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studio64mimarlik

Studio64, 
• Iç mekan ile ilgili analiz, 

• Alan planlaması ve degerlendirme
• Yeniden kullanıma adaptasyon, 

• Iç mekan konstrüksiyon sistemleri 
ve mobilya üretimi, 

• Fiziksel çevre kontrolü gibi 
alanlarda yapıya deger katma 

vizyonuyla çevreye duyarlı estetik 
mekanlar tasarlar.
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Sezon Başlıyor 
Hazır mısınız?

eğerli MAG Okurları;

Sıcak yaz günlerinin bitmesiyle sonbahara merhaba diyoruz... Biz, MAG Ailesi olarak yeni sezona hazırız... 
Yine sizi motive eden, enerji veren bir dergi ile karşınızdayız! Ayrıca Eylül ayı boyunca sizler için birçok keyifli etkinlik 
hazırladık. MAG PR Solutions ile renkli organizasyonlar da başlıyor. Takipte kalın!

Bu sayımızda; kariyerine “Bir Çocuk Sevdim”in Merve’si olarak başlayan ve şimdilerde Kanal D’nin beğenilen dizisi 
“Seversin”de Asya karakterini canlandıran başarılı ve sempatik oyuncu İlayda Alişan kapak konuğumuz oldu. Duru güzelliğiyle 
milyonları kendisine hayran bırakan, verdiği cevaplarla samimiyetini yansıtan güzel oyuncu; kariyerini, oynadığı karakterleri, set 
anılarını, enerjisini ve hayata bakışını paylaştı...

Madem yeni sezon diyoruz; o zaman trendsetter’lar ile dolu bir içerikle karşınızdayız. Moda dünyasının cesur tasarımcısı Cihan Nacar, 
sonbahar-kış trendlerine değinerek yeni sezona dair koleksiyon çalışmalarından söz etti. Şimdilerde kendi markasıyla ilgili çalışmalar 
yürüten blogger Rüya Büyüktetik, sonbaharın makyaj trendlerinden bahsetti. Sosyal medya ile takipçilerine modada yön veren influencer 
Sarah Deniz Coleman, stil anlayışını ve ilham kaynaklarını anlattı. Eğlence hayatı deyince ilk akla gelen isim Mert Vidinli ile de popüler 
kültür, yaratıcılık ve sürprizleri üzerine sohbet ettik... 

Her ay ilgiyle takip edilen MAG Sağlık-Güzellik sayfalarımızda güneş ışınlarının zararlı etkilerinden, sıkı ve pürüzsüz bir cilde; 
sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek önerilerden, beslenmenin önemine birçok konuyu değerli uzmanlardan dinledik...

MAG Dekorasyon bölümümüzde ise; başarılı iç mimar ve mimarlardan size ilham verecek, yaşam alanlarınızı daha konforlu, daha şık 
hale getirecek öneriler ve mekânlara hava katacak tasarımlarla karşınızdayız...

Köşe yazarlarımızdan Adil Yıldırım, yirmi yıl sonra yeniden evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck evliliğinin bilinmeyen yönlerini 
aktarırken; Sinem Yıldırım ise uluslararası heykeltıraş Kazım Karakaya’yı köşesinde konuk etti... “Düşündüğünüz, gördüğünüz, 
hissettiğiniz ne varsa yaşamınıza çekebilirsiniz.” diyerek istemenin sırrını anlatan köşe yazarımız Özgür Aksuna, ‘‘Rezonans Kanunu’’na 
değindi...

Yaza veda ederken, birbirinden şık düğünler, partiler ve etkinlikler gerçekleşti... Heykeltıraş Asmer Sultanova Topçu’nun Bodrum’daki ilk 
sergisi hoş bir etkinlikle sanatseverlerle buluşurken, Pernod Ricard Türkiye yirminci yılını gösterişli bir gala ile kutladı. Bodrum’da özel 
bir partiye ev sahipliği yapan Beymen ve Maison Valentino, yeni koleksiyonlarını tanıttı. Organizasyonlardan eğlenceli karelerle ve canlı 
içeriğimizle sizleri baş başa bırakırken, yeni sezonun güzelliklerle gelmesini diliyorum...

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

YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

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

İnternet ile
abone.magdergi.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Haber ve Foto Muhabiri
G ÖZ D E  Y I L M A Z  g o z d e @ m a g m e d y a . c o m . t r

Halkla İlişkiler
D İ L A R A AY D O Ğ D U  d a y d o g d u @ m a g m e d y a . c o m . t r

YA S E M İ N  U LU S OY y a s e m i n @ m a g m e d y a . c o m . t r

Reklam Müdürü
E S R A D E M İ R  TO R A L e s r a @ m a g m e d y a . c o m . t r

Reklam
S İ M G E  Ü N LÜ  Ç E T İ N  s i m g e @ m a g m e d y a . c o m . t r

B A N U  ÖZ T Ü R K b a n u @ m a g m e d y a . c o m . t r

Dijital
M E LT E M  E R CA N  m e l t e m @ m a g m e d y a . c o m . t r

Mali İşler Koordinatörü
TA R I K D E Ğ E R  t a r i k @ m a g m e d y a . c o m . t r

Katkıda Bulunanlar 
A D İ L Y I L D I R I M
B A R I Ş  KÜ P Ç Ü

ÖZ G Ü R  A K S U N A
S İ N E M  Y I L D I R I M

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

 
MAG isim ve yayın hakkı

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

tüm hakkı MAG’a aittir.
İzin alınmadan kullanılamaz.

Yayınlanan ilanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

İdare Merkezi
Kaptanpaşa Sokak

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

Baskı 
Koza Yayın Dağıtım San . ve Tic. A.ş.

Saray Mahallesi 
205. Cadde No: 42

Kahramankazan
A nkara

Tel : +90 312 385 91 91

Basım Tarihi
29.08.2022

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

twitter.com/magdergi
instagram.com/magdergi
bilgi@magmedya.com.tr
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Deri Her Yerde
Bu sezon her yerde göreceğimiz 

derileri dolaba eklemenin tam 
zamanı! Sonbahar-kıș sezonuna 
damgasını vuran deri parçaları 
trikolarla tamamlayarak hem 
ofis șıklığı hem günlük șıklık 

yaratabilirsiniz.

Seda Çavușoğlu
seda@magmedya.com.tr
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Rahat kesim jeanler, gardıropların 
incisi beyaz gömlekler ve atletlerle 

olușturacağınız kombinler șık, sade, 
mekânsız ve zamansız bir görünüm 

elde etmenizi sağlayacak...
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Yirminci Yıla 
Özel Gala
Başarılı projelerin yaratıcısı 
Pernod Ricard Türkiye, İstanbul’da 
yirminci yılına özel gösterişli bir 
gala gerçekleştirdi. “Keyifli Anların 
Yaratıcıları” mottosuyla başarılarını 
sürdüren Pernod Ricard Türkiye’nin 
galasına iş, sanat ve cemiyet hayatının 
tanınan simaları yoğun ilgi gösterdi.

Yirminci yıl galası için Türkiye’ye gelen Pernod Ricard CEO’su 
Alexandre Ricard ve Pernod Ricard EMEA LATAM CEO’su Gilles 
Bogart’ın onur konuğu olduğu davette konuklara Gülşen ve Ayhan 
Sicimoğlu, performanslarıyla eşlik etti.  

davet

MORIS KOHEN, RALF TEZMAN

ALEXANDRE RICHARD, SELÇUK-EVİN TÜMAY, CHRISTIAN PORTA
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davet

Pernod Ricard 
Türkiye’nin 
yirminci yılına 
özel galası, 
Gülșen ve Ayhan 
Sicimoğlu’nun 
performanslarıyla 
İstanbul’da 
gerçeklești.ALİ-AYȘEGÜL İNAL MICHEAL HARRELL, LEYLA ALATON KAAN SEKBAN

CANER ERDENİZ, MÜGE BOZ SERDA BÜYÜKKOYUNCU, SAFFET EMRE TONGUÇ GONCA KARAKAȘ

46





Effect’te Yaşam

Kamer Koldaş

Sofi a Balcı

Sağlık ve Güzellik Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Kamer 
Koldaş alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Giyim 

mağazalarını dolaştıktan sonra Atasay’dan takı alışverişi yapan 
Koldaş, günün yorgunluğunu atmak için Lou Cafe Bistro’da 

kahve içti.

Ekonomist Sofia Balcı yakınlarıyla birlikte Kuzu Effect AVM’ye 
gelerek yeni sezon alışverişi yaptı. Madame Coco’nun yeni açılan 
mağazasını da gezmeyi ihmal etmeyen Balcı daha sonra Timboo 
Cafe’ye geçti ve sevdikleriyle uzun bir masa oluşturarak keyifli 

bir gün geçirdi.  

Pırlanta Alışverişi Yaptı

Yakınlarıyla AVM Turu

Effect’te Yaşam

48 magdergi.com.tr



Pardis Taherzadeh

Arzu-Zeynep Şahım

Yeni sezon ürünlerine göz atmak ve alışveriş yapmak için Kuzu 
Effect AVM’ye gelen, Amazon.com’un başarılı Web Tasarımcısı 

Pardis Taherzadeh; Suwen, Vakkorama ve Beymen Club’a uğradı. 
Alışveriş sonrası dinlenmek için ise Lou Cafe Bistro’yu tercih etti. 

Yeni Sezon Ürünlerini İnceledi

Yapı Kredi Bankası Şube Müdürü Arzu Şahım, kızı Zeynep’e 
hediye almak için Kuzu Effect AVM’yi tercih etti. Beymen 
Club’dan alışveriş yapan anne-kız öğle yemeği için Quick 

China’ya geçti. 

Hediye Alışverişi



Effect’te Yaşam

Ayla İspir Yaykıran

Dilek Balcı

Ayla İspir Yaykıran da akşam yemeği için Kuzu Effect AVM’yi 
tercih edenler arasındaydı. Lou Cafe & Bistro’daki yemeğin 

ardından AVM turuna çıkan Yaykıran, Vakkorama ve Beymen 
Club mağazalarından alışveriş yaptı.

Ünlü markaların makyözü profesyonel make-up artist Dilek 
Balcı, Kuzu Effect AVM’ye gelerek pırlanta alışverişi yaptı. 

Atasay’dan kolye alan Balcı, daha sonra ENNE’ye geçerek yeni 
sezon salon takımı alışverişi yaptı.

Kuzu’da Akşam Yemeği

Pırlanta ve Mobilya Aldı

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Ela Güven

Gökay Gögen 

Başkent sosyal yaşantısının genç kuşak temsilcilerinden Ela 
Güven, yakın arkadaşına doğum günü hediyesi almak için 

Kuzu Effect AVM’deki Vakkorama’ya geldi. Hediye alışverişinin 
ardından kendisi için de yeni sezon ürünlerini inceleyen Güven, 

uzun bir AVM turu yaptı.

Saç Ekim Uzmanı Gökay Gögen, Kuzu Effect AVM’ye gelerek 
sevdikleriyle buluştu. Lou Cafe & Bistro’daki uzun sohbetin 

ardından AVM’yi turlayan Gögen, Göz Grup Optik’ten 
alışveriş yaptı.

Yeni Sezonu İnceledi

Gözlük Alışverişi Yaptı

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Hazal Buse Köksal

Erce Beleçoğlu

Event No7’nin kurucusu başarılı iş kadını Hazal Buse Köksal 
öğle yemeği için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Lou Cafe & Bistro’da 

yemeğini yiyen Köksal, daha sonra Beymen Club mağazasından 
alışveriş yaptı.

Kendi kliniğinde hastalarını kabul eden başarılı Diş Hekimi 
Erce Beleçoğlu, rutin sporunu yapmak için Kuzu Effect AVM’de 

bulunan Sports International’daydı. Sporun ardından kahve 
içmek için Vakko Bistrot’ya geçen Beleçoğlu, daha sonra Lisette 

Guilty Pleasures’tan hediye çikolata alarak AVM’den ayrıldı.

Kuzu Effect’te Öğle Yemeği

Spor Sonrası Kahve

Effect’te Yaşam
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Ece Şengün

Kaan Mandıroğlu

Ankara sosyal hayatının genç kuşak temsilcilerinden Ece 
Şengün, hediye alışverişi yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 

Vakko’dan bir çift kol düğmesi alan Şengün, mağazayı turlamaya 
devam etti.

Vakko’dan Alışveriş Yaptı

Millî sporcu ve iş adamı Kaan Mandıroğlu akşam yemeği 
için Kuzu Effect AVM’yi seçti. The Hunger’da yemek yiyen 
Mandıroğlu, yemekten sonra Network ve W Collection’dan 

alışveriş yaparak AVM’den ayrıldı.

