinçleri 
bulanıktır. Halusinasyonlar görür, hatta koma gelişir. Güneş 
yanığı olduğunda; lokal soğuk uygulama, soğuk duş, aloe vera, 
centella aseitica, arnica içerikli losyonlar, topikal steroidler 
kremler ve bol bol nemlendirici losyonlar önerilir. Bol su ve sıvı 
tüketimi önemlidir.

Güneşten Nasıl Korunmalıyız?
• Güneş banyosu yaparak ve güneşte oturarak güneşten 
korunamayız. 
• Güneşten korunmak, güneşlenmemek bronzlaşmamak ile 
mümkün olabilir. 
• Gün içinde gölgede ve serin ortamlarda oturmalı, bu 
süredeki güneş hasarını önlemek için de güneş koruyucular 
kullanmalıyız. Şezlonga, güneş yağı veya SPF 50 krem 
sürdükten sonra uzanıp güneşlendiğimizde, güneşten 
korunmuş olmuyoruz. Bu sadece kendimizi kandırmak oluyor. 
• Güneş koruyucu kremler, koruyucu giysilerle şapkalar, direk 
güneş ışınlarına maruz kaldığımız, denize girdiğimiz sürede 
bizi yoğun UV hasarından korumak için önemli.

Güneşten koruyucular, dışarı çıkmadan otuz dakika önce 
sürülmeli, iki ila dört saatte bir yenilenmeli. Güneşe çıktıktan 
otuz dakika sonra tekrar sürülürse daha etkili olur. Denizde, 
suda uzun süre kalınacağı dönemlerde suya dayanıklı 
formüller tercih edilmeli. Güneşten koruyucular yüzme, 
terleme, duş sonrası tekrar sürülmeli. Güneşten koruyucuların 
etkili olabilmeleri için yeterli miktarda sürülmeleri gerekir. 
Güneş koruyucularının, haziran ve eylül arasındaki 
döneminde, güneş gören tüm cilt alanlarına uygulanması 
önemli. 
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Gençlik așısı uygulamasının ikinci 
gününden itibaren etkinlik görülmeye 

bașlanır. İlk așı olduktan sonra ciltte 
parlaklık, canlılık ve kırıșıklıklarda 

hafifl eme gözlenir.

ençlik aşıları; yaşlanmaya karşı mücadelede 
uygulanan en etkili yöntemlerden biridir. 
Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve yaşlanmanın 
etkilerini azaltmak için uygulanan alternatif 
yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Cerrahi 
müdahale olmaksızın, ciltte olumlu etkileri 
hemen görmeye başlayacağımız gençlik aşıları 

uygulaması ile cildi sağlıklı, parlak ve gergin genç görünüme 
kavuşturmak amaçlanır. Bu uygulamalarda genellikle saf 
hyalüronik asit, vitamin, mineral ve aminoasit gibi cildin temel 
ihtiyaç maddeleri cilde nüfuz ettirilir. 

Sonuçta; ciltte yoğun nem, yenilenme, sıkılaşma, parlaklık ve ince 
kırışıklıklarda azalma etkisi oluşturup, öz güveni yüksek, sağlıklı 
cilt görünümü elde ederiz. Daha ne olsun? Takvimleri geriye 
doğru işletemesek de, cildimizi, yaşının en iyi hali ile koruma 
imkânı sağlamış oluruz.

Gençlik sırrı olarak bilinen hyalüronik asit, belli bir yaşa kadar 
vücudumuzun dinç, sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. 
Eklemlerden iç organlara kadar vücudumuzun neredeyse 
her yerinde bulunan hyalüronik asit yirmi beş ila otuz beş 
yaş grubundaki bireylerde yavaş yavaş azalmaya başlar. Bu 
durum, yaşlanma adı verilen sürecin başlamasına yol açar. 
Vücuttaki hyalüronik asit miktarının azalması; parlaklık, 
esneklik, onarım ve toleransın da azalması anlamına gelir. 
Gençlik aşısı uygulamaları ile, vücudun kaybettiği hyalüronik 
asidin tekrardan kazanması amaçlanır. Dolgu uygulamalarında 
kullanılan hyalüronik asit ile gençlik aşılarında kullanılan 
hyalüronik asit arasında çapraz bağ yapı farkı vardır. Gençlik 
aşılarındaki hyalüronik asit dermiste yayılır, kitle etkisi 
oluşturmaz ve su tutma özelliği sayesinde cildin canlanmasını 
sağlar. Böylece daha genç ve sağlıklı görünüm oluşur.

Gençlik aşıları yirmili yaşlardan itibaren kadın-erkek ihtiyaç 
halindeki her bireye ve her cilt tipine rahatlıkla uygulanabilir. 
Yaşlanma belirtileri görülen ve akne, güneş, solaryum gibi çeşitli 
sebeplerle zarar görmüş ciltlerde, genel tedavilere ilave tedavi 
olarak da uygulanabilir.

Yaşlanmanın cilde yansıyan olumsuz etkilerini azaltmak için 
uygulanan gençlik aşıları; önleyici ve tamamlayıcı anti-aging 
bir tedavidir. Yüz, el, boyun, dekolte gibi bölgelere sıklıkla 
uygulanabilir. Uygulandığı bölgede sorun çözme başarısı oldukça 
yüksektir.
Gençlik aşısı uygulamaları için standart bir uygulama protokolü 
bulunmamaktadır. Kişinin ihtiyacı ve beklentisi bu noktada en 
önemli  kılavuzdur; ancak, uygulama genellikle on ila on beş gün 
ara ile gerçekleştirilir ve üç ya da dört seans şeklinde ilerlenir. 
Mezoterapi tekniği uygulamanın şeklidir. Öncesinde uygulama 
alanı lokal anestezik ürünlerle uyuşturulup olası ağrının önüne 
geçilir. Gençlik aşısı sonrası uygulama bölgesinde enjeksiyona 
bağlı olarak hafif kızarıklık ve şişlikler görülebilir; bu, kullanılan 
ürünün yoğunluğu ile orantılıdır ve beklenen bir durumdur. 

Gençlik aşısı uygulamasının ikinci gününden itibaren etkinlik 
görülmeye başlanır. İlk aşı olduktan sonra ciltte parlaklık, canlılık 
ve kırışıklıklarda hafifleme gözlenir. Gençlik aşı kürlerinin yılda 
iki kez yapılması önerilir. Yılda iki kez uygulandığı taktirde, 
uygulamanın etkisi çok daha uzun ömürlü olacaktır. Yeni 
oluşacak cilt kırılmalarının önüne geçileceği gibi yer çekimine 
karşı da direnç sağlanacağı öngörülür.  
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effaf plak tedavisi nedir?
Şeffaf plak tedavisi hastalarımızın diş dizilimlerindeki 
düzensizlikleri, çapraşıklıkları, boşlukları ve bazı 
durumlarda çeneler arası düzensizlikleri teller ve 
braketler olmadan çözümleyebildiğimiz konforlu bir 
ortodontik tedavi sistemidir.

Şeffaf plak tedavisi için ilk muayenede 
neler yapılıyor?

İlk muayenede ağız içi ve dışı ortodontik muayene ve 
panoramik röntgen incelemesi yaparak, ağız içi tarayıcı ile 
aldığımız görüntüler üzerinden ortodontik problemleri 
anlatıyoruz. Ardından tedavi sonunda nasıl bir diş dizilimi 
ile karşılaşacaklarını hastalarımıza gösteriyoruz. Böylece 
karşılaşacakları yeni diş durumunu daha tedaviye başlamadan 
gözlerinde canlandırabilmelerini ve yapılacak tedavinin getireceği 
sonuçların daha anlaşılabilir olmasını sağlıyoruz.

Ş
Diș dizilimindeki düzensizlikleri tedavi edebilmek için kullanılan șeffaf plaklar 

hakkında merak edilenleri MAG Okurları için açıklayan Invisalign 
Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı Dr. Ayça Aksoy Maho, ortodontide 

beklenen yeniliklere de değiniyor.

Ortodontik Tedavide 
Konfor

Her yaşta hastaya şeffaf plak tedavisi 
uygulanabilir mi?
Dişlerinde tedaviyi engelleyecek bir durum bulunmadığı 
sürece süt ve daimî dişlerin birlikte diş dizisinde 
bulunduğu karışık dişlenme döneminden itibaren, 
yetişkin bireyler de dahil olmak üzere ortodontik tedavi 
uygulanabilecek her yaşta hastaya şeffaf plak tedavisi 
uygulayabiliyoruz.

Çocukların tedavisine ne zaman 
başlanmalıdır?
Çocukların ortodontik açıdan ilk muayenelerinin, altı 
yaş dişlerinin sürmesini takiben yedi ila sekiz yaşlarında 
yapılmasını istiyoruz ki bazı ortodontik problemlere 
erken müdahale edebilelim. Gerekirse koruyucu, önleyici 
ortodontik veya ortopedik tedavilerle erken yaşta tedaviye 
başlayabiliyoruz.

sağlık ve güzellik
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Şeffaf plak tedavisinin hastalarınızın ilgisini çekebilecek 
avantajlı noktaları nelerdir?
Öncelikli olarak braket ve tellerle yaptığımız geleneksel tedavilerde 
en önemli kurallarımızdan olan yeme-içme kısıtlamalarının ortadan 
kalkması hem hastalarımız hem de biz doktorlar için oldukça avantajlı 
bir durum oluşturuyor. Hastalarımız plaklarını çıkarıp diledikleri her 
şeyi yiyip içebiliyorlar. Hijyen açısından avantajları da oldukça fazla. 
Hastalarımızın tedavinin başından sonuna kadar aynı materyalle değil, 
belirli aralıklarla değiştirilebilen yeni ve temiz plaklarla tedavilerine 
devam etmesi oldukça avantajlı bir durum yaratıyor. Çocuk ve genç 
hastalarımızı da bu yaş gruplarının sıklıkla katıldığı spor aktiviteleri, 
takım sporları gibi durumlarda yaşanabilecek düşme, çarpma gibi 
aksiliklerde şeffaf plakların ağız içi dokulara zarar vermemesi avantajı 
sayesinde sıklıkla şeffaf plak tedavisine yönlendiriyoruz.

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor ve 
hastalar sağlıklı dişlere tam olarak ne zaman kavuşuyor?
Tam olarak bir süre verilebilmesi için tam ortodontik muayene 
gerekli olmakla beraber, tedavi sürelerimiz ortalama olarak hastanın 
probleminin şiddeti, kemik durumu, yaşı gibi faktörlere bağlı olarak altı 
ila sekiz ay ile iki yıl arasında değişebilmektedir.

Şeffaf plak tedavisinde kontrole gelme sıklığı nedir?
Hastalarımızın ortodontik problemlerine bağlı olarak değişkenlik 
gösterse de genelde kontrol sürelerimiz dört ila altı haftada bir oluyor 
diyebiliriz. Tabii ki yurt dışı veya şehir dışı hastalarında dijital ortamda 
takiplerini gerçekleştirebildiğimiz uygulamalar sayesinde daha fazla 
plak teslimi yaparak kontrol aralıklarını daha uzun tutabiliyoruz.

Şeffaf plakların bakımı nasıl olmalıdır?
Şeffaf plakların bakımı aslında diş fırçalama rutini kadar kolay. 
Hastalarımız plaklarını çıkarıp dişlerini fırçalarken, plaklarını da aynı 
şekilde fırçalayarak temizleyebilirler. Bunun yanı sıra plaklar teslim 
edilirken hastalarımıza verdiğimiz temizleme kristalleri yardımıyla da 
plak temizliğini gerçekleştirebilirler.

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli hale 
getirmenin bir yolu var mı?
Çocuklar için tedaviyi bir oyun haline getiren, şeffaf plaklar üzerine 
yapıştırabildiğimiz eğlenceli ve renkli görsellere sahip olan, çocuklara 
özel tasarlanmış “Invisalign stickables” etiketler sayesinde tedavilerimiz 
daha keyifli hale geliyor.

Dijital ağız içi tarayıcılar ile geleneksel ağız içi ölçü alma 
yöntemi arasındaki başlıca farklılıklar nelerdir?
Geleneksel ölçü yöntemlerinde ölçü maddesinin hazırlanması, 
hastalarımızın ağız içerisine uygulanması ve alçı dökülerek modellerin 
hazır hale getirilmesi hem hasta hem de hekim için zaman ve konfor 
anlamında ağız içi tarayıcılara göre oldukça dezavantajlı. Geleneksel 
yöntemin hastaya uygulanması sırasında hastalarımızın yaşadığı 
konfor eksikliğini, dijital tarayıcıların, ağız içi görüntüleri almamızı 
sağlayan küçük başlıkları ve hızlı olmaları sayesinde ortadan 
kaldırabiliyoruz.

Ortodonti alanında bizi gelecekte hangi yenilikler ve 
teknolojiler bekliyor?
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
Uzmanlık alanınız nedir?
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
2006 yılında mezun oldum. 2007-2014 yılları 
arasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştım. 
2014 yılında Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’nda 
(DUS) Türkiye sekizincisi oldum ve 2014-2019 

yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 
Ortodonti Uzmanı unvanını aldım. 2017 yılında Invisalign 
sertifikasyonunu tamamlayarak şeffaf plaklar ile ortodontik 
tedavi gerçekleştirmeye başladım. 2018 yılında Prof. Dr. Dirk 
Wiechmann tarafından verilen WIN sertifikasyon kursunu 

tamamlayarak, dişlerin iç yüzeylerine uygulanan Lingual 
ortodonti sisteminin uygulayıcısı oldum. Türk Ortodonti 
Derneği, Türk Aligner Derneği ve Türk Diş Hekimleri Birliği 
üyesiyim. Kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. 
Hazel Lena ve Yaz isimli iki kız babasıyım. Mesleğim dışında 
kampçılık, doğa yürüyüşleri ve ölçekli maket - modelcilik ile 
ilgileniyorum.
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tedavisini kusursuz bir şekilde yapmaya çalışan diş hekimliği 
branşının uzmanlık dalıdır. Ortodontik tedaviye başlarken genel 

Ö
Dișlerin düzeltilmesi ișleminin her yașta yapılabildiğini belirten 

Ortodonti Uzmanı Dr. Burhan Barin ortodontik tedavileri; șeffaf plaklar ile 
diș tellerinin karșılaștırmasına yer vererek MAG Okurları için anlatıyor. 

Ortodontik Tedavide 
Şeffaf Plakların Yeri

sağlık ve güzellik

UZM. DR. DT. BURHAN BARİN

Șeffaf plaklar diș fırçalarken ve yemek 
yerken çıkarılabildiği için, sabit tellere 

göre ağız hijyeni daha kolay sağlanmakta 
ve yemek yerken tellerin verebileceği 
rahatsızlıkların önüne geçilmektedir.
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ağız içi muayene işlemi sonrası dijital ağız içi tarayıcılar ile ağız içi 
kayıtlarınız üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 
Ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar alındıktan sonra özel bir bilgisayar 
programı ile hastaya tedavisinin sonunda dişlerinin nasıl olacağının 
gösterildiği bir simülasyon oluşturulmaktadır. Bu simülasyon 
üzerinden tedavinin tüm aşamaları detaylı olarak hastalarımıza 
aktarılmakta ve tedavi planının onayı sonrasında tedavi süreci 
başlamaktadır. 

Ortodontiye başlamanın yaşı var mıdır?
Ortodontik tedaviler ile dişlerin düzeltilmesi işlemi her yaşta 
yapılabilmekle beraber, alt ve üst çenelerin konumlarına 
bağlı bozukluk olduğu durumlarda erken dönemlerde tedavi 
önerilmektedir. Yaklaşık olarak yedi ila on üç yaşları arasında 
bireyin büyüme ve gelişimine göre yapılacak tedavi değişkenlik 
göstermektedir. Özetle; alt ve üst çenenin konumundaki probleme 
yönelik ortodontik tedavi gerekli ise, mutlaka erken dönemde 
yapılması önerilir; ancak dişsel bozukluklar, her yaşta ortodontik 
tedaviler ile düzeltilebilmektedir. Kesinlikle geç kaldım diye 
düşünmeyin, emin olun sizin için de tedavi seçeneği mutlaka vardır, 
çünkü herkes güzel bir gülüşü hak eder.

Diş teli ve şeffaf plak tedavisi profesyonel yaşamı nasıl 
etkiler?
Ortodontik tedavilerde genel olarak ağız içi konfor düşmektedir. 
Özellikle sabit teller ile yapılan tedavilerde hastalarımdan çokça 
şikayetler alabiliyordum. Örneğin; tel batması, braket kopması, 
fırçalama güçlüğü ve en önemlisi estetik açıdan görünür olması. Tüm 
bu nedenlerden dolayı son zamanlarda uygulanmaya başlanılan 
şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler sayesinde bu gibi durumlarla 
karşılaşmam oldukça azaldı. Özellikle iş dünyasından kişilerin, 
tedavi süreçlerini oldukça rahat geçirdiklerini tecrübe ettim. Tedavi 
sürecinin ve sonuçlarının hastalarımın beklentilerini karşıladığını 
gördüğüm için tüm muayenelerde bu sistemi detaylı olarak 
anlatıyorum ve profesyonel yaşam üzerinde minimal bir etkiye sahip 
olduğu için hastalarıma tavsiye ediyorum.
    
Diş teli acıtır mı? 
Diş telleri takılırken herhangi bir ağrı veya acı gerçekleşmediği için 
anestezi dahi uygulanmamaktadır. Ortalama kırk beş dakika içinde 
teller takılabilmektedir. Diş telleri takıldıktan sonra dişlerde oluşan 
gerilimlere bağlı olarak üç ila dört gün hafif hassasiyet olmakta ve 
bu hassasiyetler kendiliğinden geçmektedir. Bu durum tamamen 
normaldir. İlk etapta tellerin yanak içlerinde tahriş oluşturması 
mümkündür. Bu durum da geçici olmakla beraber aşırı tel batması 
durumlarında hekim tarafından verilen koruyucu mumlar ile 
kolaylıkla bu sorun giderilmektedir.

Diş teli ile şeffaf plakları karşılaştırdığınızda neler 
söyleyebilirsiniz?
Bu soruya şeffaf plakların avantajlarını anlatarak cevap vermek daha 
uygun olacaktır. Maddeler halinde kısaca şöyle özetleyebilirim: 
• Şeffaf plak tedavilerinin en büyük avantajı; sosyal kaygılarınızı 
bir kenara bırakarak tedavi olduğunuz, dışarıdan anlaşılmadan 
da dişlerinizde düzelme elde edebilmenizdir. Dilediğiniz kadar 
gülebilirsiniz. 
• Şeffaf plaklar diş fırçalarken ve yemek yerken çıkarılabildiği için, 
sabit tellere göre ağız hijyeni daha kolay sağlanmakta ve yemek 
yerken tellerin verebileceği rahatsızlıkların önüne geçilmektedir.
• Şeffaf plaklar istenildiği zaman çıkarılabildiği için, önemli 
toplantılarınızda ya da nişan, düğün, mezuniyet gibi özel günlerinizde 
plaklarınızı çıkararak tedaviye kısa süreyle ara verebilirsiniz.

• Şeffaf plakların en önemli özelliklerinden birisi de tedavi 
sonucunun hastalarımıza herhangi bir işlem gerçekleştirmeden 
gösterilebilmesine ve dişlerin alacağı son konumların üzerinde 
çeşitli değişiklikler yapılabilmesine imkân sağlamalarıdır. 

Ortodontik tedavi sonrasında dişleri korumak için 
neler yapılmalı?
Ortodontik tedavi sonrası dişlerinizin eski haline dönmemesi 
için birtakım basit uygulamalar yapılmaktadır. Bu aşamaya 
pekiştirme aşaması denilmektedir. Pekiştirme amaçlı dişlerin 
arka kısmından geçen pasif sabit bir tel (lingual retainer) 
kullanılabildiği gibi, hastaların kendilerinin çıkarabildiği şeffaf 
plaklar da kullanılmaktadır. Bu dönemde kontroller ilk yıl altı 
ayda bir, sonraki yıllarda ise yılda bir kere yapılmaktadır.  
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Özlem Türkan: On yedi yıldır bu işin içindeyim. 
Birçok alanda kendimi geliştirdim. İşin uygulama 
kısmıyla yönetim kısmını iç içe geçirdiğim için 
bu alanda başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu 
sektörde işi bilmenin yanı sıra, müşteri ile personel 

kriz yönetimi ve sarf malzeme alırken kazanımın birbirini 
bütünleyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Her yıl meslek 

Ö
Elefante Beauty kurucusu Güzellik Uzmanı Zeynep Kurt ve ișletme ortağı 
Yardımcı Güzellik Uzmanı Özlem Türkan, gıdı inceltme ișlemine değinerek 

merkezlerinde verdikleri hizmetleri anlatıyor...

Mutlu Müşteriler 
İçin Çalışmak
Elefante Beauty

sağlık ve güzellik

ZEYNEP KURT, ÖZLEM TÜRKAN

okullarından yetiştirmek üzere öğrenci alarak kadın istihdamına 
da katkı sağlıyoruz. 

Zeynep Kurt: Üç yıl kadar önce, eşimle kurmuş olduğumuz 
işletmemize bu sene Özlem Hanım’ın da dahil olmasıyla 
merkezimizi çok daha iyi yerlere getireceğimizden şüphem 
yok. Müşteri memnuniyeti bizim için oldukça onemli. 
Danışanlarımızın mutlu bir şekilde ayrılmasını her zaman 
önemsiyoruz.

Güzellik merkezinizde verdiğiniz hizmetler nelerdir?
Merkezimizde, lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, protez 
tırnak, kalıcı oje, manikür, pedikür, gıdı kaldırma, lifting, ipek kirpik, 
bölgesel zayıflama gibi birçok alanda hizmet veriyoruz.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz? 
Kişiye özel ve sonuç odaklı çalışıyoruz. Kaliteli ve ünlü markaların 
ürünlerini kullanarak, müşterinin bütçesine odaklı ilerleyerek 
ziyaretçilerimizin merkezimizden mutlu ayrılmaları için çalışıyoruz.

Gıdı inceltmede kullandığınız teknoloji veya teknik 
nedir? 
Gıdı inceltme uygulamalarında magic slim uyguluyoruz. Yine, 
hdryamaster makinemizin lifting başlığı ile serum eşliğinde 
sıkılaştırma ve kaldırma da yapıyoruz.

Gıdı inceltme uygulamasında süreç nasıl ilerliyor?
Magic slim ve hdryamaster cilt bakımı makinemizin lifting 
başlıkları ile serum eşliğinde sıkılaştırma ve kaldırma yapıyoruz. 
Ortalama yirmi dakika sürüyor ve on seans sonrasında eğer kas 
yapısı kaybedilmemişse, işlemimiz yüzde seksen oranında bir yıla 
yakın kendini götürüyor. İşlem bitiminde günlük yaşamda yapması 
gerekenleri söylüyoruz. Bu sürece dikkat edildiğinde daha uzun 
kullanım elde edilebiliyor.  

elefantebeautyy
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Cilt Bakımının 
Önemi Ele Alındı
 “In Lab with SkinCeuticals” 
etkinliğiyle, bakım tutkunlarına cilt 
bakımında antioksidanların önemi, 
konumu ve kullanım şekilleri anlatıldı.

SkinCeuticals, “In Lab with SkinCeuticals” isimli etkinlikte, 
katılımcılarına cilt bakımında antioksidanın önemini anlattı. 
Seçkin konukları bir araya getiren etkinlikte keyifli bir deney 
ortamı yaratıldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını buluşturan 
davette konuklar profesyonel cilt bakımında antioksidanların 
gücünü deneylerle keşfetme fırsatını yakaladı. 

davet

ÖMÜR TEKELİ 

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU FÜSUN KURAN

EBRU TANSEVER DİLARA KOÇAK

PINAR ALTUĞ ATACAN PINAR TEZCAN İPEK DEVELİ BURCU HANİF

NESLİHAN TORUNRÜYA BÜYÜKTETİKYÖNTEM SUNAREBRU KOHEN

Ünlü isimlerin 
buluștuğu 
etkinlikte, deney 
ortamıyla, 
konukların 
antioksidanın 
etkilerini 
keșfetmesi 
sağlandı.
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ansu Tosun, uzun çalışmalar sonucunda oluşturduğu, 
tabuları yıkan yeni iç çamaşırı markası Islandy’yi 
tanıttı. Oyuncunun kendi ihtiyaçlarından yola 
çıkarak hazırladığı yeni markasının reklam filminin 
yönetmenliğini ise eşi Erkan Kolçak Köstendil üstlendi. 
İlhamını adadan alan marka hakkında konuşan Cansu 

Tosun, “Çok büyük heyecanla ve büyük emeklerle yarattığım Islandy, 
tamamen ihtiyaçtan doğdu aslında. Bazı günler çok keyifli olurken 
bazı günler ise modumuz düşük olabiliyor. O günlerde yaptığımız 
iç çamaşırı seçimleriyle de modumuzu yansıtıyoruz. Mesela aslında 
o gün tercih ettiğim kıyafetlerimin ve iç çamaşırımın renklerini 
duygularımın karşılığı olarak seçtiğimi fark ettim. İçime kapanık 
bir günümdeysem daha çok beyaz; eğlendiğim enerjik hissettiğim 
günlerde sarı, turuncu; üzgün hissettiğim günlerde ise siyah, 
kahverengi gibi koyu renkleri tercih ediyordum. İstediğim iç çamaşırı 
hem farklı renklerde hem de desteksiz olmalıydı. Birçok markanın 
ürünü hep destekli, ben bu desteği bırakıp kadınları kendilerine 
güvenmeye davet ettim aslında, kendilerini sevmeye, kendilerinin en 
doğal versiyonları ile mutlu olmaya... Baktım aradığım özelliklerde 
bir ürün bulamıyorum, dedim ki bu ihtiyaca ben yanıt verebilir 
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Ünlü oyuncu Cansu Tosun, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak uzun süredir 

üzerinde çalıștığı yeni desteksiz iç çamașırı markası Islandy’yi tanıttı.