Akşam Yemeği Yedi



Effect’te Yaşam

İpek Taleb

Emine Keskinsoy

Yabancı dil eğitimiyle ilgili bir uygulama geliştirmekte olan 
İngilizce öğretmeni İpek Taleb, akşam yemeği için Kuzu Effect 

AVM’ye geldi. Yemek öncesi Beymen Club ve ADL mağazalarını 
dolaşan Taleb, daha sonra Quick China’ya geçti.

Nokta Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ortaklarından Dt. 
Emine Keskinsoy arkadaşlarıyla öğle yemeği yemek için 

Kuzu Effect AVM’ye geldi. Quick China’da öğle yemeği yiyen 
Keskinsoy, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve içmek 

için Timboo Cafe’ye geçti.

Kuzu’da Yemek

Dostlarla Yemek

Effect’te Yaşam
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Bilge Ersöz

Samira Asadmosaffar

Başarılı akademisyen ve Diş Hekimi Bilge Ersöz, kızıyla birlikte 
alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. D&R ve 

B&G’den alışveriş yapan anne-kız, yemek yemek için Double 
Zero Pizzeria’ya geçti. 

Başarılı Yüksek Mimar Samira Asadmosaffar, hafta sonunu
Kuzu Effect AVM’yi gezerek değerlendirdi. Vakko, Beymen Club 

ve İpekyol mağazalarını gezen Samira Asadmosaffar, kahve 
içmek için Timboo Cafe’yi seçti.

Kuzu’da Yaz Alışverişi

AVM Turuna Çıktı

Effect’te Yaşam





Effect’te Yaşam

Oğuz Efe-Tuğçe Gürel

Bahar Yılmaz

Ankara cemiyetinin tanınan simalarından Tuğçe Gürel, oğlu 
Oğuz Efe ile birlikte Kuzu Effect AVM’ye gelerek bahar alışverişi 

yaptı. Anne-oğul, alışveriş sonrasında günün yorgunluğunu 
atmak için The Hunger’ı tercih etti. 

Simge Turizm Müdürü Bahar Yılmaz, yeni sezon alışverişi 
yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Beymen Club ve 

Atasay’dan alışveriş yapan Yılmaz, alışverişten sonra dinlenmek 
ve yemek için The Hunger’a geçti.

Yaz Alışverişi Yaptılar

Kuzu’da Alışveriş

Effect’te Yaşam
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Jale Funda Berksoy

Aleyna Deniz

İç Mimar Jale Funda Berksoy, sonbahar-kış koleksiyonlarını 
incelemek ve alışveriş yapmak için Kuzu Effect AVM’ye geldi. 
Suwen ve Vakkorama’dan alışveriş yapan Berksoy, daha sonra 

arkadaşlarıyla buluşarak keyifli bir gün geçirdi.

Keyifli Bir Alışveriş

Moda Tasarımcısı Aleyna Deniz hafta sonu Kuzu Effect AVM’ye 
gelerek Vakko, Beymen Club ve Penti’yi dolaştı. Sonrasında Deniz, 

günün yorgunluğunu atmak ve yemek için The Hunger’a geçti.

Mağazayı Turladı



Effect’te Yaşam

Eylül Yalçın

Emre Kaya

Pazar günü Kuzu Effect AVM’ye gelen genç girişimci ve uygulama 
geliştiricisi Eylül Yalçın, The Hunger’da işiyle ilgili birtakım 

görüşmeler yaptı. Toplantısının oldukça olumlu geçtiğini belirten 
Yalçın, markaların yeni sezon ürünlerini inceleyerek 

AVM’yi dolaştı.

Genç girişimci Emre Kaya, yeni açacağı ofisi için Kuzu Effect 
AVM’de bulunan Roche Bobois ve Karaca mağazalarından 

dekorasyon alışverişi yaptı. Alışverişin ardından arkadaşlarıyla 
Quick China’da yemek yiyerek dinlenen Kaya, vitrinlere göz 

atarak AVM’den ayrıldı.

Beymen’den Alışveriş Yaptı

Keyifli Bir Hafta Sonu

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Ömer Osmanbaş
Sriana Yeşilyurt

Duru Balcı

NSP Digital’in sahibi iş adamı Ömer Osmanbaş ve yakın arkadaşı 
Sriana Yeşilyurt öğle yemeği yemek için Kuzu Effect AVM’de 

buluştu. Öğle yemeğini Double Zero Pizzeria’da yiyen ikili, 
yemekten sonra Dubh Linn’e geçti.

Ankara sosyal yaşantısının sevilen yüzü Duru Balcı, pazar 
gününü Kuzu Effect AVM’de geçirdi. Önce Foodland’de yemek 

yiyen Balcı, daha sonra Karaca ve Evidea mağazalarından 
alışveriş yaptı.

Kuzu’da Buluştular

Kuzu’da Bir Pazar

Effect’te Yaşam
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Effect’te Yaşam

Bulut-Merve Koçyiğit

İlkay Tiryaki

Uzman Estetisyen Merve Koçyiğit, oğlu Bulut ile zaman geçirmek 
için Kuzu Effect AVM’ye geldi. Önce Toyzzshop’tan alışveriş 
yapan anne-oğul, daha sonra Eğlenjoy’a geçerek keyifli bir 

cumartesi günü geçirdi.

Almanya’da bir danışmanlık firmasında çalışan İlkay Tiryaki, 
Türkiye’deki son tatil günlerinde alışveriş yapmak için Kuzu 

Effect AVM’ye geldi. Beymen Club, Vakkorama, Göz Grup Optik 
ve Sevil mağazalarından elleri dolu çıkan Tiryaki, daha sonra 

yorgunluk kahvesi için Starbucks’a geçti.

Cumartesi Eğlencesi

Bol Bol Alışveriş Yaptı

Effect’te Yaşam

Nina Elmas

Eda Arpacı

Akademisyen Nina Elmas, çalışmalarına başlamadan önce 
kendini rahatlatmak için Kuzu Effect AVM’yi dolaşmaya geldi. 
Önce uzunca bir AVM turu yapan Elmas, Karaca’dan alışveriş 

yaptı ve daha sonra yemek için Seyfi Balık’a geçti.

AVM Turu Yaptı

Yoğun iş temposuna kısa bir Kuzu Effect AVM molası veren 
Avukat Eda Arpacı, Lola Kitchen & Bar’daydı. Yorgunluğunu 

dostlarıyla sohbet ederek atan Arpacı, daha sonra 
Vakkorama’dan alışveriş yaptı.

Kısa Bir Sohbet Molası

66 magdergi.com.tr



Nina Elmas

Eda Arpacı

Akademisyen Nina Elmas, çalışmalarına başlamadan önce 
kendini rahatlatmak için Kuzu Effect AVM’yi dolaşmaya geldi. 
Önce uzunca bir AVM turu yapan Elmas, Karaca’dan alışveriş 

yaptı ve daha sonra yemek için Seyfi Balık’a geçti.

AVM Turu Yaptı

Yoğun iş temposuna kısa bir Kuzu Effect AVM molası veren 
Avukat Eda Arpacı, Lola Kitchen & Bar’daydı. Yorgunluğunu 

dostlarıyla sohbet ederek atan Arpacı, daha sonra 
Vakkorama’dan alışveriş yaptı.

Kısa Bir Sohbet Molası



Effect’te Yaşam

Pelin Tortulmuş

Bilge Arat

İspanya’da yüksek lisansını yapıyor olan Pelin Tortulmuş, tatilin 
son günlerini Kuzu Effect AVM’den alışveriş yaparak geçirdi. 

Uzun alışverişinin ardından Quick China’da yakınlarıyla 
buluşan Tortulmuş, koyu bir sohbete daldı.

Floral Stüdyo’nun kurucusu, çiçek tasarımcısı Bilge Arat 
alışveriş yapmak ve dinlenmek için Kuzu Effect AVM’yi seçti. 
Atasay’dan alışveriş yapan Arat, daha sonra Kaymaklava’ya 

geçerek tatlı yedi.

Tatilin Son Günleri

Keyifli Vakit Geçirdi

Effect’te Yaşam
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Zafer Şahin Dostgül

Gözde Karakuş

Miksolog Zafer Şahin Dostgül, Kuzu Effect AVM’deki Sports 
International’daydı. Sporunun ardından Starbucks’tan yorgunluk 

kahvesi alan Dostgül, daha sonra Tommy Hilfiger’dan 
alışveriş yaptı.

Finansal Denetimci Gözde Karakuş, öğle yemeği için Kuzu 
Effect AVM’yi tercih etti. Quick China’da yemek yedikten sonra 

mağazaları gezen Karakuş, Vakkorama’dan alışveriş yaptı.

Spor ve Alışveriş

Kuzu’da Öğle Yemeği

Effect’te Yaşam
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“Moda Vakko”dur sloganıyla bir yașam tarzı belirleyen Vakko, Kuzu Effect AVM 
bünyesindeki Vakko L’Atelier ile modadaki șıklığı lezzete tașıyor.

Vakko L’Atelier 
Lezzetli Bir Deneyim 

Effect’in Tadı 

Vakko L’Atelier, özenle hazırlanmıș 
menüsüyle sabah kahvaltısından, öğle ve 

akșam yemeğine, kahve bulușmalarına 
kadar her ana lezzet katıyor.

akko; yaşam stilini tamamlayan yepyeni ürünleri ve 
deneyimi odak noktasına alan hizmetleriyle lüksü 
Ankara’da yaşatıyor. Ankara Kuzu Effect AVM’deki 
Vakko mağazaları arasında yer alan Vakko L’Atelier, 
geniş terası ile hizmet vererek misafirlerini ağırlıyor. 

Vakko mağazasının ikinci katından geçiş olan Vakko L’Atelier, 
tüm lezzetleriyle, açık ve kapalı oturma alanlarıyla konuklarını 
ağırlıyor. Dünya lezzetlerini şık ve özenli sunumlarıyla 
buluşturan, öğlen ve akşam yemeklerine sofistike yorumlar 
katan Vakko L’Atelier konseptinin menüsünde, Michelin yıldızlı 
şeflerin danışmanlığında hazırlanan dünya lezzetlerinin en 
iyileri, en özel pastaları ve Vakko Chocolate’in eşsiz çikolata 
çeşitlerine kadar çok geniş bir seçki yer alıyor. 

Vakko L’Atelier; Kuzu Effect AVM’de şık, rahat atmosferi ve geniş 
terası ile keyifli buluşmaların vazgeçilmezi. Vakko L’Atelier, 
özenle hazırlanmış menüsüyle sabah kahvaltısından, öğle ve 
akşam yemeğine, kahve buluşmalarına kadar her ana lezzet 
katıyor.

Dünya mutfağını şık sunumlar ile buluşturan Vakko L’Atelier’in 
eşsiz lezzetleri 0546 400 40 40 numaralı Vakko L’Atelier Sipariş 
Hattı veya online üzerinden sipariş verilerek keşfedilebiliyor. 
Pastacılık sanatını Vakko şıklığı ile bir araya getiren Vakko 
Patisserie’nin, özel sunumları ve benzersiz aromalarıyla Ice 

V

Cream ve Delight tatları Vakko L’Atelier’de deneyimlenebiliyor. 
Artizan ve katkısız olarak, otuz yılı aşkın bir süredir en özel 
günlere eşlik eden Vakko Chocolate da bir klasik olan tüm 
tatları ve yeni lezzetleriyle Vakko L’Atelier’de sunuluyor. 
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Bu sezonun popüler moda 
trendleri arasında öne çıkan 

renkli parçalarla olușturacağınız 
kombinlerin yanında nötr tonlar 
da kullanarak yumușak bir stil 

elde edebilirsiniz.
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Yeni sezonun etkileyici ve trend 
parçalarıyla olușturacağınız 

koyu renk kombinler sayesinde 
elde ettiğiniz görünümle 

dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
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Yakın bir gelecekte kendi markasıyla ilgili çalıșmalara bașlayacak olan infl uencer 
Sarah Deniz Coleman, moda anlayıșını ve kimsenin bilmediği özelliklerini

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Her Daim Rahat

odanın sizin için anlamı nedir?
Stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 
Eklektik bir stilim var aslında ama genelde renkli, rahat 
kişiliğimi yansıtan parçalar seviyorum. Mesela baştan 
aşağı siyah giydiğimde sanki gizleniyormuşum gibi 
hissediyorum ve huzursuz bir kıyafet tercihi yapmış 
oluyorum. Deneme yanılma yöntemiyle zaten ne giyince 

daha iyi hissettiğimizi zamanla öğreniyoruz. Trendleri takip etmeyi 
seviyorum ve arada bana uygun bulduğum parçaları günlük stilime 
ekliyorum ama genel tercihim; rahat kesim kotlar, klasik gömlekler, 
blazerlar, düz ayakkabılar ve tabii bol bol aksesuar...

M

Sarah Deniz Coleman

Farklı dokunuşlarla oluşturduğunuz kombin veya 
koleksiyonlarınızda ilham aldığınız noktalar neler? 
Kombin yaparken gerçekten kendimi iyi hissettiğim şeyleri giymeyi 
seviyorum. Bir kıyafet giyerim mesela, herkes çok yakışmış dese de 
bir ben, tüm gün “keşke kendimi dinleseydim, giymeseydim.” diye 
dolaştığım olur... Farklı renk ve farklı dokuları karıştırmayı seviyorum. 
Mesela ipek elbise ve shearling çanta gibi. İlham veren şeylerin başında 
sosyal medya geliyor. Artık hepimiz için Instagram bir ilham kaynağı 
ama tabii ki orada ne görsem alıp giyeceğim diye bir şey yok. Sadece 
değişik iklimlerde yaşayan, bambaşka insanların aynı tarz şeyleri nasıl 
giydiğini, kullandığını görmek ilham verici. 
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Yakın bir gelecekte kendi markasıyla ilgili çalıșmalara bașlayacak olan infl uencer 
Sarah Deniz Coleman, moda anlayıșını ve kimsenin bilmediği özelliklerini

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Her Daim Rahat

odanın sizin için anlamı nedir?
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Blogger’lık, influencer’lık ve sosyal medya hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Günümüzde bu alanların ekonomideki 
yeri ve önemi nedir? 
Son zamanlarda blogger ve influencer kavramları sürekli olarak aynı 
gibi kullanılıyor, hatta sektörün içinde olanlar bile tam olarak ne sıfat 
kullanılması gerektiğinden emin değil ama aradaki fark önemli. Blog 
yazarken daha çok editoryal bir içerik hazırlamak gerekiyor, zaman 
zaman daha ciddi bir ton ve detayları iyi gözlemlemek lazım; ama sosyal 
medya içerikleri aynı tonda olmak zorunda değil. Hatta birçok Instagram 
içeriğinin daha samimi, doğal olması tercih ediliyor. Tüm bloggerlar, 
influencer olarak sınıflandırılabilir, ama tüm influencerlar blogger değil. 
Zamanla bloglara olan ilgi azaldığı için birçok blogger sadece sosyal medya 
hesaplarıyla influencer olarak işlerine devam ediyor. Ben de bunlardan 
biriyim. Bence şu an moda endüstrisinin içindeki en önemli reklam 
kaynaklarından biri, influencer iş birliği. Çok büyük moda evleri bile 
bunun öneminin farkında ve bu iş için inanılmaz bir hediye, seyahat, paralı 
iş birliği bütçesi ayrılıyor. Son on ila on beş sene içinde gerçekten bazı şeyler 
geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. Belki on sene sonra TikTok tarzı 
platformlar daha popüler olacak, biz de işsiz kalacağız, kim bilir?

Sosyal medya üzerinden insanlar sizi takip ediyor ve
ilham alıyor. Peki, sizin takip ederek ilham aldığınız
kişiler var mı? 
Patricia Wirschke; kendine göre cool bir stili var ve sanat koleksiyonu 
inanılmaz. Aslı Filinta; son derece ilham verici, sürdürülebilirlik 
konusunda çok bilinçli ve yarattığı parçalar hem giyilebilir hem de sanat 
eseri kadar güzel. Blanca Miro Scrimieri; stili eklektik ve son derece güzel, 
doğal bir kadın. 

Favori gece ve gündüz kombinleriniz neler? 
Gündüzleri; rahat kesim siluetler, renkli aksesuarlar ve kıyafetler, genelde 
düz veya az topuklu ayakkabılar tercih ediyorum. Beyaz bir gömlek 
ve mavi denim bile giysem, mutlaka renkli bir çanta veya ayakkabı ile 
zenginleştirmeyi seviyorum. Stilimi tanımlamak gerçekten zor, çünkü stil 
de bizle beraber değişen bir kavram. Bazen bu sezon hiç ilgimi çekmeyen 
parçalar, bir sonraki sezon en çok giydiğim kıyafet veya aksesuar olabiliyor. 
Kendimi rahat ve  konforlu  hissetmem her şeyden önemli benim için. 
Gece çıkarken ya ipek elbise ya da eteği, düz bir gömlek ve tişört ile 
kombinelerim; yine jean, bol kesin pantolon, güzel kalıplı bir blazer ve 
daha bling aksesuarlar kullanırım ama kız arkadaşlarımla gece gittiğim 
her yerde yine en rahat, casual görünen hep benim.

Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları hangileri? 
Bol kesim, güzel kalıplı keten, ipek ve pamuklu pantolonlarım, Frankie 
Shop ceketlerim, Lady Dior ve Chanel çantalarım, Cartier takılarım; çünkü 
hepsi özel zamanlarda alındı ve hatıraları var. Aksesuar kullanmayı çok 
seviyorum. Mutlaka birkaç değişik kombin ile aynı aksesuarları farklı 
şekilde kullanmayı seviyorum, bu yüzden alırken çok yönlü olması önemli 
benim için.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri neler? 
Beraber tatile gitmekten zevk aldığınız kişileri paylaşır 
mısınız?
Uzakta olduğum için İstanbul’a gelip ailemle ve arkadaşlarımla zaman 
geçirmek bile benim için çok güzel bir tatil; ama Bodrum, Alaçatı gibi 
yazlık yerler de tatil için çok güzel. Ben kısa, “city break” tarzı tatilleri 
seviyorum ve eşimle her sene birkaç şehirde böyle tatiller yapıyoruz. Yakın 
arkadaşlarımla tatil yapmayı da seviyorum ama ben kolay biri değilim 
grup içinde, o yüzden yine en iyi tatil partneri kesinlikle eşim. Paris, 
Milano, Roma, Prag , Barselona yılda birkaç kez kısa tatiller için gittiğimiz 
şehirlerin başında geliyor. Özellikle yaz aylarında çok çok sevdiğim yer 
Puglia, bu yaz yine gitmeyi planladık. 

Kimsenin bilmediği üç özelliğiniz nedir?
Böceklerden çok korkuyorum! Bu fobi çocukluğumdan beri var 
ve hiç azalmadı. Moda koleksiyonum konusunda aslında son 
derece dikkatliyim, herkesin düşündüğünün aksine sürekli 
aldıklarımı dolabımda tutmuyorum. Sürdürülebilir modaya 
uygun şekilde daha az ve kaliteli alıp, giymediklerimi satarak 
her şeyin ömrünü uzatmaya çalışıyorum. Son olarak da; aslında 
adımı Sara olarak koymuşlar ama nüfus memuru Sahra 
yapmak isteyince babam, “O zaman Sarah olsun,” demiş ve 
böylece tamamen İngilizce bir isim almış oldum.

Şu anda neler yapıyorsunuz? 
Yazın sonu, özellikle ağustos rahat bir aydı. Her şey tatildeydi. 
Avrupa gerçekten çok durgundu. Her gün pilates yapıp 
rahat zaman geçirmeye özen gösterdim. Durgunluğun tadını 
çıkardım, çünkü eylül çok dolu geçecek. Bir sürü yeni sezon 
sunumları, moda haftaları var...  

Gelecek planlarınızda neler var?
Bu zamana kadar bir sürü marka ile iş birliği yaptım, güzel ve 
heyecan verici bir sürü deneyim yaşadım ama yakın gelecekte 
kendi markamla ilgili çalışmak da istiyorum. Dijital moda 
influencer’ı olarak bana ve stilime uygun bir koleksiyon fikri 
var aklımda. 



NUR BİLEN YAVUZER

Deniz Kenarında 
Özel Parti
Belirgin hedonizm ile karakterize 
edilen Valentino Escape 2022 
Koleksiyonu, Bodrum’da
Maison Valentino ve Beymen
iş birliğiyle kutlandı. 

Maison Valentino ve Beymen iş birliğiyle düzenlenen özel partiye 
iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler yoğun katılım 
gösterdi. Deniz kenarında gerçekleşen etkinliğe, ünlü DJ Wolfram 
Amedeus müzikleri ve performansıyla eşlik etti. Maison’un arşiv 
motifleriyle hazırlanan özel koleksiyonun tanıtıldığı gecede 
konuklar geç saatlere kadar eğlendi. Valentino Escape 2022 
Koleksiyonu başta Valentino Yalıkavak Marina olmak üzere 
seçkin butiklerde satışa sunuldu.  

davet

BESTE, MUSTAFA YURTTAȘ

NUR BİLEN YAVUZER

ECEM OLTULU, DİLA TARKAN, SİMA TARKAN

78



GÜLȘEN REVNA DEMİRÖREN, PERVİN ERSOY

DİNÇ AYDOĞDU, HANDE ATAİZİ, SELMA TÜRKEȘ ALIZE DICKOK ECE VAHAPOĞLU

ESRA OFLAZ

Valentino 
Escape 2022 
Koleksiyonu, 
Valentino 
ve Beymen 
iș birliğiyle 
Bodrum’da 
düzenlenen 
özel bir davetle 
kutlandı. 
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AYȘE BURCU KAYA ASLI BAYRAKTAROĞLUBEDİRHAN SORAL, HANDE SORAL-İSMAİL DEMİRCİ

IȘIL RECBER SİBİL ÇETİNKAYA HANDE CANİDİL FIRAT

İș, cemiyet ve 
sanat dünyasından 
ünlü isimlerin 
katılım gösterdiği, 
deniz kenarında 
gerçekleșen 
partide konuklar 
geç saatlere 
kadar DJ eșliğinde 
eğlendi.80
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ullinan Hotel’de bulunan dış mekân yapıları 
Galapagos Beach Club, Hasır Restaurant, Sapore 
Restaurant ve Yamas Taverna tasarımlarında 
doğal malzemenin lüks yaşam ile birleşimini; lüks 
kavramının, rahatlık kavramı önüne geçmeden 
bohem bir tarzda yaşanabileceğini görüyoruz. 

Dünyanın en büyük kaplumbağası olan Galapagos’tan adını 
ve formunu alan Galapagos Beach Club, görkemli yapısı ile 
Cullinan Hotel’in adeta simgesi haline gelmiştir.

Sıcak yaz günlerinde, misafirlerini bambu ile kaplanmış büyük 
bir kaplumbağa kabuğu altında soğuk kokteyl ve özel tatlarıyla 
serinleten Galapagos, günün ilerleyen saatlerinde ise club olarak 

C

Kendi ismiyle kurduğu firmasıyla oldukça değerli ișlere imza atan 
Mimar Melek Düvenci’nin Galapagos Beach Club projesi bohem çizgiler tașıyor. 

Lüksün, rahatlığın önüne geçmeden de bu tarzda yașanabileceğini belirten 
Düvenci, konstrüksiyon ve dekorasyonda izledikleri çizgiyi 

MAG Okurları için detaylandırıyor.

Melek Düvenci Architects
Galapagos

müzik ve aydınlatma detaylarının ortaya çıkardığı tasarım anlayışına 
ev sahipliği yapmaktadır. İki girişe sahip olan mekânın gece girişi, 
show center tarafından misafirlerini sanat dolu bir tünelden geçirerek 
içeri almaktadır. Deniz tarafından olan diğer girişi ise, misafirlerini 
büyük barı ile karşılamaktadır.

Bohem bir tasarım anlayışına sahip olan mekânda zemin malzemesi 
olarak microtopping sagalassos ve epoksi terazzo kullanılmıştır. 
Kaymaz özelliği ve mat görünüşü ile hem zeminde hem de zeminle 
bütünleşen oturma sedirlerinde kullanılan bu malzeme sayesinde 
mekân, bir sanatçı tarafından kumdan yapılmış bir heykel gibi 
görünmektedir. Sedirlerin üzerinde kullanılan dış mekân kumaşları, 
sarı ve siyah renklerdeki etnik desenleri ile mekânın ruhuna katkıda 
bulunmaktadır. 

MELEK DÜVENCİ

dekorasyon

Mekânın konstrüksiyonu çelik ile oluşturulduktan sonra kontra üzeri 
kestane papel kaplama yapılmış, kestanenin doğal rengi korunarak 
masif hissi ön planda tutulmuştur. Üzerinde kullanılan hasır örtüsü 
ve dört tarafının açık olması sayesinde sıcak Akdeniz günlerinde bile 
ferah, esintili ve rahat ortamda keyifli bir zaman geçirilmektedir.