Ünlü Oyuncunun 
Yeni Markası

haber

miyim? Sonrasında aklıma kendimi bir adada bir adalı gibi 
hissedebileceğim iç çamaşırları üretme fikri geldi. Çok uzun 
araştırmalar ve çalışmalardan sonra da Islandy markasını 
oluşturdum. Bir markayı yaratırken doğru zamanlama ve 
doğru ekiple çalışmak çok önemli.  Bu kadar önem verdiğim 
bir projede alanında çok başarılı ve doğru isimlerle çalıştım. 
Bu vesileyle de bana inanarak, gönlünü koyup çalışan tüm 
ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Islandy’nin palmiyenin verdiği huzur, sakinlik ve dinginlikten 
esinlenerek oluşturulan ilk serisi Ibiza, iddiayı ve rahatlığı 
bir arada sunuyor. Islandy’nin sınırlı sayıda üretilen serisi, 
ilhamını Ibiza adasından alıyor ve palmiyenin huzurunu 
koleksiyona yansıtırken her şeyin yolunda olduğu hissini 
yaratıyor. Ibiza adasının eğlenceyi, özgürlüğü ve sıcaklığı 
yansıtan özellikleri, markanın limitli sayıdaki yeni serisinde 
tüm renkleri ile kendini gösteriyor. Ruh halinize göre tercih 
edebileceğiniz rengârenk ve desteksiz çamaşırlar, “Gerçek 
renklerini göstermekten korkma!” diyor ve sizi cesur olmaya 
davet ediyor.  

CANSU TOSUN

Anadolu Tarihi 
İlham Oldu
Türk Tarih Kurumunun desteklediği 
kazı alanlarından Alacahöyük, 
Çatalhöyük, Ahlatlıbel ve Kültepe; 
Türk plastik sanatlarının ustalarına 
ilham kaynağı oldu. Anadolu tarihinin 
bu dört önemli kazı alanındaki 
eserlerinden ilham almış sanatçılar, 
ürettikleri eserlerle geçmişi bugüne 
taşıdılar ve kendi özgün anlatım 
biçimleriyle yorumladılar. 

Siret Uyanık’ın hazırlayıp küratörlüğünü üstlendiği Başkent Kültür 
Yolu Festivali kapsamında oluşturulan projede resim, heykel, 
seramik alanlarında kırka yakın eser yer aldı. Genç sanatçıların 
da Kültepe’yi konu alan çalışmalarla eşzamanlı olarak Türk Tarih 
Kurumu fuaye alanında eserlerini sergiledikleri etkinlikte ünlü 
arpist Çağatay Akyol’un Hitit liri dinletisi ise davetlileri büyüledi. 
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ansu Tosun, uzun çalışmalar sonucunda oluşturduğu, 
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doğal versiyonları ile mutlu olmaya... Baktım aradığım özelliklerde 
bir ürün bulamıyorum, dedim ki bu ihtiyaca ben yanıt verebilir 
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Kendi ismiyle kurduğu markasında ürünlerini alıcılarıyla bulușturan tasarımcı ve 
ressam Yeșim Livaoğlu; doğa ile ilișkisini, çalıșmalarını, hedefl erini, kullandığı 

malzemeleri ve kendine has tekniklerini MAG Okurları için anlatıyor.

Yeşim Livaoğlu
İskelet Yaprağıyla

Gelen Sanat

YEȘİM LİVAOĞLU
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ncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Eğitim hayatımın tümünü Ankara’da tamamladım. 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 
Grafik Tasarım eğitimi alırken reklam sektöründe 
aktif çalışmaya başladım. Grafik tasarımcı olarak 
birçok başarılı projeye imza attım. Bu arada evlendim 
ve meleğim, kızım dünyaya geldi; ancak, tablo bu kadar 

da toz pembe değildi. Hem anneliğin getirdiği sorumluluklar hem 
de yoğun iş hayatı hızla devam ediyordu. Sektörün dinamikleri 
de birçok sorunu içinde barındırıyordu. Yetişmesi gereken işlerin 
beraberinde getirdiği uzun mesailer, en önemlisi de sistemin gerektiği 
gibi işleyememesi beni yeni bir serüvene doğru yavaş yavaş itmeye 
başladı. Ambalaj tasarımı yaparken mola verip resim yapıyor, on ila 
on beş dakika boyalarla oynayıp tekrar bilgisayar başına geçiyordum. 
Şimdi ise tam tersi! Resimle yaşıyorum, molalarımda ise grafik 
tasarım yapıyorum ve böyle çok mutluyum.

Ne kadar süredir sanatla ilgileniyorsunuz?
Çocukluğumdan beri resmin içindeyim. Belki de her şeyin 
başlangıcı, ablamın beni oyalamak için elime tutuşturduğu 
resimli bilgi ansiklopedileriyle oldu. Hani şu içinde yüzlerce 
illüstrasyon olan. Saatlerce kaybolurdum onun sayfalarında. 
Tüm ayrıntılarını incelerdim figürlerin ve bir süre sonra taklit 
etmeye başladım. Durmadan resim yapardım. Resim yapmaktan 
başka yaptığım ciddi bir iş yoktu. Önce evimizin duvarları doldu, 
ardından Şebnem bebekler, kâğıttan çantalar, Hacivat - Karagöz 
kuklaları... Kendi oyuncaklarımı kendim yapardım kısacası. O 
zamandan bu yana sanat en büyük tutkum oldu. Yaşamımızı 
manevi yönden zenginleştirmeyi amaçlıyorsak sanatla uğraşmak 
zorundayız. Fedakârlık, uyumluluk, diğerkâmlık hep başkalarından 
beklediğimiz değerler... Hiçbir yere varamadığımız yolculukta 
mutluluğu bekliyoruz. Başkalarından bekliyoruz ama hiç 
vermiyoruz. İşte bu alışverişi ben sanatla yapıyorum. Sanki o bir canlı 
ve ben ona hissettiğim her şeyi anlatıyorum. Onun için günlerce 
emek harcıyorum, uykusuz kalıyorum, o da bana cevap veriyor.

Çalışmalarınızda kullandığınız teknikten biraz 
bahsedebilir misiniz?
Çağdaş resim bugün hemen hemen her malzemenin kullanımını 
bir ifade biçimi olarak kabul ediyor. Malzemeler yorumlamalarınızı 
yaparken sadece bir araç. Ben sulu boya ve iskelet yaprağı tercih 
ediyorum çalışmalarımda. Bu iki malzemenin karışımıyla bildiğim 
kadarıyla dünyada ilk uygulama yapan benim. İskelet yaprağını 
kurutulmuş yapraklarla karıştıranlar oluyor, o nedenle malzemeyi 
nasıl elde ettiğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Anadolu’nun 
çeşitli ağaçlarından topladığımız yaprakları özel bir solüsyonda 
bekletiyoruz. Her yaprak bu işleme dayanıklı olamayabiliyor. 
Damarlarının güçlü olması gerekiyor. Ardından tek tek fırçalıyoruz. 
Kök boyasında istediğimiz renkleri elde edene kadar bekletiyoruz. 
Tüm damarları, ayrıntıları ortaya çıkıyor ve kendine hayran 
bırakıyor. Açıkçası iskelet yaprağının elde edilmesinden itibaren 
başlıyor yoğun emek. İstediğimiz her renk ve bakır, gümüş, altın 
kaplamadan oluşan iskelet yapraklar üretebiliyoruz. Malzeme 
öyle bir malzeme ki sizi gizemli bir yolculuğa sürüklüyor. 
Yapabileceklerinizin sınırı yok. Yapraklardan çeşit çeşit çiçek 
motifleri, melek ve kuş kanatları, balıklar, at yeleleri... Çıkan sonuçlar 
çoğu zaman beni de şaşırtıyor.

Eserlerinizde yaprak kullanma fikri nasıl oluştu? 
Okulda böyle bir eğitim verilmiş miydi?
Güzel Sanatlar eğitimi; sanat tarihi ve sanat kavramlarını tanımanın 
yanında kişinin sezgilerini geliştirmeyi, deneme ve sonuçlandırma 
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ilişkisinde özgün metotlar keşfetmesini ve yaratıcı gücünü ortaya 
çıkarması için araştırma ve uygulama fırsatları sunar. Gerisi sizin 
üretkenliğinize ve yaratıcılığınıza kalır. Dolayısıyla bu tekliği okulda 
öğrenmedim ama elbette aldığım eğitimin teknik geliştirmemde ve 
özgün düşünebilmemde mutlaka faydası var. Tekniğin çıkış noktası 
bir aile yakınımın iskelet yaprak üretimi yapmaya başlamasıyla oldu. 
Yaprakların dokusunu görünce büyülendim ve bir daha kopamadım. 
Yapraklarla ev aksesuarları, küpeler, kolyeler yapılıyordu. Resimle 
birleşirse neler olurdu? 

Yaprak dışında kullandığınız boya sulu boya mı? 
Sulu boya kullandığım da oluyor ama çoğu zaman akrilik boya 
kullanıyorum. Akrilik boyayı da sulu boya tekliğinde su ile açarak 
kullanıyorum. Akrilik daha çabuk kuruyor ve benim sabırsızlanışıma, 
heyecanıma uyum sağlıyor.

Doğa ile ilişkiniz sanatınız dışında nasıl?
Doğa yüzyıllardır sanatçıların çıkış noktası ve ilham kaynağı olmuştur. 
Sanatçı doğadan kendisi için gerekli parçaları alır, gözlemler, süzgeçten 
geçirir, tekrar yorumlar ve idealleştirir. Doğadaki nesneler tek başına 
yeterli değildir onun için. Hayal gücünün de birleşmesiyle bambaşka bir 
anlam ve ruh katar. Benim için de doğa, sonu olmayan büyük bir gizem. 
Sürekli gözlemleyip doğadaki ve içimdeki gizemi çözmeye çalışırken 
fırçamla notlar alıyorum kâğıtlara diyebilirim. Bu dönem biliyorsunuz 
eserlerimde kullandığım başkahramanım yaprak. Bir büyüteçle 
yaprağın dokusunu incelediğinizde bile dimağınızda oluşan düşünceler 
üzerine yazılacak o kadar söz, çizilecek o kadar çok resim var ki…

Eserlerinizi şimdi de tekstil ürünlerine uyarlıyorsunuz. 
Sonuç nasıl? İlgi çekiyor mu?
Yaşadığımız çağ, endüstri çağı ve sanat eserlerini artık sadece duvarlarda, 
stantlarda değil; ürüne dönüştürülmüş formda görebiliyorsunuz. 
Ben de eserlerimi tekstil ürünlerinde tekrar yorumladım. Endüstriyel 
tasarım adındaki “endüstri“ kelimesi seri üretimden geliyor. Dolayısıyla 
üretimin getirdiği sınırlamaları iyi analiz edebilmelisiniz; aynı zamanda 
da estetik, fayda sağlayıcı seri üretim şartlarının üstesinden gelebilmeli 
tasarımlarınız. Sadece bununla bitmiyor. Ürün geliştirme, satış ve 
pazarlama kısmı da bambaşka bir uzmanlık alanı. Bu alanda uzman 
ekip arkadaşlarımla heyecanımızı birleştirdik ve gücümüzle çalışıyoruz. 
Ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışında satışa sunmaya başladık ve çok ilgi 
gördü. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu hissettiriyor ve projemize daha 
sıkı sarılmamızı sağlıyor. Tasarımlar moda sektöründe hızla koşacağa 
benziyor. En azından dileğim o.

Herhangi bir sergi açtınız mı?
Klasik sergilere hiç katılmadım, ne kişisel ne karma. Bunun özel 
nedenleri var. Bunlardan biri de şu; teknoloji çağında yaşıyoruz ve 
her gün eserlerimi binlerce insanla paylaşabiliyorum. Dilediğim gibi 
yönetebildiğim, büyük kitlelere ulaşabildiğim bir galeri. Eserlerime 
ve ürünlerime dokunup hissetmek isteyenler için hem tablolarımı 
sergileyebileceğimiz hem de tüketicilerin ürünleri yakından 
görebilecekleri aynı zamanda da sanat ortamına dâhil olabilecekleri 
bir mağaza-galeri gibi bir fikrimiz var. O zaman; sürekli açık olan, tüm 
sanatseverlerin istediği gibi vakit geçirebilecekleri bir sergi alanım 
olacak.

Genelde hangi yapraklar bu çalışmaya uygun? Bir 
yaprağın eserlerinizde kullanılabilecek hâle gelmesi ne 
kadar zamanınızı alıyor? 
Yaprakların yapımıyla ilgili birçok yöntem var. İnternette kısa bir 
araştırma yapıldığında rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sodalı suda yaprağı 
kaynatmak gibi. Zahmetli, uzun süren bir işlem. Manolya, kiraz, ceviz 
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tasarım adındaki “endüstri“ kelimesi seri üretimden geliyor. Dolayısıyla 
üretimin getirdiği sınırlamaları iyi analiz edebilmelisiniz; aynı zamanda 
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sanatseverlerin istediği gibi vakit geçirebilecekleri bir sergi alanım 
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yaprağıyla en iyi sonuçları alabiliyorsunuz. Yaprak cinsinin etli 
değil, kuru ve damarlı olması gerekiyor. Yaprak yapımı oldukça 
vakit alan bir süreç ve bu konuda da destek alıyorum. Türkiye’de 
Türk yapraklarıyla da üretim ve satış yapan firmalar var. Dileyen 
benimle iletişime geçebilir ve yönlendirebilirim.