Uzak Doğu’dan gelen tahta boncuk ve makromeden oluşan avizesi 
beş metre çapında ve kendisi kadar dev tasarlanmıştır. Masaları ve 
sandalyeleri teak ağacından Galapagos’a özel olarak tasarlanmıştır. 
Mikrotopping, terazzo ve kestane ağacının doğal uyumu ile 
hazırlanan bistro sehpaları da yine bohem bir anlayışa sahiptir. 
Amorf bir şekilde tasarlanmış olan ada bar, mikrotopping bar tablası 
ve Karadeniz’deki eski ahşap evlerde kulanılmış olan masif kestane 
ağaçları dönüştürülmüş; dönüştürülen ağaçların üzerine özel el oyması 
etnik desenler ile işlenmiştir. Bu şekilde, atık halde olan ahşaplar geri 
dönüştürülerek sürdürülebilirliğe de katkıda bulunulmuştur.

İki tane DJ sehpası bölümü olan mekânın güzel şovlara ev sahipliği 
yapan iç mekân DJ bölümü önünde ve mekânın merkezinde iki 
adet şov sahnesi bulunmaktadır. DJ sehpalarından bir tanesi, eşi 
benzeri olmayan bir Likya kadını heykeli altında Galapagos’un bahçe 
bölümünde bulunmaktadır. Sekiz metre yüksekliğindeki heykel, ahşap 
ve polyester döküm malzemeden tasarlanmış ve üretilmiştir. Kadına 
verilen önemi simgeleyen heykelde, Antalya bölgesinde yaşamış Likya 
uygarlığından  esinlenilmiştir. Bohem tasarımın devam ettiği makrome 
örgü gölgelik ve konseptteki etnik çizgilere, Uzak Doğu’da yaptırılmış 
masa ve yer minderlerinden oluşturulmuş oturma grupları eşlik 
etmekte; bunları mikrotopping zemin, oturma sedirleri ve sarı-siyah 
kombinli persan döşemelik kumaşlar tamamlamaktadır. Terrazzo, 
masif kestane detaylı oval masalar ve teak sandalyelerle mekânın 
dekorasyonu bir bütün haline gelmektedir. Bahçenin orta alanında 
kum zeminde düzenlenen etnik-bohem tarzdaki showlarda, kumda 
çıplak ayak ile dans etme imkânı bulunmaktadır. 
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İlk Sergisi 
Sanatseverlerle 
Buluştu
Ünlü heykeltıraş Asmer Sultanova 
Topçu’nun “Bunny And…” isimli ilk 
sergisi, Bodrum’da gerçekleşen keyifli 
bir etkinlikle sanatseverlerle buluştu. 
Özel davete iş, cemiyet ve sanat 
dünyasından ünlü isimler yoğun ilgi 
gösterdi.

Başarılı heykeltıraş Asmer Sultanova Topçu’nun merakla beklenen 
koleksiyonu, Bodrum’da gerçekleşen özel bir davetle sergilendi. 
Gecede konuşma yapan Topçu, “Din, dil, ırk, cinsel kimlik, global 
aidiyet, sağlık durumu, yaş ayrımcılığını ortadan kaldırarak insan ve 
hayvan eşitliliğini göz önünde bulundurup mitik yanı olan eğlenceli 
bir koleksiyon yapmak için yola çıktım ve bu yolculuğun sonunda 
‘Bunny And…’ doğdu.” açıklamasıyla koleksiyonunu tanıttı. 

davet

YASEMİN-YAĞIZ SÖNMEZ

FERYAL GÜLMAN TALAT-İPEK AYAYDIN

ASMER SULTANOVA TOPÇU

SENA KEÇELİ HANDE TOKMAK TOLGA SEZGİN HANDE CAN

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

CANSIN HACISOYU

DİLA TARKAN DOĞRUER-DAĞHAN DOĞRUER

Bașarılı 
heykeltıraș 
Asmer Sultanova 
Topçu’nun 
merakla 
beklenen ilk 
sergisi iș, 
cemiyet ve sanat 
dünyasını bir 
araya getirdi.86
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Kariyerine “Bir Çocuk Sevdim”in Merve’si olarak bașlayan ve șimdilerde 
Kanal D’nin beğenilen dizisi “Seversin”de Asya karakterini canlandıran bașarılı ve 

sempatik oyuncu İlayda Alișan’la çok keyifl i bir röportaj gerçekleștirdik. 
Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan, verdiği cevaplarla samimiyetini yansıtan 
güzel oyuncu; kendisini, kariyerini, oynadığı karakterleri, set anılarını, enerjisini ve 

hayata bakıșını MAG Okurları için anlatıyor...

İlayda Alişan
Sıcakkanlı, Pozitif, Enerjik
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Oldukça genç bir yaşta başarılı projelerle ilerlediniz. 
Proje seçimlerinde nelere dikkat ediyorsunuz?
Hikâyenin bütününe. Hep hassas davranıp, ince eleyip sık 
dokudum. Kendimi hikâyenin içinde hayal edemiyorsam o 
hikâyeyi seçmiyorum. Okuduğum anda etkilenmiyorsam, 
tüylerimi diken diken etmiyorsa değerlendirmiyorum. Doğru ve 
anlatmak istediği bir şey, bir mesaj olan hikâye ve hikâyeye hizmet 
eden karakter olması benim için önemli. 

Özellikle Instagram’da yoğun bir takipçi kitleniz var. 
Sosyal medyanın gücü ve size yansımalarını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Sosyal medya gerçekten artık o kadar büyük bir yer kaplıyor 
ki insanların hayatında, o kadar alıştık ki. Sanki bu zamana 
kadar hep hayatımızdaymış gibi geliyor bazen. Kullanmayı 
sevenlerdenim. Bazen uzak duruyorum, ara veriyorum; bazen aktif 
oluyorum. Tabii ki bizim mesleğimiz için önemi büyük, bazen de 
bir araç.

layda Alişan’ı kendinden dinlemek 
isteriz. Bize kendinizi nasıl 
tanıtırsınız?
Yirmi altı yaşında, oyunculukla uğraşan, 
“kendinin” en iyisi olmaya çalışan, ufak tefek 
bir kızım. Hayatı ve insan sevmeyi çok severim; 

sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı “anlamayı”... 
İletişim benim için önemlidir. Benimle anlaşmak, benim 
diye demiyorum ama hiç zor değildir. Sevdiklerimle 
upuzun masalarda buluşup bir şeyler içip yemek yemek 
en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni 
çok heyecanlandırır. 

Oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?
Çocuk yaşta başladı diyebilirim. İlk dizimi on beş yaşında 
çektim. Hayatımda ilk defa bir dizi görüşmesine gittim. 
Deneme çektiler, sonra oldu diye haber geldi. Böyle başladı 
serüvenim, sonra da devamı geldi. 

Okuduğum anda etkilenmiyorsam ve 
tüylerimi diken diken etmiyorsa 
o projeyi değerlendirmiyorum. 

İ
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“Seversin”deki 
Asya, 
oynamaktan 
çok ama 
çok keyif 
aldığım, hem 
güldüğüm hem 
ağladığım bir 
karakter.
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Keyifli ve eğlenceli bir set anınızı paylaşmanızı 
istesek?
Geçenlerde kayıt dendiğinde o kadar güldüm ki defalarca kaydı 
kesmek zorunda kaldık. Başka bir oyuncu arkadaşım da çok tekrar 
aldığımız bu sırada kulağıma eğilip bir şey söyledi. “Bunu düşün 
gülmeyeceksin,” dedi. Ne söylediğini söylemeyeyim ama daha çok 
gülmeye başladım. Beş dakika ara verip yeniden çektik ama o beş 
dakika aralıksız güldük. Böyle anlatınca olmuyor ama inanılmaz 
komik bir andı. Bu çok sık geliyor başıma. Özellikle “Seversin” 
setinde.

Dijital platformlardaki projeler gündemde yoğun 
ilgi görüyor. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl, dijital 
ortamda bir projede yer almayı düşünüyor musunuz?
Dijital birkaç projede yer aldım daha önce. Yine yer alırım elbette. 
Tabii ki çalışma saatleri ve program açısından çok daha konforlu 
televizyona göre ama bu kurallar televizyona da yavaş yavaş geliyor 
artık. Ben televizyonda olmayı da seviyorum, işimi de çok severek 
yaptığımdan sette uzun saatler de çalışsam keyifle çalışıyorum.

“Seversin” enerjisi güzel, naif ve seyri 
keyifl i bir iş oldu. Setimiz o kadar 
keyifl i, kamera arkasında o kadar 

çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya 
dinamik bir iş çıkıyor.

Şu an yer aldığınız, Kanal D’de yayımlanan 
“Seversin” projesi oldukça ilgi görüyor. Bu 
popülerliğin sebebi sizce nedir?
“Seversin”; enerjisi güzel, naif ve seyri keyifli bir iş oldu. Bence 
tamamen ekip enerjisi işe yansıyor. Setimiz o kadar keyifli, 
kamera arkasında o kadar çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya 
dinamik bir iş çıkıyor. İşin mutfağında yaptığınız şeyden keyif 
alıyorsanız, çıkan malzeme de güzel oluyor. Sanırım sırrı bu 
oldu.

Rol arkadaşınız Burak Yörük ile uyumunuz 
beğeni topluyor. Sizce bir projede partnerlerin 
uyumu ne derece önemli?
Dediğim gibi, enerji uyuyorsa çıkan şey güzel oluyor. Burak ile 
çok iyi anlaşıyor ve ikimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. 
Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor 
bence. Dolayısıyla partner enerjisi çok önemli. Çok iyi yazılmış 
bir sahne de çekiyor olsanız enerji uymuyorsa sahne sanki asılı 
duruyor gibi geliyor bana.  
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Burak ile çok 
iyi anlaşıyoruz 
ve ikimiz de 
büyük bir 
özveri ile 
çalışıyoruz. 
Birlikte çok 
eğleniyoruz, 
ekranda da bu 
sempati belli 
oluyor bence.



Yaşamayı, yeni güne uyanmayı, 
pozitif kalmayı seviyorum. Başıma 

her ne gelirse gelsin, olduğu gibi kabul 
ediyorum. 

Canlandırmaktan en keyif aldığınız karakter 
hangisiydi?
Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Çukur dizisindeki “Akşın” 
benim için çok özel, yaralı bir kuş. Masumiyet dizisi “Ela” 
karakteri. İlayda olarak onunla çok empati yaptım, onu o 
kadar iyi anladım ve hayatımdaki boşlukları doldurdum ki 
kelimelerle anlatamam. Seversin’deki “Asya”, oynamaktan 
çok çok çok keyif aldığım, hem güldüğüm hem ağladığım bir 
karakter oldu. Öyle ki repolarda Asya’yı oynamayı özlüyorum 
diyebilirim.

Yoğun çalışma temponuza rağmen enerjinizi hep 
koruduğunuzu görüyoruz. Sırrınız nedir?
Ben yaşamı seviyorum; yaşamayı, yeni güne uyanmayı, 
pozitif kalmayı. Başıma her ne gelirse gelsin, olduğu gibi 
kabul ediyorum. “Bu da benim, bu da bana ait bir duygu,” 

diyebiliyorum. Mutluluğun formülü sevmek bence. Bir kişiyi, bir 
durumu, bir duyguyu, hayatı ama en çok da kendini.

Sizi hayata bağlayan ve olmazsa olmaz dediğiniz 
şeyler neler?
Ailem, dostlarım, hayvanlarım.

İlayda Alişan için aşk nedir?
Aşkı tek kelimeyle anlatmak zor. “Ne yaşıyorum ben?” dedirten bir 
duygu. İnsana, her şeyi yapabilirmişsin gücü kodlanıyor sanki. Her 
şey çok daha sıra dışı, karmaşık, çok daha büyük görünüyor gözüne. 
Yani bütün hislerinin sınırsız oluşu gibi bir şey diyebilirim. 

Gelecekteki İlayda’ya bir mesaj vermenizi istesek, 
neler söylerdiniz?
Sakin ol, acele etme, akışa bırak. 

özel
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Gelecekteki İlayda’ya bir mesaj vermenizi istesek, 
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The Marmara 
Bodrum’da 
Eğlenceli Etkinlik
Türkiye’nin başarılı DJ’lerinin yer aldığı 
Tuti Sessions etkinliklerinde Cüneyt 
Kurt, performansıyla Bodrumlulara 
oldukça keyifli bir gece yaşattı. 

Selma Şeşbeş’in ev sahipliğini üstlendiği etkinliğe iş ve cemiyet 
hayatından birçok tanıdık isim katıldı. Cüneyt Kurt’un sahne 
aldığı gecede, konuklara eşsiz Bodrum manzarasının yanında enfes 
kokteyller ve ikramlar eşlik etti. 

davet

GÜLAY-MURAT AFȘAR

AYȘE TUVANA AKTULGA-CÜNEYT KURT

LALE EMEK-SELİM HAMAMCIOĞLU BANU-YASEMİN KARAGÜLLE

100



The Marmara 
Bodrum’da 
Eğlenceli Etkinlik
Türkiye’nin başarılı DJ’lerinin yer aldığı 
Tuti Sessions etkinliklerinde Cüneyt 
Kurt, performansıyla Bodrumlulara 
oldukça keyifli bir gece yaşattı. 

Selma Şeşbeş’in ev sahipliğini üstlendiği etkinliğe iş ve cemiyet 
hayatından birçok tanıdık isim katıldı. Cüneyt Kurt’un sahne 
aldığı gecede, konuklara eşsiz Bodrum manzarasının yanında enfes 
kokteyller ve ikramlar eşlik etti. 

davet

GÜLAY-MURAT AFȘAR

AYȘE TUVANA AKTULGA-CÜNEYT KURT

LALE EMEK-SELİM HAMAMCIOĞLU BANU-YASEMİN KARAGÜLLE



102 magdergi.com.tr102

Kișinin sosyal çevresini geliștirmesinin ve kendisine yatırım yaparak 
elde ettiği entelektüel seviyesiyle, bulunduğu ortamlarda dikkat çekmesinin 

öneminden bahseden Mert Vidinli; bașarılarından modaya, popüler kültürden 
ünlülerin evlerine, merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.

Eğlence Hayatına Yön Veren

röportaj

Mert Vidinli 



ğlence dünyasına adım atmaya ilk 
olarak ne zaman karar verdiniz? 
Çıkış noktanız ne oldu?
Ankara’da üniversite yıllarımda hem okur hem 
de çalışırdım. Popüler genç tayfadan olmamdan 
ötürü o dönemin popüler bar ve gece kulüplerinde 

çalıştım. En büyük şansım, Emre Ergani ile sektöre girdikten 
sonra İzzet Çapa ve Metin Fadıllıoğlu’yla devam edip Doğuş 
Grubunda hizmet veriyor olmak. Ardından Bodrum ve 
İstanbul geldi. Hızlı bir geçiş oldu benim için. 

Şu an bulunduğunuz noktaya gelene kadar ne 
gibi zorlukları aştınız? Başarılı olma yolundaki 
adımlarınız nelerdi? 
Zorluk olarak nitelendireceğim tek şey zamansız olmaktı 
aslında, çünkü İstanbul’da yaşamak istiyorsanız birçok işi 
aynı anda yapıyor olmanız gerekiyor. 7/24 online bir yaşantım 
vardı. Sektörde çalışmak istediğiniz insanları belirlemek, 
ailenizin desteğini arkanıza almak ve diğer yeteneklerinizle 
harmanlamak oldukça mühim. Ben hem yazarlık yaptım 
hem işletmecilik hem de markalara danışmanlık verdim. 
Çok şapkalı işlerim vardı. Bir yandan da sosyal çevrenizi 
geliştirmeniz, girdiğiniz çevrelerde entelektüel seviyenizle de 
dikkat çekmeniz için sürekli kendinize yatırım yapmanız 
gerekiyor. Kazandığımı da hep kendime yatırdım diyebiliriz. 

Yaratıcılık konusunun influencer’lıktaki yeri 
nedir? Gerekli bir yetenek mi?
Influencer’lık son yıllarda bizleri kapsayan bir meslekmiş 
gibi olsa da benim sosyal medya gücüm yıllar öncesinde de 
Twitter fenomenliği sayesinde vardı, Facebook’ta binlerce kişi 
ile kurulan ağ ve dijital haber sitelerinde yaptığım yazarlıkla 
fikrimi kitlelere ulaştırıyordum. Ardından da on yıl süren 
Sabah gazetesi yazarlığı. Yani bugün benim için söylenen 
influencer mesleki tanımı çok eskilere dayanıyor. 

Stilini en çok beğendiğiniz ünlü kim? Nedenini 
açıklar mısınız?
Stilini dönem dönem beğendiklerim var. Trendlere göre 
harmanlanan, sürekli şekil değiştiren giyim tarzı benlik değil. 
Yıllardır ben siyah giyinirdim, şimdi renklerle yeni barıştım 
ama siyah hep rengim, vazgeçilmezim olmuştur. Kadınlarda 
Yasemin Özilhan, Derin Mermerci klasik cevabım olacak. 
Erkeklerde ise Tolga Sezgin diyebilirim. 

Günümüzde popüler kültürün, üzerine kurulu 
olduğu alan hangisi?
Popüler kültür, fast fashion ve yeme içme sektöründe ağırlıklı 
olarak etki gösteriyor. Artık müdavim kültürü özellikle 
yeme içme sektöründe kalmadı. İstanbul’da belirli bir 
kesim, trendleri belirliyor. İstanbul’da her haftanın gündemi 
ayrı. Reyting sisteminde yaşıyor gibiyiz. Özellikle benim 
sektörümdeki influencer’lar ve trend belirleyenler; moda, 
sanat gibi akımların parçası olanlar... Zorlu bir maratonda 
gibiyiz.

Yaz döneminde hangi tatil yerlerini ziyaret 
ettiniz? Nasıl geçti?
Yazım ağırlıklı olarak Bodrum’da geçti. İstanbul’la yarışacak 
hızdaydı. Hem yeni açılan mekânlar hem de marka davetleri 
ile yaz gündemimiz yoğundu. Dinlendim mi yoruldum mu 
anlamadım. Bir de Mykonos’u tercih ettim. 

E Popüler kültür, fast fashion ve yeme içme 
sektöründe ağırlıklı olarak etki gösteriyor. 

Artık müdavim kültürü özellikle 
yeme içme sektöründe kalmadı.

Modayı takip ediyor musunuz? Günümüzde modayı 
takip etmenin önemi nedir?
Moda dediğim gibi ruh hâlimle orantılı ama gardırobu ağırlıklı 
olarak siyah olan birisiyim. Daha çok çanta ve ayakkabıya yatırım 
yaparım. 

Evlerini ziyaret ettiğiniz ünlülerden en ilginç 
detaylara sahip olan kimdi? Eğlenceli anılarınızdan 
birkaç tane paylaşır mısınız?
Evlerini ziyaret ettiğim arkadaşlarımda en çok dikkat ettiğim; 
dekorasyon detaylarında sanattan ne kadar faydalandıkları, ne 
kadar çok esere evlerinde yer verdikleri; çünkü konfordan daha çok, 
evin sanatla bütünleşmesinden yanayım. Hem bir öğreti hem de 
yatırım aracı. 

Şu an neler yapıyorsunuz?
Şu an danışmanlık şirketim, birçok sektörde faaliyet gösteren 
özellikle kozmetik, yeme içme gibi alanlardaki markalara 
danışmanlık veriyor. Onların iletişim planlamalarında etkin
rol oynuyorum.  



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, YDA Center projeleriyle avangart stili İskandinav 

renkleriyle birleștirerek etkileyici bir atmosfer yaratıyor. 

Barıș Küpçü
baris@movemimarlik.com.tr

dekorasyon

Mimarlık Sektörünün Markası 
Move Mimarlık
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Mimarlık Sektörünün Markası 
Move Mimarlık

ek çok farklı alanda geliştirdiği projelerle tasarım 
dünyasında öne çıkan Move İ ç  Mimarlık, 
tecrübeli ekibiyle yenilikçi bir çizgide ilerlemeye 
devam ediyor. Ankara’nın ofis projeleri arasında 
dikkat çeken YDA Center projelerinde imzası 

bulunan firma, çözüm odaklı bir tasarım anlayışı benimsiyor. 
Ağ aoğ ulları AŞ  için tasarlanan bu ofis, geçmiş ve gelecek 
kavramlarını mimari anlamda harmanlarken, tasarımında pek 
çok farklı ülkeden esintilere sahip.

Move İ ç  Mimarlık hayata geçirdiği bu projede alışılagelen Türk 
avangart stilini şık bir çizgiyle sunarken, İskandinav renklerini 
kullanarak zengin bir atmosfer sağlıyor. Bu da projeyi çok 
daha akılda kalıcı kılıyor. Detaylara İngiliz klasik çizgisini de 
eklediklerini söyleyen Move İ ç  Mimarlık’ın Türkiye çapındaki 
sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici bir proje çıktığını 
özellikle vurguluyor ve ekliyor: “Firma olarak araştırmacı, 
gelişime açık ve çözüm odaklı projeler üretiyoruz. Çağın 
getirdiği yeni mimari tasarımların bilincinde hareket ediyoruz. 
Bu projemizde bir ofis; kullanışlı, modern ve şık nasıl olur,
onu göstermek istedik. Özellikle ofislerin, iş  insanları için 
kartvizit gibi olduğunu düşünecek olursak, Move İ ç  Mimarlık 
olarak çözüm ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek oldukça 
gurur verici.” movemimarlik.com.tr  

P



dekorasyon

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, Natura Vadi projesi hakkında 
merak edilenleri ve müșteri memnuniyeti noktasında izledikleri yolu

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Ankara’nın En İyi Vaadi
Natura Vadi

atura Vadi projesinden biraz bahsedebilir 
misiniz?
Natura Vadi; Fırat Life Style ve Rast Grup ile birlikte elimizi 
taşın altına koyduğumuz, Ankara için büyük ölçekli ve 
kaliteli bir proje. Natura Vadi; sadece bulunduğu bölgenin 
değil, tüm Ankara’nın havasını değiştirecek kalitede, 
toplamda ortalama kırk ila kırk beş katlı on bloktan 

oluşan bir proje. Aynı zamanda Dikmen Vadisi, Panora ve elçiliklere 
yakınlığıyla önemli bir lokasyonda. Yalnızca lokasyon avantajıyla değil, 
aynı zamanda sahip olduğu yeşil alanlarıyla da şehrin en gözde projesi. 
Projenin etrafında yer alan rekreasyon alanları da proje bitiminde 
tamamlanmış olacak. Bu alanın yanı sıra proje içerisinde yaklaşık 
35.000 m2lik bir peyzaj alanı var. Kapalı yüzme havuzları, fitness 
salonları, günlük ihtiyaçların giderilmesine yönelik konumlandırılan 
ticari alanlar ile kendi içerisinde ayrıcalıklı bir dünya sunuyor.

N

BEKİR FIRAT

Türkiye’nin en büyük tanıtım ofisi Natura 
Vadi’de… Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Projemiz Türkiye’nin en büyük tanıtım ofisine sahip. Sadece 
tanıtım ofisi bile görülmeye değer. Ofisimizde üç örnek 
dairemiz; 3+1, 4+1 ve 5+1 daire tipleri bulunuyor. İddialı 
olduğumuz bir başka konu da, daire tiplerimizin standart 
metrekarelere göre çok daha geniş olması. Örneğin; standart 
4+1 büyüklüğünde 3+1 daire tipi veriyoruz. Tüm daire 
tiplerimiz için geçerli, bir oda daha fazla gibi düşünebilirsiniz. 

“Ankara’nın En İyi Vaadi” ve “Yatırımcısına 
Kazandıran Proje” mottoları neler anlatıyor?
Ankara’nın en iyi vaadi derken aslında bu vaat, hem 
projemizin özelliklerini hem de sunduğumuz ödeme planı 
ve fiyat avantajlarını ifade ediyor. Natura Vadi, yatırımcısına 
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kazandıran bir proje. Projeye başlayalı henüz üç ay oldu ve bu kısa 
zaman diliminde bile yatırımcısına şimdiden %70 kazandırdı. Bu 
ciddi bir yüzdedir. Sektörde her daim lokomotif bir firma olduk. 
Vagonların her birini projelerimiz gibi düşünürsek; trene ilk binenler 
her zaman kazanç konusunda en avantajlı gibi gözükse de aslında 
tren harekete devam ederken binen herkes bu kazanca ortak oluyor. 
Dolayısıyla biz her zaman, her projemizde yatırımcısına kazandıran 
bir firmayız.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?
Müşteri memnuniyeti noktasında, özellikle teslim aşamasından 
sonra on yıla yakın geri dönüş hizmeti veriyoruz; yani her zaman 
projelerimizin arkasındayız. Bir diğer nokta ise, kişiye özel ödeme 
planları hazırlıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz bankalardan, projenin 
temel aşamasında bile kredi kullandırabiliyoruz. Böylece müşterimiz 
daha uygun kredilerle ve ödeme seçenekleriyle evine sahip olabiliyor. 
Türk Lirası borçlandığı için enflasyon karşısında büyük avantaj 
sağlıyor. Aynı zamanda hemen tapu garantisi sunuyoruz. Böylece 
yatırımcılarımız kendisini daha da güvende hissediyor.

Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış ve konut kredileri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış tamamen maliyetlere 
endeksli bir artıştır. İnsanlardaki en büyük yanılgı, fiyatlar arttıkça 
müteahhitlerin daha çok kazandığı yönünde; fakat bu algı doğru 
değildir. Tam tersi bir durum söz konusu; erişim azaldığı için konut 
satışı daha geç oluyor. Normalde düşük fiyatlardan satış daha hızlı 
olurken, yükselen fiyatlarda ne yazık ki tahmin edildiği kadar hızlı 
olmuyor. Konut kredileri meselesinde de, daire fiyatları yükselirken, 
banka kredi limitleri düşürülüyor. Yeni kredi düzenlemeleri 
sebebiyle şu an daha yüksek peşinatlar ödeniyor, bu yüzden alım 
gücü de azalıyor. Bizler de sektör öncüleri olarak kredi limitlerinin 
arttırılmasını talep ediyoruz ve bekliyoruz.

Son olarak, diğer projelerinizden bahseder 
misiniz? Konut alacaklara neler söylemek 
istersiniz?
Şu an satışı devam eden projelerimiz; Natura Vadi, Velux 
Ankara, Velux Yalıkavak, Natura Yalıkavak, Frekans Ankara, 
Natura Ovacık ve Natura Alacaatlı. Bu arada yeni bir projemiz 
daha var. Çok yakında İncek’te yine bir Natura projesi hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. Her zaman söylediğim gibi firmamızı ve 
projelerimizi yakından takip eden yatırımcılarımız, lansman 
öncesi ayrıcalıklarından en fazla avantaj sağlayanlar oluyor. 
Natura Vadi projesi, çok başarılı bir örneği bu durumun. Bu 
yüzden herkesin projelerimizi takip etmesini ve lansman 
ayrıcalıklarından yararlanmasını öneriyorum. 



dekorasyon

Her alanda olduğu gibi mimaride de her geçen gün farklı trendler ve buna bağlı 
çeșitli yapılar hayatımıza girmeye devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinden 
sonraki yeni normalde insan ve doğa odaklı mimari yapılar ön plana çıkıyor. 

TML Mimarlık’ın yönetici ortaklarından İnșaat Mühendisi Tolgahan Coșkun, ofis 
tasarımları ve mimaride kullanılan güncel teknolojiler hakkında MAG Okurları için 

eski ve yeni tasarım anlayıșını karșılaștırarak ayrıntılı bilgiler veriyor.

TML Mimarlık
Ofi s Tasarımları Hakkında

Ne Diyor?

Tolgahan Coșkun
İnșaat Mühendisi
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içbir şey eskisi gibi olmayacak, cümlesi son zamanların 
en çok kullanılan söylemlerinden. Çevre dostu 
yöntemler, malzemeler ve donanım kullanımı, insan 
ve doğa odaklı tasarımlar son dönem mimarisinde öne 
çıkan trendlerdi. Özellikle pandemi sürecinin getirdiği 
yeni normalle bu trendlere daha önem verileceği 
tahmin ediliyor. TML Mimarlık da giderek daha çok 

sürdürülebilir, esnek malzeme ve ekipmanlara yöneliyor.

İnsanların ofislere bakış açısı değişmiş durumda. Eski düzende belirli 
aralıklarla temiz tutulmaya çalışılan ofislerde temizlik konusu artık 
daha hassas ve önemli bir konu haline geldi. Havalandırma ve filtre, 
girişteki dezenfeksiyon istasyonları, atık kutuları ve daha birçok 
önlem yeni normalleşme düzeninde çok daha fazla yer alacak. Bu 
anlayış beraberinde ofislerin yapılarını da etkileyeceğe benziyor. Artık 
ofisler yapısal ve donanımsal olarak daha kapsayıcı olacak.

TML Mimarlık ve Mimari Simülasyonlar
Fiziksel bir mekânın veya yapının mühendislik yardımıyla 
tasarlanması anlamına gelen mimari, pek çok teknolojiden yararlanır. 
Mimarlar bir mekânı tasarlamak için önce mekân üzerine düşünmeli 
ve bu düşünceleri çizimle somut hâle getirmelidir. Bu çizimler 
ilk aşamada elle çizilebilse de yapıyı detaylı görmek, sorunlar ve 
çözümler için oldukça önemli. Elle üç boyutlu yapılandırma olanağı 
olmadığından bu aşamada işin içine simülasyon teknolojileri 
giriyor. Üç boyutlu programlama teknolojileri, mekânın formunun 
simülasyonunu çıkararak kullanıcılara 360 derece görme imkânı 
sağlar. İki boyutta çizilen projelerin üç boyutlu olarak görülmesini 

H

sağlayan bu simülasyon programları sayesinde yapıların 
mimari çözümlemeleri yapılabilmektedir. Isı, aydınlatma, 
havalandırma ve yapısal sağlamlık gibi durumlar bu 
simülasyonlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Bunların 
dışında, bu modellemeler ile mekânlar estetik açıdan da 
test edilebiliyor. Renk, malzeme, doku ve mekâna eklenecek 
aksesuarlar bu simülasyonlar sayesinde fiziksel ortama 
geçmeden görülebiliyor. Sağladığı bu kolaylıklar sayesinde 
simülasyon teknolojileri mimaride önemli bir yer edinmiş 
durumda.

Mimarların mekânlarla ilgili soyut hâldeki fikirlerini somut 
ortama aktarma olanağı sağlayan simülasyon teknolojileri 
mimari sektörüne büyük kazançlar sağlamış durumda. 
Çizimlerin üç boyutlu simülasyon programlarından 
geçmeden ilerlemediğini düşünecek olursak, simülasyon 
teknolojilerini mimariden ayrı düşünmek zor görünüyor. Bu 
alanlardaki çözümlemelerin anahtarını TML Mimarlık elinde 
bulunduruyor. 
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ncelikle kendinizi tanıtarak başlar mısınız? 
1988 İstanbul doğumluyum. Beykent Üniversitesi 
Dış Ticaret mezunuyum. Üniversite eğitimlerimi 
tamamladıktan sonra özel Dış Ticaret ve Gümrük 
firmalarında çalıştığım oldu. Evlilik ve oğlum 
olduktan sonra iş hayatına ara verdim. Pandemi 
döneminde evde kaldığımız süreçte iş hayatına 

tekrar dönmeye karar verdim ve en çok zevk aldığım, sofra tekstili 
üretimine yöneldim. Benim için her zaman hobi olan bu alanda, 
hem profesyonel anlamda hem de hayatımda inanılmaz bir keyif 
alarak devam ediyorum.

Tailor Mom’ı kurmaya nasıl karar verdiniz? Gayesi 
ve vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Açıkçası tasarım ve üretim, doğduğumdan beri benim hayatımda… 

Üretici ve ticaretin içinde olan anne ve babaya sahip olmamın en 
büyük etken olduğunu düşünüyorum. Çocukluğum atölyede, 
mağazalarda geçti. İster istemez küçüklüğümden beri -aileden 
gelen- çizim, tasarım, kesim, dikim, sergileme, satış vs. konulara 
baştan sona hâkimim. Tailor Mom hikâyesine gelecek olursak, 
pandemi döneminde evim en büyük hobim olmaya başladı. Gerek 
ev dekorasyonu gerek sofra düzeni ilgi alanım oldu. Her soframızda 
ruhumuzu yansıtırız. Ruhu olmayan hiçbir şeyin stili de olmaz. Stil 
sahibi masalar için de olmazsa olmazımız kendimiz. Ben pandemi 
döneminde runner ve Amerikan servisleri tasarlamaya başladım. 
Her soframda farklı hikâyeler ve ambiyanslar oluşturdum. Farklı 
tarzların da ruhuma iyi geldiğini fark ettim. Daha sonra, başta 
ailem ve çevrem tarafından çok beğenildi ve beni ateşlediler 
diyebilirim. Ben de hayal ettim ve doğru zaman geldiğinde hayalim 
işim oldu.

Ö

Pandemi süreciyle iș hayatına dönerek Tailor Mom’ı kuran İlayda Akıncı, üretici ve 
ticaretin içinde olan ebeveynlere sahip olmanın da etkisiyle tasarımlarına bașlıyor. 

Büyük çıkıșını șezlong tasarımlarıyla yapan Akıncı, ürün yelpazesini ve 
vizyonunu aktarıyor...

Her Sofrada Farklı Hikâye
Tailor Mom

İLAYDA AKINCI

dekorasyon
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Verdiğiniz hizmetler ve ürün yelpazenizden bahseder 
misiniz?
Çıktığım bu yolda, çalıştığım üç desenden masa örtüsü, runner, 
Amerikan servisi, servis peçetesi koleksiyonu hazırladım. Kısa sürede çok 
ilgi duyulması beni renk ve desenle ürün çeşitliliğine teşvik etti. Favorim, 
beni etkileyen, petek kumaş diye adlandırdığım kumaşımız. Özelliği; leke 
tutmaz, silinebilir, yıkanabilir, çekmez, solmaz, hava geçirgendir ve Oeko-
Tex sertifikasına sahip doğa dostudur. Petek kumaşımızdan, soft renkler 
koleksiyonundan sonra keten soft renk koleksiyonunu oluşturdum. 
Eski ve yeninin birbirini tamamladığı, kendimizi özel hissettirecek el 
örgüsü supla ve bardak altlıkları tasarladım. Yaz aylarının gelmesiyle, 
alışagelmişin dışında görsel ve konfora dayanan şezlonglar tasarladım. 
En büyük ilgi ve çıkış noktam şezlonglarım oldu. Şu an son olarak da 
rattan ve bambu çubuklarından el işçiliği ile doğal sofra aksesuarları 
tasarladık.

Üretim süreciniz nasıl ilerliyor? Ürünlerinizi ve 
koleksiyonlarınızı oluştururken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
Ben üretim sürecinde hep sorun ararım, hatta sorun aramak için çaba 
sarf ederim ki en iyiye ulaşabileyim. Kalite (kullanılabilirlik, işçilik 
kalitesi, ömür) her şeyden daha önemli. İşimi zorlaştırıyorum ama ben 
de kendimi bu şekilde motive ediyorum. Ben bir iğnenin dokunuşuna 
bile önem veriyorum. Her şey benim ilham kaynağım. Etrafım ilham 
alınacak sınırsız olasılıklarla dolu. Bana estetik gelen her şey benim 
ilham kaynağım. 

Ürünlerinize hangi satış kanallarından ulaşılabiliyor?
Brandroom ve D’Masion mağazalarından ürünlerimize ulaşılabilir; www.
tailormom.com adresinden ve Instagram’da @_tailormom_ hesabından 
da bizlere ulaşabilirler.

Bu sezon en çok tercih edilen ürünleriniz hangileri?
Bahar aylarının gelmesiyle, büyük farkla şezlonglarım bu sezonun en çok 
tercih edilen ürünü oldu.

Tailor Mom müşterilerini nasıl tanımlarsınız?
Hepsi şahane! Tailor Mom ürünlerini alan, yazan, soran herkes ile ayrı 
ayrı duygusal bağım var. Yeni dostlar kazanmaktan duyduğum haz her 
şeyin ötesinde oluyor gerçekten. 
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Epoksi ile çalıștığı her anda çok keyif 
aldığını belirten Culaccino Art kurucusu 
Elif Abacıoğlu, MAG Okurlarına epoksi 

çalıșmalarını ve ürün çeșitliliğini aktarıyor.

Epoksiyle 
Çalışmak 
Keyifl idir

Culaccino Art

ncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? 
Culaccino Art’ın kuruluş öyküsü nedir? 
İstanbul Bilgi Üniversitesinde Sosyoloji okudum. 
İstanbul’da doğup büyüdüğüm yirmi dört yılın sonunda 
ocak 2020’de Avrupa Birliğinin Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları Programı’nda cinsiyet eşitliği dersi vermek 
üzere Portekiz’e gittim. Mart 2020’de tüm dünyayı etkisi 

altına alan pandemide Bodrum’daydım. Çok yoğun bir tempodan 
çıktıktan sonra bu boşluk beni e-ticarete yöneltti. Culaccino Art, 
ismini, benim hayat hedeflerimden biri olan “iz bırakmak”tan alıyor. 
Culaccino; İtalyancada içeceğin masada bıraktığı iz demek. Ben de 
Culaccino Art olarak masamıza, evimize, hayatımıza bıraktığımız izle 
evlerimize dokunmaya çalışıyorum. 