Siz nelerden besleniyorsunuz? Size en çok ne ilham 
verir?
Doğa zaten çıkış noktam, içinden çıkamadığım en önemli ilham 
kaynağım. Bir de müzik… Müziksiz resim yapamam. Hatta resim 
yaparken dinlediğim müzikleri de paylaşıyorum; fırçamın, müziğin 
ahengiyle dans ettiğini çokça duyuyorum.

Fiyat aralıklarından bahsedebilir misiniz? 
Çalışmalarımın fiyatları değişiyor. Ulaşılabilir olsun istiyorum. 
Finansal tarafı değil, mekânlarda görmek beni daha çok mutlu 
ediyor. Ebatlarına ve üzerinde ne kadar yoğunlaşmış oluşuma 
göre fiyatları değişiyor. Samimiyetle söyleyebilirim, rahat satın 
alınabilecek fiyatlarda. 

Okuyucularımız size nasıl ulaşabilir?
“Yesimlivaoglu” adlı Instagram hesabımdan çalışmalarımı 
inceleyebilirler ve bana rahatlıkla ulaşabilirler. 

İskelet yaprağı ile yapabileceklerinizin 
sınırı yok. Yapraklardan çeșit çeșit 

çiçek motifl eri, melek ve kuș kanatları, 
balıklar, at yeleleri yapıyorum. Çıkan 

sonuçlar çoğu zaman beni de șașırtıyor. 



davet

Mezunları 
Buluşturan 
Şenlik
TED Ankara Koleji mezunları 
“Geleneksel Kuru Fasulye Günü” 
etkinliğinde bir araya gelerek 
unutulmaz bir gün yaşadı.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin  gelenekselleşen “Kuru 
Fasulye Günü” etkinliği, bu sene kolej-IN sosyal tesisinde, Jabbar ve 
DJ Deeprise’ın sahnesiyle gerçekleştirildi. Her sektörden katılıma yer 
verilen stantlar, çocuklara özel eğlence alanları ve havuz başındaki 
sahne ile yaklaşık iki bin katılımcı oldukça keyifli bir gün geçirdi.  

DUYGU AYTAÇ, CEM MEÇO

ÇİĞDE KİZİR, CEREN GENÇ

EMİNE GÜL SAVCI 

NECDET AKDAȘ

Derneğin 
gelenekselleșen 
etkinliğinde bir 
araya gelen 
TED Ankara 
Koleji Mezunları, 
Jabbar ve 
DJ Deeprise  
eșliğinde 
doyasıya eğlendi.

FERİDUN-DENİZ ÜLGEN ORHAN KÖPRÜLÜ BUKET AYRANCIOĞLU ECEM DEMİRER İPEK AYDIN 

SELÇUK PEHLİVANOĞLUEZGİ HIZ BUYURGANYASEMİN POLATTAMER KARADAĞLI 
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ncelikle kendinizden bahseder misiniz? 
1997 yılında İstanbul’da doğdum. Yeditepe 
Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum; fakat 
küçük yaşlardan beri hep tasarım ve dekorasyon 
ruhu yüksek zevklere sahip biriydim. Jera 
Design’ın çıkış hikâyesi de ev dekorasyonundan 
geçiyor. İki sene önce ailemin evini dekore ederken, 

benim odamda ve bahçe grubunda Jera Design’ın kumaşlarını 
kullandık. Sonrasında çanta yapma fikri doğdu. Bunun yanında, 
kişiselleştirilmiş ürünleri çok severim; bu düşünceyi kumaşlarla 

birleştirince ortaya çok özel bir ürün çıktı. Müşterimize geniş 
kumaş yelpazemizle, ürünü kişiselleştirme seçeneği sunuyoruz. 
Yani özetle Jera Design ürünlerine sahipseniz, farklı ve size özel bir 
ürününüz var demektir.

Jera Design hangi motivasyonla yola çıktı, misyonu 
nedir?
Jera Design bir dekorasyon ve kişiye özel tasarım fikrinden ortaya 
çıkmıştır. İnsana pozitif enerji veren mekânları, ürünleri, desenleri 
hayatımın her alanında yaşamayı ve yaşatmayı severim. Jera 

Ö
Tasarım ruhunun küçük yașlarından itibaren var olduğunu belirten Jera Design 

kurucusu Bașak Demir Kutludoğmuș; markasının motivasyonunu, ürün 
yelpazesini ve hedefl erini anlatıyor...

Mutluluk Veren Ürünler
Jera Design

röportaj

BAȘAK DEMİR KUTLUDOĞMUȘ
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Design ürünlerinin mutluluk veren, pozitif bir enerjisi olduğuna 
inanıyorum ve bunu tasarımlarımla sizlere geniş yelpazede 
sunuyorum.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor?
Voyage bag, clutch, makyaj çantası mevcut. Bu ürünleri 
tasarlarken de kullanışlı ve çok amaçlı ürünler olmasına dikkat 
ettim. Örneğin; voyage bag ürünümüz seyahatlerde el bagajı ve 
plaj çantası olarak kullanılabilir, bunun yanı sıra katlanabilir 
ve özel kesesiyle bavulunuzda da yer kaplamayacak portatif 
özelliğe sahiptir.

Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?
A’dan Z’ye hayatımın her alanında çok detaycı bir yapım 
var. Bunu da işime yansıtıyorum. Kumaş, astar, fermuar ve 
nakışla mükemmel bir renk kombinasyonu oluşturarak 
süreci tamamlıyoruz. Kumaş ve aksesuarların yüksek işçilikle 
birleşmesini sağlıyoruz. Ürünlerimizi özenle ve sevgiyle 
müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor? Hangi materyalleri 
kullanıyorsunuz? 
Müşterimizin karar aşamasından sonra atölyemizde kumaşlar 
nakışa alınıyor, ardından çanta haline geliyor ve sonrasında 
paketleme işlemi ile tedarik aşaması gerçekleşiyor.

Gelecek planlarınızda neler var?
Gelecekte, ürün yelpazemizi genişletmeyi; giyim ve aksesuar 
kategorilerimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyorum. 
İlerleyen zamanlarda Jera Design markasının dünya çapında bir 
marka değeri olacağına eminiz. 



Çocuklar İçin 
Bir Arada
Karaca, Türkiye genelindeki eğitim 
çalışmalarına gelir elde etmek ve 
her çocuğa fırsat eşitliği sağlamak 
amacıyla UNICEF’le hayata geçirdiği 
projesi için yeni oluşturduğu 
koleksiyonunun tanıtımına özel bir 
davet gerçekleştirdi. 

Karaca ve UNICEF’in geliştirdiği “Geleceğin İncileri İçin El Ele” 
sosyal sorumluluk projesine, Türkiye’nin kendi alanlarında önde 
gelen isimlerine ait tasarımların yer aldığı yeni ürünler eklendi. 
Birbirinden değerli isimler, gerçek inciden üretilen “Fine Pearl Extra” 
kahve fincanları, mugları, çay tabakları üzerinde kullanılan eser ve 
ikonları ile bu anlamlı projeye katkıda bulundu. Oluşturulan yeni 
koleksiyonun tanıtımına özel düzenlenen davete seçkin konuklar 
katıldı. 

davet

FATİH KARACA

TEZER KUTLUK

DEVRİM ERBİL VAROL YAȘAROĞLU

ALANOR OLAL
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Sosyal 
sorumluluk 
projesine 
eklenen yeni 
ürünlerin tanıtımı 
için düzenlenen 
etkinliğe sanat 
dünyasının çok 
sayıda ünlü ismi 
katıldı.

ZAFER KOZANOĞLU, BUKET TAȘDELEN, NİLGÜN DİLEK ZEYNEP YILMAZSİNAN ÖNCEL 

CEYDA DÜVENCİLEYLA TURGUT-MÜJDAT GEZEN SADETTİN SARAN



yunculuk kariyeriniz nasıl başladı? 
Aklınızda olan bir şey miydi?
Oyunculuk kariyerim, üniversitede tiyatroya 
gidip sahneye çıktığım an bir daha inmek 
istememem ile başladı. Her zaman en büyük 
hayalimdi. 

Tiyatroya olan ilginizi nasıl tarif edersiniz?
Tiyatro benim için doğru yolun ve doğru insan olmanın 
gizli bir anahtarı. O anahtar ile açtığın kapılar o kadar 
kıymetli ki, neden nefes aldığını bilmek gibi hissettiriyor 
diyebilirim.

O
Kasaba Doktoru’nun güzel oyuncusu Eda Nur Gülbudak; kariyeri, hayalleri ve 

rutinleri ile ilgili merak edilenleri MAG Okurları için içtenlikle cevapladı...

İşini Keyifl e Yapmak

röportaj

Size en çok keyif veren sanat dalı hangisi?
Birçok sanat dalına ilgi duyuyor olsam da, tiyatro en çok keyif 
aldığım sanat dalı.

Kendinizi rolünüze nasıl hazırlıyorsunuz?
İçten, benden, bizden biri gibi yaklaşarak… 
 
Çalışmaktan en çok keyif aldığınız rol arkadaşınız 
kim?
Bunu söylemek çok zor. Her biriyle ayrı ayrı çalışmaktan çok 
keyif aldım. Benim için yaşamış olduğum her an çok kıymetli ve 
özeldi.

Eda Nur GUlbudak 
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Ayperi’yi canlandırmaya nasıl karar verdiniz? Aranızda 
benzerlikler var mı?
Ayperi çok özel ve zeki bir kız diye düşünüyorum; fakat en çok 
geçmişte yaşadığı acıları benim ilgimi çekiyor. Yaşamış olduğu 
birçok zorluğa rağmen pes etmemiş güçlü bir kadın olması çok 
gurur verici. Ayperi’nin de benim gibi işine çok büyük saygısı 
olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu konuda benzerlik taşıdığımızı 
söyleyebilirim.

Canlandırmayı çok istediğiniz bir rol var mı?
Hayalimde birçok projede oynamak var. Muay Thai’ye olan ilgimden 
ötürü özellikle dövüşçü bir kadını canlandırmayı ve böyle bir rolde 
oynamayı çok istiyorum.

Oyunculukta kurallarınız var mı?
Disiplin, saygı ve keyif almak.

Yaşadığınız en ilginç set deneyimini anlatır mısınız?
Setteki ekip arkadaşlarımla çalıştığımız süre boyunca birçok ilginç ana 
şahitlik ediyor ve deneyimliyorum. Şu an aklıma gelen ilk olay; geçen 
yıl oynadığım projede, kaldırımda partnerimle bir sahnem vardı. Bizim 
için önemli ve duygu dolu bir sahneydi. O sırada yanımızdan bir aracın 
geçerken yavaşlayıp bana laf atması ve bunu sürdürürken araçla 
devam etmesi ile ben ve ekip arkadaşlarım şok olsak da kesmeden 
o sahneye devam etmiş ve bitirmiştik. Sahne bittiğinde gerçekten 
çok rahatsız olmuştum. Bu durum beni ve ekip arkadaşlarımızı çok 
rahatsız etse de ne yazık ki önüne geçemediğimiz bir durum olmuştu. 
Sonrasında ekipteki canım arkadaşlarımın güzel sözleri ve jestleri ile 
enerjimiz yerine gelmişti ve kaldığımız yerden devam etmiştik. 

Yaptığımız iş doğrultusunda birçok iş ortamında olduğu gibi biz de 
zorluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ne yazık ki bu tarz durumların 
önüne geçemesek de işe olan saygımız ile günü en güzel şekilde 
bitirmeye ve işimize odaklanmaya çalışıyoruz. 
Biz yalnız görünsek de işini disiplin ile yapan güzel kalpli ekip 
arkadaşları ile çalışıyoruz. Buradan tekrar, çalıştığım ve çalışmakta 
olduğum ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.
 
Tatil günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Tatil günlerimi kendime vakit ayırarak geçirmeyi seviyorum. Sevdiğim 
müzik listesi eşliğinde resim yapmak, salonda spanick yapmak, torba 
dövmek ve ata binmek en çok keyif aldığım aktiviteler. Bunlar dışında 
elbette sadece dinlenmek ve film izlemek de tatil günleri tercihlerim 
arasında diyebilirim. Favori şehirlerim; İstanbul, Antalya ve Isparta.
 
Spor ve beslenmeye bakışınız nasıl?
Muay Thai ile tanışana kadar benim için spor yapmak, istediğini 
yemek anlamına geliyordu; fakat şu an spor yapmak, meditasyon 
hâline geldi ve bana çok iyi geliyor. Beslenme konusunda kesin bir şey 
söylemek doğru olmaz aslında. Zaman zaman dikkat ediyor olsam 
da çoğu zaman yaptığım sporun arkasına saklanıp istediğim her şeyi 
yerim.

Güzellik sırrınız var mı? Güzellik rutininizden bahseder 
misiniz?
Güzellik sırrım olduğunu düşünmüyorum. Bence güzellik insanın 
kendisi olduğu her andır. Rutin olarak cildimle ilgilenmeyi ve bakım 
yapmayı seviyorum. Makyaj yapmadan önce cildime güneş kremi 
ve nemlendirici baz sürüyor ve makyajımı çıkardıktan sonra rutin 
ürünleri kullanmadan önce mutlaka gül suyu ile siliyorum. Güllerin 
şehrinde doğmuş olmanın en büyük avantajını cildimde yaşıyorum 
diyebilirim.

Çantanızdan asla ayırmayacağınız, onsuz evden 
çıkmam dediğiniz eşya nedir?
Kulaklık. Bazen gün içerisinde herkesten uzaklaşmak ve sadece 
kendimle kalmak çok iyi geliyor. Bunu da en kolay kulaklık ile 
sevdiğim müzikleri dinleyerek sağlayabiliyorum. 
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Yurt içi ve yurt dıșı araștırmalar yaparak, ziyaretçilerine farklı bir deneyim yașatma 
arzusuyla yola çıkan Harper’s Coffee’nin kurucusu Mert Memiș, müșterilerine 

eșsiz bir atmosferde kaliteli kahve ve lezzetli tabaklar sunuyor...

Benzersiz Tasarımıyla
Harper’s Coffee 

röportaj

MERT MEMİȘ

ncelikle kendinizden bahseder 
misiniz?
6 Ağustos 1999 Ankara doğumluyum.  Turizm 
sektöründe hali hazırda 20 yılı aşkındır faal olan 
aile şirketimiz MERTUR’un sahibi ve Harper’s 
Coffee’nin kurucusuyum.

Harper’s Coffee’nin öyküsü nedir? Nasıl bir 
vizyonda ilerliyor?
Harper’s Coffee uzun yıllardır üzerinde düşündüğüm, 
hem yurt içi hem de yurt dışında araştırmalar yaparak 
müşterilerimize farklı bir deneyim yaşatmak, onlara 
unutamayacakları bir ortamda ağırlamak üzere hayata 
geçirdiğim bir işletme. Türkiye’de ve dünyada benzeri 
olmayan iç mekân tasarımı, kahve ve tatlarımızın 
harmonisiyle buluşarak akıllarda kalıcı bir etki birakmayı 
hedefledik.

Müşteri portföyünüz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?
Bulunduğumuz lokasyon itibarı ile, farklı ülkelerden 
insanların yoğunlukta olduğu, üniversite öğrencilerimize 
çok yakın temas halinde olduğumuz bir işletmeyiz. 
Müşterilerimize bu konuda çok kültürlü bir deneyim 
sunmaktayız. Harper’s Coffee’nin eşsiz atmosferinde kendinizi, 
her köşesinde fotoğraf çekerken ve farklı dilleri duyarken; 
bunların hepsini de kaliteli bir kahve ve lezzetli tatlarımızı 
yerken bulacaksınız. Tüm Ankara’yı, bu deneyimi yasamaları 
için Harper’s Coffee’de beklemekteyiz. 

Ö
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Renkli 
Bir Partiyle 
Buluştular
Özgür ve benzersiz süslemeleriyle 
objeleri yeniden yorumlayan ve 
çiçekçilik dünyasına yeni bir soluk 
katan Anka Çiçekçilik, 
yaza merhaba partisi düzenledi.

MAG PR Solutions’ın da sponsorları arasında yer aldığı renkli 
partiye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim 
katılım gösterdi. DJ Murat Muratlı’nın sahne aldığı etkinlikte 
konuklar çeşitli kokteyllerle parti boyunca doyasıya eğlendi.  

davet

SERAP KAÇAR MURAT MURATLI

MELİKE ÇULCUOĞLU METE BAYKARA

CAN KAÇAR
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KAAN-NİMET AKIN FARUK-GÜLCAN NALBANTOĞLU ENDER CANDAR

NEZİH ALLIOĞLUAYDAN GÜLESRA DÖNERTAȘBUĞRA YÜKSEL

Eğlenceli bir 
parti ile yaza 
merhaba diyen 
Anka Çiçekçilik, 
kokteyl ve 
ikramlarıyla 
konuklarına 
keyifl i bir gece 
yașattı.



karma

Nice Guy/Good Guy 
Syndrome

Efendi erkek sendromunuz olabilir! 
Kadınlar okusun, erkekler 

uygulasın...

ayatın yapısındaki hızlı değişmeler, bugün diğer 
insanların onayı peşinde koşan bir erkek arketipi 
yarattı. Bugünkü adıyla bu erkeklere “efendi erkekler” 
(iyi çocuklar) diyoruz. Başkalarının onayı peşinde 
koşan, kusurlarını birer eksik gibi saklamaya çalışan, 

başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğundan öncelikli görenler, 
diğer erkeklerle, en çok da babalarıyla ve erkeklik güdüsüyle 
çatışmalar yaşarlar. Başkalarının onları nasıl gördüğünü çok 
önemserler ve hata yapmaktan deli gibi korkarlar, imajlarını 
sarsacağını düşünürler; çatışmadan ya da fikir ayrılıklarından 
hoşlanmazlar. Özellikle kadınları memnun ederek, diğer erkeklerden 
farklı olduğunu kanıtlamayı ve kadınlarının beğenisini almayı bir 
teknik olarak kullanırlar.

Nerede bunlar diye uzakta aramayın. Aile üyeleriniz, en yakın 
dostlarınız, hatta kendiniz bile olabilirsiniz bu efendi erkekler. 
Yeterince iyi olurlarsa sevileceklerini, kadınların bağırlarına 
basılacaklarını, istediklerini kolayca alabileceklerini ve rahat 
edeceklerini düşünürler. Bu nedenle de yüzleri hiç gülmez. Sanki 
kimse fark etmiyor gibi, hayalet gibi yaşarlar. Gerçekçi olamadıkları 
için, olmadıkları gibi ve çıkarcı davranırlar sürekli. Beklenti 
içindedirler. Bu da bir sürü hayal kırıklığı biriktirmelerine sebep olur, 
birden patlamaları ile meşhurdurlar ve manipülatiflerdir. Pasif-
agresiftirler; düdüklü tencere gibi her patlamaya müsaittirler. Efendi 
erkekler yalnızdırlar. Sevilme ve beğenilme arzularından dolayı 
kendileri olamazlar ve doğal olmadıkları için ilişkilerinde başarısız 
olurlar. Bu başarısızlık cinsellikte de kendisini gösterir.

Efendi Erkek Olduğunu Düşünüyorsan Unutma
Herkes kadar kusurlusun, herkesin onayını kazanmak zorunda 
değilsin, kusurlarını ve hatalarını saklamak zorunda değilsin, 
insanlar seni olduğun gibi sevebilirler, kusurlarımızla varız ve bizi biz 
yapan detaylar bunlar, kaçamayacağımız gerçekler. Aynı açıdan değil 
aynı acıdan bakanlar daha iyi anlaşırlar. Bu da diğer kusurlularla 
bizi bir araya getirir. Sınırlarını çiz, hoşlanmadığın şeyleri dile getir. 
Diğer erkeklerle tekrar iletişim kur, maskülen enerjiye maruz kal ve 
kendine saygın yükselsin. Doğru rol modellerin olsun. Unutma, seni 
memnun etmekten sorumlu tek kişi kendinsin. 

H
Bu ay; bildiğimiz halde adlandıramadığımız, hepimizin hayatının bir yerinde 

konumlanmıș, adı iyi olsa da aslında sözlükteki iyi tanımına uymayan 
bir durumu ele alacağız. 

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

Bunun Gibi Otomatik Davranışları Düzelt
İnsan ilişkilerinde hep garantici misin? 
Her şeyi berbat etmekten mi korkuyorsun? 
Korku her şeyin önünde mi? 
Almak için vermeye devam mı ediyorsun? 
Sürekli başka insanları memnun etmeye mi çalışıyorsun? 
Duygularını bastırıyor musun? 
Zor durumlardan kaçınıyor musun? 
Kendinden çok başkalarını mı düşünüyorsun? 
Bunları tespit ettiysen bu düşünce ve davranışları acilen 
bırakmalısın.

Çıkarları için seninle zıtlaşan insanlara “güle güle” de, istediğin 
bir şey varsa korkmadan yap. En fazla sonucu öğrenirsin ve 
elbette üstesinden gelirsin. Her zaman yaptığın davranışları 
yaparsan, her zamanki sonuçları alırsın. Bu nedenle hayır 
demeyi öğren, bahane üretme ve şikayet etmeyi bırak, çünkü 
şikayet edenler asla başarılı olamazlar. İnsanlarla iletişimde net 
ol ve sana kötü davranmalarına izin verme. Diğer insanların 
problemlerinden kendini arındır. İşe yaramayan, problemli 
ilişkileri, arkadaşları, insanları düzeltmekle uğraşma ve 
kesinlikle bunları hayatından çıkar.

Hayatta kontrol denilen şey bir yanılgıdır.
Efendi erkekler çok çekingen ve pasiftir. Bu yüzden kadınlar 
tarafından itici bulunuyorlar. Kadın içgüdüsel olarak böyle 
bir erkeğe arzu duyamaz veya güvenemez. Efendi erkeğin 
genel olarak neslinin aktarılmaması gerektiğini düşünüyorlar, 
çünkü bu adam vahşi doğada gerçek anlamda hayatta 
kalabilecek becerilere sahip olduğunu göstermiyor. Kadınlar bu 
açıdan atılgan, agresif, sosyal ve istediğini elde eden erkekleri 
çekici buluyor. Efendi erkek karakteri genel olarak kadınlar 
tarafından çekici bulunmuyor. Kadınlar yaşları geçtikleri için 
mecburiyetten böyle adamlarla evlenmeyi mantıken tercih 
ediyorlar.

Efendi olmak suç değil, erkek güdüleriyle modern dünyada 
hayatta kalmak güç asıl.  

haber

Renkler ve Günahlar’da farklı teknikler kullanarak ürettiği eserleriyle, 
sanatseverleri günlük hayatta fark etmedikleri tehlikelere ve 
problemlere karşı dikkatli olmaya davet eden Erhan Us’un ArtContact 
II. Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında davetlilerle buluşan sergisi yoğun 
ilgi ve merakla karşılandı.   

Şehirde 
Spor Var

Us’un Sergisi: 
Renkler ve 
Günahlar

Ankara’nın yeni nesil spor ve 
yaşam kulübü Base Life Club’ın 
gelenekselleşen, eğlenceli ve bol 
adrenalin dolu etkinliği “Cardio Night 
ile Yaza Merhaba” partisi büyük ve 
coşku dolu bir katılımla gerçekleşti.

Kavramsal sanatçı ve yazar Erhan 
Us’un, günlük hayatta karşılaşılan ama 
önemsenmeyen şeyleri eserleri yoluyla 
ifade ettiği on dördüncü kişisel sergisi 
Renkler ve Günahlar, ArtContact II. 
Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Base Life Club bu yılki “yaza merhaba” partisini açık havada, spor 
severlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Başkent Akademi Jimnastik 
Kursu’nun miniklerinin izleyicileri büyüleyen gösterilerinin 
ardından yapılan sürpriz hediye çekilişiyle katılımcılar 
birbirinden özel hediyeler kazandı. Sektörün önde gelen 
firmalarının açtığı stantlardan bilgi alan davetliler, ikramlar ve 
lazer şovlarıyla keyifli bir akşam yaşadı. 
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karma

Nice Guy/Good Guy 
Syndrome
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ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Şu anki çalışma alanınıza 
yönelişiniz nasıl oldu?
Bir baktım ki doğmuşum ve olaylar hızla gelişmiş. 
Her şeyin farkına vardığımda hipnozcuydum, 
kırkımdan sonra psikolog oldum. İlk lisans Türk Dili 
ve Edebiyatı, dört yıl kadar muhabirlik/gazetecilik, 

ardından öğretmen ve işletmeci olarak on sekiz yıl süren bir 
dershane yaşantısı... Sonrasında şirket kültürü, insan kaynakları/
kariyer eğitimleri şirketimle de biraz yola devam ettim ve kırk 
yaşımda hipnoz ve psikoloji ile bu zamana kadar geldim. Şirket 
eğitimlerinde, insanların bireysel sorunlarının fazla olduğunu, 
bunlar aşılmadan birçok şeyin çözüm olamayacağını anladıktan 

sonra “daha esaslı, öz bir yardım yöntemine ihtiyaç var” inancıyla 
hipnozu tanımış oldum. Ardından yeniden öğrenci oldum: Psikoloji 
lisansı, psikoloji yüksek lisansı ve klinik psikoloji doktoramı da 
yaparak bu noktaya gelmiş oldum.

Hipnoz ve hipnoterapi nedir? 
Hipnoz, özel bir zihinsel durumdur, beynimizin gün boyu 
yaşadığımız hâllerinden bir hâlidir. Rahatlamak, gevşemektir 
hipnoz. Zihni gevşeten, bedeni gevşeten rahatlatıcı bir zihin 
durumudur. Yüzde yüz faydalıdır. İşini bilen, tecrübeli bir uzmansa 
eğer partneriniz, uzanıverin koltuğa; dünyanın en keyifli ve güvenli 
uygulamasını yaşayacaksınız demektir. En küçük bir zararı asla 
yoktur.  Biz hipnoterapistler, beynin hipnoz durumunu kaliteli bir 

Ö
Hipnoz ile tedavinin yanında eğitim, seminer ve konferanslar da veren 
Klinik Psikolog Dr. Mehmet Bașkak, hipnoterapiye dair merak edilenleri 

MAG Okurlarına özel olarak yanıtlıyor...