Ürün yelpazenizde neler var? Ürünlerinizi 
oluştururken hayal ettiğiniz, ilham aldığınız öğeler 
neler? 
Ürünlerime ilk olarak, gözün koruma enerjisine çok inandığım 
için sadece göz temalı bardak altlıkları yaparak başladım. Sadece 
silikon kalıplar kullanarak epoksi ile bardak altlığı, tepsi, vazo, 
peçete yüzüğü, küçük/büyük sunumluklar, anahtarlıklar, çanta ve 
dikiz aynası sallantıları yapıyor ve sürekli genişletmeye, her eve iz 
bırakmaya çalışıyorum. Aynı zamanda sadece kişiye özel ceviz ve 
zeytin ağaçları kullanarak masa, sehpa, saat ve sunum tahtalarını 
da epoksiyle birleştirerek sade ve şık tasarımlar yapıyorum. Ahşapla 
çalışırken ağacın dokusu en büyük ilham kaynağım oluyor zaten. 
Tasarımlarımda deniz ve doğa, kısacası Bodrum, en büyük şansım. 
Kalıplarımla çalışırken eşim her zaman en büyük eleştirmenim 
olduğu için en iyisini yapmama, hep cesaretlenmeme sebep oluyor. 
Yurt dışında çok daha fazla epoksi kalıp çeşitliliği olduğu için bulduğu 
farklı kalıpları bana ileterek genellikle Türkiye’de ilkleri benim 
yapmamı sağlıyor. Tasarımlarımı şu anda bir e-ticaret sitesi olan 
Shopier üzerinden satıyorum. 

Ö
ELİF ABACIOĞLU

Epoksiyle çalışmanın zorlukları var mı? Epoksiyi 
biraz anlatır mısınız?
Epoksiyle çalıştığım -özellikle yeni tasarladığım- her 
anda çok keyif alıyorum. Hazır ürünleri sadece atölyemde 
sergilemek için tutuyorum, onun dışında her siparişimi tek 
tek o kişiye özel yapıyorum. Bu çok kıymetli olsa da işin zorlu 
diyebileceğim kısımlarından biri. Üretim, sosyal medya, satış, 
atölye, eğitim, paket ve kargo adımlarının hepsini tek başıma 
yaptığım için tabii ki zorlandığım anlar oluyor. Özellikle toplu 
siparişler binden fazla olduğu zaman hayatım tamamen 
duruyor. Sonunda aldığım geri dönüşler her saniyesine değdiği 
için tüm yoğunluğu alıp götürüyor.  
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Enerjinizi 
Dengeleyin

Zarif ve trend mobilyalar yașam 
alanlarınıza ferahlık katarken, 

canlandırıcı etkiye sahip pastel 
renkler ruh hâlinize iyi gelecek.
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YOI DESIGN
Ahşap Şezlong

ROCHE BOBOIS
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business

“Serkan Kızılbayır ile Yan Koltuk” sohbetlerinin 
konusu bu kez, son yılların en çok 

konușulanlarının bașında gelen inșaat sektörü. 
Sektörün bașarılı temsilcilerinden Aslan SC 

Lion İnșaat’ın CEO’su Sebahattin Aslan, hem 
firmasına hem sektöre yönelik merak edilenleri, 

projelerini ve yatırımlarını Serkan Kızılbayır’ın 
sorularıyla MAG Okurları için yanıtladı.

Konfor ve Görsel 
Memnuniyetin Adı

izi kısaca tanıyabilir miyiz?
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğdum. Evli ve yedi 
çocuk babasıyım. Otuz bir yıldır inşaat sektöründe  
yer almaktayım. Çalışmaktan ve özellikle hem sosyal 
yaşantımda hem de ticari işlerimde doğru işler 

yapmaktan zevk alan biriyim.

Aslan SC Lion’un hikâyesini kısaca anlatır mısınız? 
2007 yılında aile şirketi olarak kurduğumuz Aslan SC Lion İnşaat, 
zaman içerisinde sektörde öncü bir firma haline geldi ve şimdi de 
istikrarlı büyümesini devam ettiriyor. Amacımız, geleceğe yatırım. 
Bu hedefle daha iyi bir yaşam için konfor ve kalitenin bir arada 
buluştuğu ideal şartlarda projeler inşa ederek, insanlara hizmet 
ediyoruz. Yine insanlara en yüksek faydayı sağlayarak öncülük yapan; 
güvenilir ve tecrübeli bir firma olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Bu düşüncede yıllar boyu sektöre ve ülkemize hizmet vermeye devam 
edeceğiz.

Peki, Aslan SC Lion olarak ne tür projelerde yer 
alıyorsunuz?
Dediğim gibi, “insani yaşam standartlarını yükseltmek” gibi bir 
hedefimiz var ve bunu çok  iyi yapıyoruz. Bunu yaparken de kaliteden 
ve standartlardan ödün vermeden, müşteri memnuniyeti ilkesini 
üst düzeyde tutma bilinciyle, donanımlı konut ve ticari projeler 
yapıyoruz. Özetle yaptığımız işler ve projeler için “konfor ve görsel 
memnuniyetin bir arada olduğu huzur dolu projeler” bizi tanımlıyor 
diyebiliriz.

S
SEBAHATTİN ASLAN

Projelerinizde, alıcıya sunduğunuz en önemli fayda 
ve diğer firmalardan sizi ayıran nedir?
Tüm projelerimizde; kaliteli, prestijli, konforlu, çağdaş ve modern 
butik projeler yaratmanın yanı sıra, satış sonrası müşteri 
memnuniyeti ilkesi, bizim açımızdan önemli fark yaratmaktadır. 
Ayrıca sektörde uzun yıllar istikrarla sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimiz müşteri açısından da pozitif yönde bir fark 
oluşturmaktadır. 

İnşaat sektöründe şu anki durum nedir? 
İnşaat sektörü gelişmeye zaman içerisinde olduğu gibi 
devam etmektedir. Bu gelişim ve değişimin devam edeceğini 
düşünüyorum. 

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen kişilere 
tavsiyeniz nedir?
Gayrimenkul, olabilecek en doğru yatırım planlarının başında 
geliyor. Doğru firma, doğru lokasyon, doğru proje tercihleri 
yapıldığında amaçlanan kazanç mutlaka sağlanacaktır. Karar 
verildiğinde ve planlama yapıldığında erken zamanda yapılan 
her yatırım doğru olacaktır. 

Aslan SC Lion olarak hazırlıklarını yürüttüğünüz 
diğer projeleriniz nelerdir?
Devam eden projelerimiz; Yaşamkent sınırları içerisinde Lion 114 
konut projesi, Lion City konut projesi, Lion Sidelya Villa projesi ve 
Bağlıca’da Lion İş Merkezi.
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Farklı departmanlarındaki uzman kadrosuyla hizmet veren Vesta Legal Hukuk 
& Danıșmanlık kurucu ortaklarından Av. Emre Nas, faaliyet alanlarını belirterek 

hâkimlik anılarından bahsediyor ve hukuk öğrencilerine tavsiyeler veriyor.

Hâkimlikten
Avukatlık Mesleğine

Vesta Legal
Hukuk & Danışmanlık

EMRE NAS

Genel kanının aksine ben, teorik 
bilgininin, pratik bilgiden çok daha 

önemli olduğunu ve meslek hayatını 
kolaylaștırmakla birlikte meslekten 

daha fazla keyif alınmasını sağladığını 
düșünenlerdenim.

endinizden biraz bahseder misiniz? 
1995 yılında Ankara’da doğdum ve küçük yaşlardan beri 
kendimi hep avukat cübbesi ile hayal ediyordum; ancak, 
doğrusunu söylemek gerekirse, çocukluk hayalim olan 
avukatlık mesleğine planladığımdan biraz geç başladım. 
İnsan bazen hayallerini, sonrasında daha güçlü adımlarla 
gerçekleştirmek adına erteleyebiliyor. Ben de bu gaye ile 

fakülteden mezun olduktan sonra hâkim olarak  görev yaptım. Asliye 
Hukuk Mahkemesi hâkimi olarak devam ettiğim bu görevi, 2022 yılının 
ocak ayında noktaladım. Bu görev süresince edindiğim mesleki bilgi ve 
birikim ile avukatlık mesleğini, ortaklarımla birlikte, Vesta Legal isimli 
hukuk büromuzda sürdürüyorum.

Faaliyet alanlarınız neler?
Vesta Legal olarak bir hukukçunun, tüm hukuk alanlarında bilgi ve 
deneyime sahip olmasını beklemenin ne kadar anlamsız olduğunun 
farkındayız. Bu bilinçle, ofisimizde farklı alanlarda uzmanlaşan 
departmanlarımız ve altı avukat arkadaşımız bulunmakta: Fikri mülkiyet 
hukuku, gayrimenkul hukuku, rekabet hukuku, ceza hukuku, tıp hukuku 
ve sözleşmeler hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Hukuk Fakültesi öğrencilerine neler tavsiye edersiniz?
Genel kanının aksine ben, teorik bilgininin, pratik bilgiden çok daha 
önemli olduğunu ve meslek hayatını kolaylaştırmakla birlikte meslekten 
daha fazla keyif alınmasını sağladığını düşünenlerdenim. Teorik bilgi de, 
fakülte yıllarında kazanılan ve o yıllarda verilen emekle paralel olarak 
büyüyen bir birikimdir. Karşılaşılacak vakalarda hukuki nitelemenin 
doğru ve hızlı yapılması çoğunlukla bu birikimin bir sonucudur. Dolayısıyla 
öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyem, öğrenciyken hukuk bürolarında staj 
yapmak yerine o vakitleri dil eğitimine harcamaları, dersleri ezberleyerek 
değil anlayarak öğrenmeleri ve vakit kalırsa da öğrenciliği gönüllerince 
yaşamaları.

Hakimlik yaptığınız zamanlardan unutamadığınız bir anınız 
var mı?
Tabii ki… Her gün çok farklı olaylarla karşılaşabiliyorduk ancak, beni en 
çok şaşırtan hadise bir boşanma davasının duruşması sırasında yaşandı. 
Boşanma davalarında velayet hususunda karar verirken hâkim, sekiz yaş 
ve üzeri çocukların görüşünü almak zorundadır. Ben bu durumun onlar 
üzerindeki travmatik etkisini azaltmak adına çocuğu kürsüye çağırır, 
biraz muhabbet ederek velayet sorusunu araya sıkıştırmaya çalışırdım. 
Bu duruşmalardan birinde, dokuz yaşında bir çocukla yaptığımız 
muhabbet esnasında okulu ve hayatı ile ilgili konuşurken, “Yönetemiyorlar 
ülkeyi Hâkim Bey!” diye çıkıştı. Ben de bunun üzerine “Belki ileride 
ülkeyi yönetenlerin yerine geçmek istersin.” dedim. Genç kardeşim hiç 
tereddüt etmeden “Ne uğraşacağım Hâkim Bey!” diye sohbeti noktaladı. 
Dokuz yaşında bir çocuğun bu kadar politize olduğu, dünyada başka bir 
ülke var mıdır bilmiyorum. Muhtemelen ben dokuz yaşında ülkenin 
Cumhurbaşkanı kimdi, onu dahi bilmiyordum. 

Mevcut ekonomik şartların avukatlar üzerinde nasıl bir 
etkisi var?
Toplumun her kesimi gibi avukatların da mevcut ekonomik şartlardan 
olumsuz etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Ofis masrafları her geçen 
gün artıyor. Bu da serbest avukatlığı bir hayli zorlaştırıyor; ancak, bunların 
yanında ekonomik kriz dönemleri avukatlara bazı fırsatlar da sunuyor. Bu 
duruma örnek olarak kira uyuşmazlıklarını verebiliriz. Paranın değerinin 
azalması ile birlikte kiraya verenlerin mevcut kiracılara yapmak istediği 
zamların kanuni engelleri, taraflar arasında ciddi uyuşmazlıklara neden 
oluyor. Bu uyuşmazlıkların çözümünde taraflara yardımcı olmak da biz 
avukatlara düşüyor. Bu ve bunun gibi örnekler artırılabilirse de bir an önce 
ekonomik istikrarın sağlandığı günlere geri dönmeyi umuyoruz. 

K
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rtuğrul Onat kimdir? Bize kendinizden 
bahseder misiniz?
1980 Ankara doğumluyum. Evliyim ve üç 
oğlum var. Üniversiteyi tamamlayamadım ama 
ticaret hayatına erken atıldım. Serbest ticaret ile 
uğraşıyorum, üretim yaptığımız iş alanlarımız 
var. Alçı ve alçı levha sistemleri üretiyoruz, inşaat 
malzemeleri satışımız var, bunun yanı sıra agrega 

ocaklarımız var. Otuz sekiz ülkeye de ihracat yapıyoruz.