Huzurlu Bir Ruh Hali

röportaj

Mehmet Baskak
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İnsanların korkularını, öfkelerini, 
streslerini ileri düzeyde yönetmesine, 

moral ve motivasyonlarının yüksek 
olmasına ihtiyaç duyulan her yerde ve 

alanda hipnoz kullanılabilir.

iletişimle sağlıyoruz. Ana yöntem konuşmaktır. Hipnozu bilimsel 
yöntemlerle, insanların sorunlarını aşmalarında bir araç olarak 
değerlendiriyoruz. Psikolojinin, birçok terapi tekniğiyle hipnozun 
sentezlendiği o çok etkili psikoterapi yöntemine de hipnoterapi 
diyoruz.

Hipnoz hali nasıldır? 
Bir sanat eserine bakarken hissettiğiniz o hoş durum gibidir, 
sevdiğiniz birine sarıldığınız andaki rahatlık ve huzura benzer bir 
zihin hâlidir, ufka bakarken hissettiğiniz dinginlik durumu gibidir. 
Nerede olduğunuzu kesinlikle bilirsiniz, aklınız başınızdadır, normal 
işinizi gücünüzü yaparken bilinçli haliniz nasılsa hipnoz anında 
da öyledir; bilinciniz, açıktır. Tercih edip onayladığınız bir uzmanın 
yardımına izin verir ve kendinizi tatlı bir dalgınlığa, gevşeme haline 
bırakırsınız; en küçük bir itiraz noktası oluştuğunda müdahale eder 
ve tepki veririsiniz ya da gözünüzü açıp kalkar gidersiniz.

Hipnoterapi kimlere uygulanabilir? Bu yöntem ile 
hangi alanlarda tedavi sağlanabilir? 
Hipnoz için, kişinin akıl sağlığının yerinde olması yeterli bir 
durumdur. İletişim kurabildiğimiz, sorularımızı net anlayarak 
net cevap verebilen her yaş ve her düzey için uygundur. Zekâ 
sirkülasyonu ne kadar iyiyse hipnoz yeteneği o kadar iyi demektir. 
İnsanların korkularını, öfkelerini, streslerini ileri düzeyde 
yönetmesine, moral ve motivasyonlarının yüksek olmasına 
ihtiyaç duyulan her yerde ve alanda hipnoz kullanılabilir. Geniş 
bir kullanım alanı vardır. Psikoloji alanında çok etkili bir terapi 
yöntemidir, tüm psikolojik sıkıntıların tedavisinde etkin bir yöntem 
olarak kullanılabilir: Zayıflama, sigara ve diğer bağımlılıklar, fobiler, 
kaygılar, öfke kontrolü, cinsel problemlerin aşılması...

Nerdeyse bütün tıbbi girişimlerden önce ve sonra; ağrısız doğumdan, 
kısırlığın tedavisine, kanser hastalarının tedavisine destekten, 
şiddetli ağrıların dindirilmesine kadar birçok hekim, hipnozu tüm 
dünyada başarıyla kullanmaktadır. Pazarlama ve satış, reklamcılık 
gibi iknanın söz konusu olduğu birçok alanda da hipnozun temel 
yöntemleri yaklaşımların merkezini oluşturur.

Hipnozun en ileri aşamalarında hipnotist, kişilerin 
kontrolünü eline alabilir mi?
Eğer bir çizgi film karakteriyseniz bu mümkün ya da ucuz bir 
Hoollywood filminde de bu mümkün fakat normal hayatta bu tam 
bir batıl inançtır. Hipnotistlerin gücü yoktur, en derin hipnozda 
bile olsa insanları kontrol edemezsiniz, öyle olsaydı devletler askeri 
alana yatırım yapacaklarına hipnozculara yatırım yapar ve dünyayı, 
hipnoz ederek ele geçirmeye çalışırlardı. Böyle konuşanların  hipnoz 
konusunda oldukça bilgisiz olduklarını düşünebilirsiniz. Olsa 
hiç fena olmazdı aslında, oldukça becerikli bir hipnozcuyum, hiç 
çalışmazdım, devletin başında ben olurdum, her seçimi kazanırdım, 
dünyaya hâkim olurdum.

Gizli hipnoz hakkında bilgi verir misiniz?
“Gizli hipnoz” derken insan şöyle bir toparlanma ihtiyacı hissediyor: 
“Birisi benim beynimi kontrol edebilir, irademi teslim alabilir.” gibi 
bir alarm durumu... Tüm hipnoz çeşitleri konuşarak yapılır: Bir 
hipnoz uzmanının ofisine gidersiniz, bu hizmeti alırsınız ki bu aşikâr 
ve apaçık bir durumdur. Bunun dışında hayatın içinde, her alanda  
insanları ikna etme gayretinin olduğu tüm zeminlerde hipnotik bir 
etki vardır. Sürekli maruz kaldığınız bir reklam da sizi ikna etmeye 
çalışır; on beş kez izleyip en sonunda şunu bir deneyeyim diyorsanız 
ikna gerçekleşmiştir. İşte esasen bu dolaylı ikna durumu gizli 
diye adlandırılıyor. Ofiste olan da televizyonda olan da Twitter’da 

bol tekrarlı okumayla olan da bu açıdan dolaylı bir hipnozdur. 
“Gizli”den anlaşılması gereken, “dolaylı yoldan” yaşam içindeki 
konuşmalarla/dinlemelerle ortaya çıkan ikna olma sürecidir. 
Yoksa ajanlı majanlı bir filmdeki gibi “Birisi beni perde arkasından 
hipnoz edecek de irademi sıfıra çıkartacak” gibi bir saçmalık 
değil...

Hipnotik kelimeler neler olabilir? Bunlar kötü 
amaçlı kullanılabilir mi?
Özel bir sır, özel şifreli bir kelime yoktur. Kullanıma göre 
tüm kelimeler hipnotiktir. İnsan zihniyle ilgili biraz okuma 
yapmışsanız, biraz bilgiye sahipseniz her kelime hipnotiktir. Özel 
bir kelime yoktur ama satış amaçlı, hipnotik kelimeler/cümleler 
diyerek isterseniz birçok madde sıralayabilirsiniz, bu bir piyasa 
gerekliliğidir.  “Ana” kelimesini “Analar kutsaldır” cümlesinde 
kullanabildiğiniz gibi, bir küfür içerisinde de kullanabilirsiniz. 
Birincisi yararlı, ikincisi zararlıdır. Tüm kelimeler; söyleyenin 
niyetine, amacına göre iyidir ya da değildir.

Tedavi seanslarınızın dışında, eğitim ve seminerler 
de veriyorsunuz. Bunlardan biraz bahseder misiniz?
Yaklaşık on beş yıldır titizlikle yürüttüğüm bir hipnoterapi 
okulum var. Talep edenlere hipnozu bilimsel yöntemleriyle 
öğretiyorum. Tüm hipnoz çeşitleri öğretilir, eski sistemler, yeni 
sistemler... Hipnoz eğitimi ciddi bir iştir ve bir uzman yetiştirme 
programı olarak tasarlanmıştır. Yüz kırk saatten iki yüz saate 
kadar bir geniş ve derin müfredattır bu. Temel eğitim programı; 
sıfırdan alır ve hipnozu öğretir. İleri düzey ise hipnoterapinin 
özel değişim tekniklerini, yardım etme becerisini öğretir. Bizdeki 
bazı programlar da yüksek düzeydir ki sadece hipnoz uzmanları 
içindir. Her eylülde başlar ve yedi ay, her ayın bir hafta sonunda 
buluşmak kaydıyla devam ederiz. Katılan kişi öğrenirken değişir, 
kendi kişisel gelişimini de somut biçimde yaşar eğitim boyunca. 
Bunun dışında zaman zaman daha geniş kitlelere seminerler ve 
konferanslar olmakta.

Yakın zamanda yeni etkinlikler olacak mı?
Bu ay, herkesin öğrenmesi gereken mini bir eğitimle başlıyoruz 
sezona. Tek günde sabah 10.00 ile 17.30 arasında gerçekleşiyor. 
Otohipnoz eğitimidir bu. Kişinin kendi kendine yardım 
etmesinin, kendi kendini hipnoza almasının bilgisi verilir. Eylülde 
ise sıfırdan başlayarak uzmanlaştırmaya kadar yürüdüğümüz 
standart bilimsel hipnoz eğitimlerimiz var. Seminerler ve 
konferansları Instagram sayfamda mutlaka duyuruyoruz. 



Fotoğraf 
Kitabına 
Bodrum’da 
Lansman
Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök 
ve Koray Erkaya’nın ortak projesi 
olan “Deep Passion Misunderstood/
Rebirth” Bodrum’da gerçekleşen özel 
bir davet ile tanıtıldı.

Dünya serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen’in fotoğraflarının 
yer aldığı ve Ayşegül Dinçkök ile Koray Erkaya’nın ortak projesi olan 
“Deep Passion Misunderstood/Rebirth” fotoğraf kitabı, Bodrum’da 
düzenlenen bir lansmanda sanatseverlerle buluştu. İş, sanat ve 
cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı davette konuklar, 
piyanist İklim Tamkan ve opera sanatçısı Senem Demircioğlu’nun 
sahnesiyle ve Dolunay Soysert’in kitap anlatımıyla çok keyifli bir 
gece geçirdi. 

davet

AYFER TOPRAK ÖZLEM ALICI

PERVİN ERSOY YASEMİN ALOĞLU

AYȘEGÜL DİNÇKÖK
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Fotoğraf kitabının 
lansman 
davetine iș, 
sanat ve cemiyet 
dünyasının 
birçok tanınan 
ismi katıldı.

KORAY ERKAYA-BİLGE ÖZTÜRK-DAREN ERKAYA HASAN CEMAL, ZÜLFÜ LİVANELİ

ECE VAHAPOĞLUȘAHİKA ERCÜMENȘEVVAL SAMİNCİ AKSOY



slında akla ilk olarak, dünyaca ünlü aktör Ben 
Affleck’in bundan yaklaşık üç sene önce Tinder 
uygulaması üzerinden profil oluşturması ve genç 
kızlara mesaj göndermesi geliyor. Bu durum, o dönem 
Amerikan medyasında bir komedi malzemesi haline 
gelmişti, çünkü son derece ünlü bir Hollywood 
aktörünün yalnızlıktan bunalmış halde Tinder 

uygulamasında flört etmeye çalışması pek normal değildi. Gerçi 

A
Günümüzde sosyal medya uygulamaları ve arkadașlık sitelerinde yașanan 

ilișkiler gittikçe daha sıklıkla ifșa olmaya bașladı. 

Uygulamalarda 
Neler Oluyor? 

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

normal kavramı artık tartışmaya açık, yani neyin normal neyin 
anormal olduğunu tam olarak kestiremiyoruz, orası da ayrı konu.
Ben Affleck son derece gerçekçi olan Tinder profil sayfasında, 
yatının terasında keyif yaparken çekilmiş bir fotoğrafını 
paylaştı; fakat bu fotoğraf zaten paparazziler tarafından çekilmiş 
ve Google üzerinden kolaylıkla bulunabilecek bir görseldi. 
Dolayısıyla kimse onun resmî profil olduğuna inanmadı. Adam 
mesaj attığı kızları inandırmak için meğer ne kadar çabalamış. 

kadın-erkek-ilişki
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Fotoğraf paylașım isteklerine “
asla” yanıt vermeyin. Bu konuda “Adil’e Sor” 

uygulamasından bana gelen sorulara bir baktığım 
zaman, insanların bașına çok 

kötü olaylar geldiğini görüyorum.

“Ben gerçekten düşündüğün kişiyim!” diye mesaj gönderdiği bir 
kız ona “Git başımdan!” diye yanıt verince, muhtemelen ünlüler 
için sosyal medyada flört etmenin ne kadar imkânsız olduğunu 
anlamıştır. Neyse ki sonrasında hayatına Jennifer Lopez girdi ve 
adamı toparladı. Yeniden kendi normal ve izole yaşantısına geri 
dönmüş oldu. 

Öte yandan sadece ünlü sıfatını taşıyan kişiler için değil, aslında 
herkes için sosyal medyada flört etmek büyük riskler taşıyor. 
İşinize yarayabilecek naçizane tavsiye ve önerilerimi sizlerle 
paylaşıyorum:
Asla adresinizi profil sayfanızda paylaşmayın. Açık adresi 
geçtim, mahallenizi veya genelde vakit geçirdiğiniz kafe benzeri 
mekânları bile paylaşırken iyice düşünmelisiniz. Sosyal medya 
uçsuz bucaksız bir ortam ve orada kimin hangi niyetle dolaştığını 
bilemezsiniz. Dolayısıyla tedbirli olmak her zaman için size 
fayda getirir. Hayatınızla ilgili paylaştığınız en ufak bir detay, 
başkalarının elinde bir koz haline gelebilir.

Arkadaşlık sitelerinde genelde gecelik ilişkiler için profil sayfası 
oluşturan çok sayıda insan vardır; burada problem yok, herkes 
istediği şekilde yaşar, ancak siz profil sayfanızı oluştururken 
gerçekten ne için orada olduğunuzu kendinize itiraf edin ve 
bu konuda öncelikle de kendinize karşı gerçekten dürüst olun. 
Örneğin; ciddi ilişki arıyorsanız ve bir süredir mesajlaştığınız 
insan sürekli konuyu cinselliğe getiriyorsa, o zaman neden onunla 
mesajlaşmaya devam ediyorsunuz? Onun aslında uzun vadeli bir 
ilişki isteyen, son derece ciddi bir insan olduğunu kendinize telkin 
mi ediyorsunuz? Peki, bundan emin misiniz? Lütfen kendinizi 
kandırmayın.

Yalnızlık duygusunun ve kaybetme korkusunun sizi ele 
geçirmesine izin vermeyin. Arkadaşlık uygulamalarında aradığını 
bulamayan ama yine de umutsuzca birini aramaya devam eden 
insanları harekete geçiren temel sebepler bunlardır. Özellikle 
kaybetme korkusu, yani bir süredir mesajlaştığı insanla ne olursa 

olsun iletişimde kalmaya çalışmak genelde sizi sıkıntılı bir yola 
doğru sürükleyebilir. Belki de yalnız kalmanız daha iyi olacaktır.

Fotoğraf paylaşım isteklerine “asla” yanıt vermeyin. Bu konuda 
“Adil’e Sor” uygulamasından bana gelen sorulara bir baktığım 
zaman, insanların başına çok kötü olaylar geldiğini görüyorum. 
Henüz bir haftadır arkadaşlık uygulamasından mesajlaştığınız 
insan sizden çıplak fotoğraf istediği zaman, bunun kötü niyetli 
bir talep olduğunu anlayabilirsiniz; fakat iş orada bitmiyor, 
çünkü herhangi bir fotoğraf talebi de aynı şekilde risklidir. Ona 
selfie göndermeniz aslında daha pek tanımadığınız bir insana 
sadece bir hafta içerisinde çok güvendiğinizi gösterir ve kolay 
güvenebilen bir insan olmanız sizi bir av haline getirecektir. Artık 
bu noktadan itibaren siz tamamen mesajlaştığınız insanın insafına 
kalmış durumdasınız, çünkü eğer kötü niyetli biriyse, örneğin; 
gönderdiğiniz fotoğrafları kendi arkadaşlarıyla paylaşabilir. Ofiste 
çekilen ve tamamen flört ettiğiniz insana özel olarak paylaştığınız 
bir karenin bir sürü tanımadığınız insanın Whatsapp 
mesajlarında dolaşmasını ister miydiniz? Bana kalırsa; kimseyle 
fotoğraf paylaşmayın.

İlişki koçu olarak danışanlarımla paylaştığım felsefem şudur: 
Sosyal medya, tanımadığınız bir insanla sizi aynı masaya oturtan 
bir araçtır. Uygulamada mesajlaştığınız insanla karşılıklı yüz 
yüze masaya oturmadığınız sürece o insan bir yabancıdır. 
Mesajlaşmak eğer onunla tanışmanızı sağlıyorsa, o zaman bir 
anlam ifade edecektir. Tanışmadan kaçan ve sürekli sizi oyalayan 
fakat mesajlara devam eden bir insanın önceliği asla siz değilsiniz. 
Bu insanın hayatı asla size aktardığı gibi değil. Size yalanlar 
söylüyor ve oyalıyor, sizi erteliyor. Eğer karşılıklı oturup bir 
kahve içemiyorsanız mesajlaşmayı hemen kesin ve bu insanla 
hayatınızla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmayın. Mesajlaşmak ilişkide 
olmak değildir; sadece iletişimde olmaktır. İletişimde olduğunuz 
başka herhangi bir insanı iyice tanımadan ve onunla vakit 
geçirmeden kendinizi onunla ilişkide hayal etmiyorsunuz, öyle 
değil mi?  



Panel Geliri 
Öğrencilere 
Burs Oldu
Başarım Sensin Derneği, bünyesinde 
burs alan üniversite öğrencilerinin 
eğitim hayatlarına katkı sağlamak 
için Bodrum’un gözde otellerinden 
Casa Costa Hotel’de kadının gücü 
temalı bir panel gerçekleştirdi.

İş ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı panelin ev 
sahipliğini Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve 
dernek yönetim kurulu üyeleri üstlendi. Panelin ve ardından 
gerçekleşen akşam yemeğinin gelirinin dernek bünyesinde burs 
alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacağı ifade 
edildi. Kadının, hayatın her alanındaki gücünün vurgulandığı 
panel, kadın dayanışmasına bir örnek olarak gerçekleşti.  

davet

AYSEL AKÇAY SEDEFHAN OĞUZ

ÖZGE SANDER, ȘULE ARGÜDER

NUR BİLEN YAVUZER ESRA OFLAZ
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ECE VAHAPOĞLU ELİF İNCİ ARAS HÜLYA UYAR SİBEL KERİMOĞLU

SEDA ȘAHİN VARDAR AYȘE BURCU KAYA BERİL AKÇAY MİLKA KARAAĞAÇLI

Bașarım Sensin 
Derneğinin 
üniversite 
öğrencilerine katkı 
sağlamak amacıyla 
düzenlediği kadının 
gücü temalı panel 
Bodrum’da șık bir 
davetle gerçeklești.



eysel Donbaz, Ankara Üniversitesi DTCF 
Sümeroloji bölümünde 1958-1962 yıllarında 
okuduktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Tablet Arşivi’ne tayin edilmiş. Önce asistan, 
sonra uzman, bölümün şefi ve başuzman olarak 
kırk üç yıl görev yaptıktan sonra emekli olmuş. 
Bölümün yegâne öğrencisi olan Veysel Donbaz, 
tek öğrenci olmanın verdiği avantaj ve gayreti 

neticesinde sahasında başarılı olmuş bir ilim adamı olarak, büyük 
çoğunluğu yabancı devletlerde basılmış on yedi kitap ve dört yüz 
ilmi makale (hepsi yabancı dergilerde) yazmış ve kendisine bir 
de armağan kitabı hazırlanıp yetmişinci yaş gününde takdim 

V

Çocukluğumdan beri geçmiș kültürlere olan merakım beni arkeolojiye, tarihe 
ve eski dillere yönlendirmiștir. Eski dilleri anlayabilmenin, insanlığın yașadıklarını 
okuyabilmenin gücü bana hep çok büyüleyici gelmiștir. Bu nedenle Sümerolog 
bilim insanı sayın Veysel Donbaz’ın resmen peșine düștüm. Kendisine ulașmak 

pek kolay olmamakla beraber bunu bașardım. 
Tatlı kișiliği ve sonsuz bilgisiyle beni büyüledi. 

Antik Dillerin Lordu 
VEYSEL DONBAZ , SİNEM YILDIRIM

edilmiştir. Mesleği ile ilgili pek çok kongre ve çalıştaylara şeref misafiri 
olarak katılmış, oralarda bildiriler sunmuş, oturum başkanlıkları yapmış; 
Kanada’da The Royal Inscriptions of Mesopotamia Project’te, Finlandiya’da 
State Archives of Assyria Bulleten’de Perminent Advisory Committee 
Member (Daimi Danışma Kurulu Üyesi) olarak ve Almanya’da Studien zu 
den Ashur Texten (Asur Devri Çalışmaları) projelerinin yazı kurullarında 
görev yapmış ve halen yapmaktadır. Donbaz ayrıca anılarını da “Bin Kral 
Bin Anı, Bir Sümeroloğun Anıları” kitabıyla yayımlamış, karikatür ve 
resme büyük ilgisi nedeniyle “Archaeology Through Cartoons” ve sekiz 
suluboya resim sergisi açmıştır. Yurt dışında da geniş kitlelerce iyi tanınan 
sayın Donbaz’ın ilginç hayat hikâyesini siz değerli MAG okurlarına 
sunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum.

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com
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Eski dilleri bilmenin geleceğe ne gibi faydaları olur?
Metinleri okudukça, eski metinlerde var olan bilgilerin günümüz 
bilgileriyle bire bir olmasa bile çoğunlukla aynı olduğunu 
görüyoruz. Onlar da yiyip içip, yatıp kalkmışlar, yaşamları için 
gerekli olan ev, bark ve çeşitli aletleri kullanmışlar. Evlenmişler, çoluk 
çocuğa karışmış, kavga edip barışmışlar. Asker olup düşmanları 
ile savaşmışlar, yaşamları için gerekli olan hayvanları besleyip 
etlerinden, sütlerinden istifade edip hayatlarını sürdürmüşler. 
Bugüne göre daha fakir veya azla yetinerek çocuklarını büyütmüş 
ve nesillerini devam ettirmişler. Teknolojiyi yavaş da olsa kullanarak, 
daha iyiyi ve güzeli bulma hususunda ısrarlı olmuşlar. Kralları, 
sarayları, kanunları, adetleri hepsi bugün olanlar gibi. Değişen yalnız 
yüzleri ve gölgeleri olmuş.

Sizce insanların dilleri neden ayrıldı? Başka lisanlar 
nasıl oluşmuş olabilir?
İnsanın kafa yapısı hayvanlardan farklı olarak konuşmaya ve 
hatta bir düzine dili konuşmaya elverişli yapılmıştır. Bu bakımdan, 
gırtlağından çıkarabildiği her sesin bir değeri ve karşılığı olarak 
ihtiyaçlarını dile getirmişler. İnsanlar diğer yaratıklar içerisinde 
kılavuz görevini üstlendikleri için, çıkardıkları seslerin de bir anlamı 
olmasını istediklerinden, o seslere de birer değer atfederek bunu 
daimi hale getirmişler. Hayvanların kendi karınlarını doyurmak, 
üremek ve diğer hayvanlara mesaj vermek için birtakım sesler 
çıkarmaları kafi gelmiş olmalı ki bu hususta fazla sese ihtiyaçları 
olmuyor; ancak, söylenenleri de gayet iyi anlıyorlar.  Ayrıca kulak 
kısmaları, kuyruk hareketleri ve bakışlarıyla sizi uyarırlar. İnsanlar 
bulunduğu bölge nedeniyle de ayrı diller geliştirmişlerdir. Üzüm 
üzüme bakarak nasıl kararırsa, insanlar da  aynı sesleri kullanarak 

dilleri ortaya çıkarmışlardır. Bazı hayvanlar da üzerlerine düşülürse   
konuşabilirler (papağan, karga, kedi, köpek).  Bunların öğrenim 
süreleri de insanlar tarafından verilir ve bu eğitim biraz da mide ile 
doğru orantılıdır. Mükâfatlandırılarak pek çok şey yaptırılabilir.

Sümerce öğrenmenizde kaderin de rolü olmuş. 
Bugün başlasanız yine bu dillerde uzmanlaşmayı seçer 
miydiniz?
Birçok kimse buna evet der. Kimse, bir yere gelmişken, tekrar başka 
merdivenlerden yukarı çıkmayı göze alamaz ve bu soruya evet der. 
Ben, o zamanın şartlarında burslu okumak istediğimden neredeyse 
ilahiyat bölümüne yazılıyordum. Zira, imtihansız burs veriyordu. 
Elbette bu bölümde her şeyi bir hediye alırcasına kolay bulmadım. 
Dört ya da beş tane hocaya ders yetiştirmek, hazırlanmak kolay 
değildi. Arada bir de hocalarla hırslaşmak zorunda  kalıyordunuz. 
Türkçe hiçbir kitap yoktu. Mezun olunca da, öğrencisinden bu 
tabletleri okumayı kıskanan hocalar da yok değildi. O hocalarla 
daha sonra rakip olduk. Onlarla bir daha burun buruna gelmek 
istemezdim. Hocalar arasında da geçimsizlik vardı. Kendi bilgilerine 
göre sizi şekillendiriyorlardı.

Dünyada sizin gibi kaç kişi var?
Ekonomik şartları ve toprakları küçük olan devletlerde böyle 
bir bölüm olması imkân dahilinde değildir. Yüz yüze geldiğim 
ve hatta bir kısmını da kitabımda gösterdiğim için buna kolay 
yanıt verebilirim. İngiliz, Amerikalı, Alman, İtalyan, Belçikalı, 
Finlandiyalı, Danimarkalı, İspanyol, Fransız, Kanadalı, Japon, 
Çin gibi ekonomik olanakları olan devlerde de bu bölümler var. 
Assiriyoloji bölümleri hem Sümerceyi ve hem de Akadcayı içine 
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alır. Bizde bunun adı Sümeroloji olmuş. Çok katıldığım Assiriyoloji 
kongrelerinden biliyorum; taş çatlasa  hepsi bin kişiyi bulmaz. 
Bir kısmı da  “kendin pişir kendin ye” örneği  kariyer yapabilecek 
öğrencileri alarak onları bölümlere kazandırırlar. 
 
Bu dillerin ölmemesi ve yaşamaya devam 
edebilmeleri için ne gibi çalışmalar yapılıyor?
Bu diller adı üstünde “ölü diller”. Ölüyü nasıl diriltemezsek, 
bu dilleri de öylece eski hallerinde tutabiliriz. Bunlarla üç 
kelam edemezsiniz. Yalnızca yazılanları tercüme eder ve onları 
modern dillere çevirebilirsiniz. Bunları yaşatmak suretiyle bu 
dillere yazılmış geçmişimizi  görür onlardan ders alabiliriz. 
Koca Türkiye’de bu bölüm yalnızca Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesinde var. Halbuki biz tablet sayısı olarak 
dünyada ikinciyiz.

Türkiye de sizin gibi kaç kişi var?
Benim gibi kimse yok. En azından ben bir Sümerolog’um ve 
diplomam var. Fakültede  dört ya da beş profesör var ama öğrenci 
sayısı kaç bilmiyorum. Dünya kadar da yazdığım, çözdüğüm 
tablet var. Buna karşılık bu bölümden olmayan bazı Hititologlar 
“Ben Sümerolog’um.” diye ahkâm kesiyorlar. Hititolog olanlar 
Sümerologluğa özendiler. Sümeroloji bölümünde; Sümerce, 
Akadca esas olmak üzere sekiz sömestr Sümerce öğrenirler, 
yardımcı ders olarak da dört sömestrlik Hititçe öğrenirler. 
Arkeoloji ve başka bir branş da gene yardımcı derstir. Hititologlar 
ise sekiz sömestr Hititçe, dört sömestr Sümerce öğrenirler ve başka 
bir yardımcı ders alırlar yanına. Ben bir Sümerolog olarak tam on 
bir sömestr Hititçe aldım. En zoru Sümercedir ve her babayiğit 
altından kalkamaz. Yüz çeşit ürün var. Çoğu kişi körün değneğini 
bellediği gibi yalnız bir  türle uğraşır.

Bu branşa Türkiye’de gösterilen ilgiyle yurt dışında 
gösterilen ilgi arasında ne fark vardır?
Bu branş uzun yıllar puanları düşük öğrencilerin seçme branşı 
olarak kalmış. 1962 yılında ilk ben kaydolduğumda yirmi üç 
yıldır öğrencisi olmayan bir bölüm imiş. Benim ile birlikte 
olmasa da birkaç yıl sonra dört öğrenci daha geldi. Yabancılar, 
öğrencilerini bilerek ve bir vaat vererek alıyorlar çoğu zaman. Bu 
nedenle ilgileri çok büyük. Bir derste en az elli ila altmış satırlık 
bir metin çözüyorlar. Ayrıca, bütün neşriyat lehlerine (İngilizce, 
Almanca, Fransızca). Bizde doğru dürüst bir dil bilen öğrenci 
nadiren çıkar. Bundan dolayı bizde ilgi  fazla olamıyor. Ayrıca 
bitirenler iş bulamıyor.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
İnsanın kendisinden bahsetmesi biraz tuhaf karşılanır bizde. Zira, 
öne çıkanları kimse sevmez. Ben kendimi bu işi gerçekten bilen 
bir ilim adamı olarak tanımlarım; bir müzeci olarak, bu işin başını 
çeken birisi olarak. Yaptıklarım, yazdıklarım ortada. Modern 
dilleri de iyi bilen bir Sümerolog dış memleketlerde, örnek 
olarak İngiltere’de, çok iyi ise profesör olarak bir fakülteye atanır. 
Doktorası bile yoktur. Orada önemli olan kişinin bilgisidir. Bu 
sistem galiba Avusturya’da ve İtalya’da da var. Bizde kimse benden 
ders vermemi istemedi. Kurslar yaptım pandemiden önce. İlgi var.

Kısaca, aldığınız eğitimden de bahsedelim...
Tek öğrenci olduğumdan, her hocanın odasına giderdim. 
Benden önce öğrencisi olmadığı için  hocalarım Prof. Dr. Kemal 
Balkan’dan eski Babil dersleri, Prof. Dr. Emin Bilgiç’ten eski Asur 
ve Mezopotamya tarih dersleri, Doç. Dr. Mebrure Tosun’dan 
kısmen tarih kısmen de Gılgamış Destanı’nın on birinci tabletinin 
ilk on beş satırını öğrendim. Dört  yılda bu kadarcık. Dr. Kadriye 
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öğretmenliği de yaptım. En üst kademe önemli yabancı devlet 
ricaline  rehberlik yaptım otuz yıl.

Aynı zamanda güzel sanatlara da ilginiz var.  Kısaca 
bunlardan da bahsedelim…
Resim yapmak çok eski tutkumdu. 1968 yılında karikatüre başladım 
ve Gırgır’da üç ila dört yıl “Yerli Gırgırlar” olarak arka kapakta 
karikatürlerim yayımlandı. 1971 yılında “Arkeolojik Karikatürler” 
sergisi açtım. Bir yıl sonra da onun albümünü bastırdım İngilizce 
olarak (Archaeology Through Cartoons).

Yurt dışında hâlâ bize dönmesi gereken tabletlerimiz 
var mı?
Resmen yok. Ne var ki dünyada tablet çıkan topraklar 
yalnızca Mezopotamya’da Irak, Suriye ve İran’da, bir de bizim 
memleketimizde. Kayseri (Kültepe), Boğazköy Alişar, Şapinuva, Sivas 
civarından gelme çeşitli tabletler var. Vaktiyle buralardan bulunup 
götürülen tabletler bütün dünyaya gitmiştir; ancak, bunlar çok çok 
eski oldukları için artık bulundukları yerlerin malı olmuşlardır.

Bu kadar eskiye giden tarihî dokuyu koruyabiliyor 
muyuz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı her türlü tedbiri almış durumda. Kültürel 
ve arkeolojik alanlar korunuyor. Her yer kazılıp, içindeki arkeolojik 
eserler alınarak müzelerde veya depolarda   saklanıyor. Dışarıya eser 
kaçırma eylemleri maalesef oluyor ve yakalanıyorlar. Definecilik 
bizde çok yaygın.

Yalvaç’tan Şurpu, Maglu isimli büyü metinlerini öğrendim. 
Yardımcı ders Hititoloji’yi Ord. Prof. Sedat Alp’ten yedi sömestr 
boyunca öğrendim. Önasya arkeolojisi yardımcı dersimi Prof. 
Dr. Tahsin Özgüç ve Prof. Dr. Nimet Özgüç’ten aldım. İngilizce 
derslerini de İngiliz filoloji hocalarından öğrendim.

Kaç kitap yazdınız, bunlar hangi dile çevrildi?
Dokuzu kendi ismimle, yedisi de yabancı meslektaşlarımla 
beraber toplam on yedi kitap yazdım. Hemen hiçbirisi başka dile 
çevrilmedi. Zaten hepsi yabancı dildeydi. ABD  ve Kanada’da 
basılan dört kitap İngilizce, Almanya’da basılan beş kitaptan üçü 
müşterek, ikisi kendi ismimle (Biri Almanca, biri İngilizce). Bir 
kitabım Türkçe ve İngilizce. Sadberk Hanım Müzesi Tabletleri 
İngilizce ve Türkçe olarak kendi çevirimle, karikatür kitabı 
Archaeology Through Cartoons kendi İngilizcemle yayımlandı. 
Anadolu’da Kral Yolları (The Royal Roads of Anatolia)’nın 
Türkçesi benim çevirimdi. Bu kitapların editörlüğünü de ben 
yaptım.

Siz kaç dil biliyorsunuz? Hangi dilleri kavramak ve 
kullanmak zor: Eski dilleri mi  modern dilleri mi?
Tabiatıyla modern dilleri biliyorum: İngilizce, Almanca ve 
biraz Fransızca. Ölü diller olarak; Sümerce, Akadca, (Babilce, 
Asurca, Akadca’nın lehçeleri) ve Hititçe biliyorum. Eski diller 
çiviyazısı ile yazıldığı için asıl problem yazıyı çözmekte. Böyle bin 
civarında kavrama tekabül eden işaret var. Önce onlar problem 
oluyor. Ayriyeten ben on sekiz yıl boyunca liselerde İngilizce 
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Binlerce yıl öncesine dokunabilmek nasıl bir duygu? 
Tableti yazan kişiyle bir bağ kurulabiliyor mu zihnen ve 
kalben?
Böyle bir duygu olmasa bile, okuduğunuz yazının  içeriği sizi etkiliyor. 
Özellikle de  boşanma davalarında veya yeni evliliklerde bu duyguyu 
hissediyorum. Aradan geçen bunca yıla rağmen boşanmaların eskiden 
beri var  olması, durumlarından hiç bahsedilmeyen çocukların ne 
oldukları beni üzüyor.

Yazdığınız bilimsel makaleler daha çok nerelerde 
yayımlanıyor? Bunlara nerelerden ulaşılır?
Benim makalelerimin hemen hepsi uluslararası dergilerde veya  
Festschrift denen armağan kitaplarında yayımlanmıştır. Benim yazımın 
çıkmadığı hemen hiçbir profesyonel dergi yoktur. Bunlardan iki tanesi 
bana ücretsiz olarak gelir. Akkadica (Belçika), Journal of Cuneiform 
Studies (Amerika); bunlar ancak kütüphanelerde bulunur. Böyle elliden 
fazla dergi var.

Tabletlerden okuyup da sizi en çok etkilemiş yazılardan 
birkaç örnek verebilir misiniz? 
Örnek olarak, Asur şehrinde oturan (Mezopotamya Dicle Nehri) bir 
kadının bir tüccara  yazdığı mektup. O zamanlar kadın ve erkeklerin 
hemen büyük çoğunluğu yazı bilmiyor. Tabii katiplere yazdırıyorlar 
(tupşarru). Mektup bir kil tablet. Kadınlar dokudukları kumaşları satılmak 
üzere tüccarlara verip Anadolu’ya gönderiyorlar. Parasını alamamış ki 
şunları yazıyor: “Seni kocam yerine koyup  itimat edip mallarımı satman 
için sana verdim. Bir hayli vakit geçti. Ben burada borçlarımla boğuşurken 
sen orada keyif çatıyorsun. Saçı kesilmiş bir köle olsam en azından günde 
üç öğün tayınım olurdu. Burada perişanım, elimden tutanım yok. Sen 
kendini erkek mi sanıyorsun?” tarzında serzenişte bulunuyor. Bir başka 
kadın için “Filanın kızını bugün kocaya verdiler.” yazıyor. Bir başkasında 
evlenme akdi: “Filan, filanın kızını karılığa alacak. Adam onu boşarsa 
iki buçuk kilo gümüş verecek. Kadın onu boşarsa o da iki buçuk kilo 
gümüş verecek; zinhar erkek, karısını kötü bir durumda boşayamayacak.”  
deniyor. Kadın hamile olur, sakat olur, hasta olur, yani kadını kötü bir 
durumda  terk edemeyecek deniyor. Bir başka tablette karı koca ayrılmaya 
karar veriyorlar. Adam, ceketini alıp evden çıkıyor ve kadın, evin  bütün 
sorumluluğunu üstüne alıyor: Varsa borçları, çocukların bakımı, geçinmek 
için gereken para temini vb. Eski Asur devrinde birçok memuriyet var. 
Gece bekçisi, polis, saray kahyaları, buğday ekmek tüccarları, mahkemeler, 
yargıtay mensupları, hâkimler vs. Yürütmenin (prens ve merdiven büyüğü 
denen iki üst düzey yöneticileri var)  sahip olduğu  personel  arasında 
hâkim ve savcı sınıfı başı çeken,  en çok korkulan görevliler arasında. Bir 
metinde “awilu aniutum dayyānu”, “Aman ha! Dikkatli olun, bu kimseler 
hâkimlerdir.” denerek onlardan uzak durmaları veya gerekli ihtimamı 
göstermeleri tembih edilmiş. Savcı ve hâkimler suçluları cezalandırdıkları 
için çekinilen, korkulan kişilerdir. Eskiden, İ.Ö. 2000 – 1740 yıllarına 
has, Anadolu’da bizdeki yargıtay gibi bir karar düzeni vardı. Normal bir 
mahkemeden karar alan iki kişiden birisi prens (Anadolu kralı) ve onun 
vezirine (merdiven büyüğü) dava açabiliyor. Dava görülüp karar veriliyor, 
büyük prens ve merdiven büyüğünün verdiği karara hiçbir şekilde itiraz 
edilemiyor. Büyük prens ve merdiven büyüğünün mühürleri ve tasdiki 
ile verilen karar şunları ihtiva ediyor: “Prens ve merdiven büyüğünün  
tasdiki ile verilen bu karara itiraz eden taraf bir mina ile 30 mina (1 mina 
500 gr gümüş) arasında değişen para ve aynı zamanda da ölüm cezasına 
(taşlayarak veya sopa ile, mezarının başında öldürtülüp aşağıya itiliyor, 
üstelik kendi malikanesinde) çarptırılıyor. Para nasıl tahsil ediliyor belli 
değil ama ucunda ölüm de olunca hiç kimse bu kararlara itiraz edemez. 
Böyle tam otuz dokuz tane saraydan çıkma karar var: Ev satışları, ayrılma, 
boşanma davaları... Bir de ayrılan kadınlar için dört bin yıl önce “arhalam” 
denen, krala ait sığınma evleri var. Orada kalıyor kadınlar. Bunları ben 
yayımladım.  

DTCF Sümeroloji bölümü, 1962 yılında 
ilk ben kaydolduğumda yirmi üç yıldır 

öğrencisi olmayan bir bölüm imiș.