Sizin hakkınızda çok çalışkan ve disiplinli 
olduğunuz bilgisini aldım. Bu, geçmişten gelen bir 
şey mi? Bu yönünüzü anlatır mısınız bize?
Çalışmadan, emek sarf etmeden başarıya ulaşmak çok 
mümkün değil. Çalışmak gereklilik. Şartlar her gün zorlaştığı 
için de çok çalışmak lazım. Biz de gereğini yerine getirdiğimizi 
düşünüyoruz. Disiplin konusuna gelince de bu konuda bir 

E
Yeni dönem ANGİAD Bașkanı, bașarılı iș insanı Ertuğrul Onat, șartların her geçen gün 
zorlaștığını ve bu sebeple disiplinli çalıșmanın bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Yaptığı 
ișlerle Türkiye’ye büyük katkılar sağlayan Onat, bașkanlık sürecindeki çalıșmalarını ve 

iș hayatını MAG Okurları için Serkan Kızılbayır’a anlatıyor...

röportaj

LEXUS
İle Ayrıcalıklı Sohbetler

aşırılığım yoktur açıkçası ama olması gerektiği kadar, olması gereken 
yerde evet disiplinliyim diyebilirim. Böyle düşünüldüğü için teşekkür 
ediyorum. Çalışkan olmak iyi bir şey.

Yaptığınız işler ile Türkiye’ye çok şey katıyorsunuz. 
Peki, gelecek hedefleriniz neler?
Tabii bu çalışkanlığın da verdiği güven ile ülkemize daha çok istihdam 
sağlayacak, ihracatını artıracak her türlü faaliyetin içinde olmayı arzu 
ediyoruz. Hayallerimiz ve isteklerimiz mantığımızın önüne geçmediği 
sürece bizim için faydalı olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda yeni bir 
alçı levha yatırımı için şu an inşaat aşamasına başladık. Ülkemize 
inanıyor ve yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Bunun dışında tabii 
bulunmak istediğim başka sektörler de var; mesela hayvancılık, 
tarım... Çok arzu ettiğim sektörler bunlar; ancak, maalesef etrafımda 
gördüğüm örnekler bu sektörlere girmem konusunda beni 
endişelendiriyor. Yaşadığımız bu çağda yazılım, telekomünikasyon 
sektörleri ön plana çıktı. Enerji sektörü zaten şu anda bir numara 

ERTUĞRUL ONAT, SERKAN KIZILBAYIR
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Çalıșmadan, emek sarf etmeden 
bașarıya ulașmak çok mümkün değil. 

Çalıșmak gereklilik. Șartlar her gün 
zorlaștığı için de çok çalıșmak lazım.

Videoyu izlemek 
için okutunuz.

serkankizilbayirSerkanKzlbyr serkankzlbyr

oldu. Biz de ihtiyacımızı karşılayacak kadar, kendi fabrikamızın 
çatısına güneş enerjisi santralimizi kurmaya başladık, hatta 
bitirmek üzereyiz. Kısacası ülkemize değer katacak tüm yatırımları 
mantığımızın önüne geçmeden yerine getiriyoruz.

Türkiye enerji sektöründe hangi noktada sizce?
Türkiye son on yılda bu konuda çok gelişme gösterdi. HES, 
RES çalışmaları, güneş enerjisi şu anda çok popüler. Doğalgaz 
araştırması ile yeraltı kaynaklarından üretilebilecek enerji ile 
ilgili de sondaj gemilerimizin çalışmalarına bakılınca ben aslında 
umutluyum. Kendi ihtiyacının tamamını karşılamasa bile çok 
büyük bir katkı sağlayacağını ve bu konuda iyi yolda olduğumuzu 
düşünüyorum. Güneş santrallerinin ve RES’in imkânlar dâhilinde 
daha da artırılabileceği kanaatindeyim. Doğalgaz aramasını çok 
isabetli buluyorum. Türkiye Petrolleri AŞ aracılığı ile Türkiye 
Petrolleri International Company kuruldu. Bu vesile ile Afrika 
ülkelerinde de petrol araması aktif durumda. Enerji olmazsa olmaz. 
Son dönemde Rusya - Ukrayna savaşından sonra Rusya elinde 
tuttuğu doğalgaz gücü ile tüm dünyaya kafa tutabildi. Enerji önemli 
olduğu için bu alanda yapılacak tüm yatırımların da desteklenmesi 
gerekiyor.

Çok fazla sektörde aktif olarak yer alıyorsunuz. Peki, 
hangi sektör daha keyifli sizin için?
Yaptığımız işi severek yapmamız gerekiyor, keyif ise onun 
getirisi ile oluyor; ancak, bu dönemde alçı, alçı levha alanında 
çok yoğunlaştık. Orada geliştirebileceğimiz alanların olması 
bizi daha da heyecanlandırıyor. Alçı levha kullanımının sadece 
duvar bölmelerinde değil, ıslak zeminlerde, yangına dayanıklı 
dış cephe kaplamalarında kullanılıyor olması, aynı zamanda çatı 
kaplamalarında kullanılarak “çatı” diye adlandırdığımız ürünün 
olması ve daha geliştirilebilecek kullanım alalarının Ar-Ge 
çalışmalarını yapıyor olmak bizi heyecanlandırıyor. 

Benim ortanca oğlum bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyor. Ben 
de oyun oynayana kadar agrega ocaklarımızla ilgili oyun yazmasını 
istedim ondan. Bu madenlerin ilk aşaması olan ruhsat aşamasını, 
oyunda “level” olarak düşünebiliriz. Daha sonra kompresör 
kurulumu, ocağın dekapajının yapılması diye devam ediyor. Bu 
şekilde her aşaması bir “level” olabilir. İleride, yazılım alanında 
kendisinden bu anlamda ümitliyim.

Baba olmak mı, iş hayatı mı? Hangisi daha zor?
Dışarıdan belli etmesem de -yengeç burcuyum- eve çok bağlıyım, 
bu nedenle baba olmak çok güzel ve çok keyifli.

Bu arada başkanlığınızı da kutlamak isterim. 
ANGİAD’ın yeni dönem başkanı siz oldunuz. Neler 
değişti?
Çok şeyin değiştiğini söylüyorlar. Benim de arzu ettiğim 
buydu. Güzel, olumlu, geri dönüşler alıyoruz. Bizim yola çıkış 
amacımız üyeler arasında ticareti güçlendirebilmek, Ankara’nın 
ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları ilgili kurumlara iletmek, 
tamamlayabilmekti zaten. ANGİAD çok köklü bir dernek, çok 
güzel bir profili var. Biz yönetime geldiğimizden beri görüşme 
ve toplantılar yaptık; ancak, yaz dönemindeyiz şu anda. Ağustos 
ayında bir fuar çalışmamız oldu. Bir Ankara zirvesi düşündük. 
Ankara’nın ileri gelenleri, bürokratlarımız, milletvekillerimiz, 
hocalarımız... Ankara’nın ihtiyaçlarını birlikte belirleyip dile 
getirdik. Mesela Ankara’da stadyum yoktu. Biz yönetime geldikten 
sonra 19 Mayıs Stadyumu’nun ihalesi hemen yapıldı. Onun dışında 
Ankapark durumu vardı ki biz de bu problemin çözülmesini 

istiyorduk, o da bir çözüm sürecine girdi. Adliyeler çok dağılmış 
durumda. Çevre Bakanımız ile görüşmemizde dile getirdik bu 
konuyu, kısa zamanda yapılacağının sözünü aldık, zaten proje 
çalışması da yapılmış. İş dünyası için önemli olan, Akyurt’ta 
devam eden fuar alanı inşaatı bir bekleyiş sürecine girdi. Biz bu 
sorunların hepsini dile getiriyoruz. Bunun dışında Ankara’nın 
başkent olması dolayısı ile Avrupa başkentlerine haftada bir gün 
bile olsa direkt uçuşların sağlanması bizim talebimiz, çünkü 
zaman oldukça kıymetli.

Bu talepler yerini de buluyor aslında.
Biz yönetime gelince kamuoyundan, kamudan, bürokrasiden 
pozitif anlamda destek de aldık. Bunu da Ankara’nın ihtiyaçlarına 
çevirmeye çalışıyoruz. Ankara benim için çok kıymetli; hem 
doğduğum hem doyduğum yer.

Tecrübelerinizden faydalanmak adına, bu hayatın 
size öğrettikleri neler?
Öğrettiklerinden ziyade, vazgeçmeyeceğimiz ilkelerimizden 
bahsetmek isterim. İş hayatında imzamıza ve sözümüze 
sadık kalma konusunda çok özenliyiz. İş hayatında pembe 
yalanlar söylenir, o pembe yalanları bile söylememeye dayalı iş 
ortaya koymak gayretindeyiz. Yaptığımız işte en iyisini yapıp 
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gibi yaparım. Nedeni ise kötü tecrübeler, detaya girip bu keyifli 
sohbeti bozmayalım.

Spor ile aranız nasıl? Spor yapar mısınız? Futbol ile, 
Ankara takımları ile ilgili konuşsak.
Ben spor yapmıyorum, yapmadığım gibi futbol ile de çok ilgili 
değilim. Daha çok ata sporlarını takip ediyorum ama tabii Ankara 
takımlarını desteklemek her zaman gerekli.

Peki, arabalar ile aranız nasıl desem?
Araba tutkusu bende yavaş yavaş azaldı. Bir on beş yıl önceki 
araba merakım yok. Yine de takip ediyoruz yeni modelleri. 
Çok genç yaşlarda güzel arabalara bindim, her şey yaşında ve 
zamanında güzel heralde diyelim. Lexus çok bilindik bir araç, 
Türkiye’de de yakın zamanda daha çok pazar payının artacağını 
düşünüyorum.  
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Mil Hukuk & Danıșmanlık kurucu avukatlarından Bilgehan Utku; 
boșanma davalarında tarafl arın haklarını, dava sürecini ve çeșitlerini 

MAG Okurları için detaylandırıyor.

Bilgehan Utku
Boşanma Davalarında Süreç

BİLGEHAN UTKU

oşanma davası çeşitleri nelerdir? 
Boşanma davası, kanunumuza göre iki çeşit olarak 
düzenlenmiştir. Bunlardan biri çekişmeli boşanma 
davası, diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır. 
Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede sonuçlanma 
olasılığı varken çekişmeli boşanma davası daha uzun 
yargılamayı gerektirmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında yargılama süreci nasıl 
ilerliyor? Delil araçları nelerdir?
Çekişmeli boşanma davası; eşlerin birbirleri ile boşanma konusunda 
mutabakata eremedikleri ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 166/3 
maddesindeki hususlarda anlaşamadıklarından dolayı anlaşmalı 
olmayan ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre çekişmeli 
davaların usul ve esaslarına tabi olan boşanmaya verilen isimdir. 

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmaya ön inceleme 
duruşması denir. Ön inceleme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden 
sonra yapılır. Ön inceleme duruşmasında tanık dinlenmez. Aile 
Mahkemesi hâkimi ön incelemede dava şartlarını ve ilk itirazları 
inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri 
ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için 
gereken işlemleri yapar, çekişmeli boşanma davası açan taraf ile 
davalı tarafı sulhe ve arabuluculuğa teşvik eder, anlaşma olmazsa 
bunu tutanağa geçirir. Unutulmamalıdır ki ön inceleme duruşması 
tüm davanın yol haritasıdır ve dava buna göre devam eder. Ön 
inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata 
geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Bu yüzden ön 
incelemenin tamamlanması şarttır. Hâkim, öncelikle dava şartları ve 
ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir ancak, gerektiği 
takdirde kararını vermeden önce, bu konuda çekişmeli boşanma 
davası açan davacı ve davalıyı ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. 
Aile Mahkemesi, dilekçelerin karşılıklı verilmesini ve yukarıdaki 
maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme 
(çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma) için bir duruşma günü 
tespit ederek taraflara bildirir.

Boşanma davalarında en çok kullanılan delil tanık delili olmakla 
birlikte, her somut olayın özelliğine göre farklı deliller de 
kullanılabilmektedir. Bu kapsamda boşanma davasında delilleri; 
kısa mesaj (SMS), fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve mesajları, 
otel kayıtları, WhatsApp gibi mesajlaşma programları kayıtları, not 
ve yazışmalar, banka ve kredi kartı kayıtları, pasaport giriş - çıkış 
kayıtları, mahkeme ilamları, diğer mahkeme dosyaları şeklinde 
sıralayabiliriz.

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dava nasıl ilerler? 
Sonucu ne olur?
Boşanma davasında eşlerden birinin boşanmak istememesi 
durumunda, durumun mahkemeye izah edilmesi ve boşanma 
davasında kusursuz olduğunu ispatlaması gerekir. Boşanma 
davasında her şey delil üzerinden ilerler. Delil, iddia edilen vakıaların 
ispatlanmasına yaramaktadır. Bu yüzden hangi taraf iddiasını 
ispatlar ise dava da o tarafın lehine sonuçlanacaktır. 

Boşanma davası açan tarafların hakları nelerdir?
Boşanma davası açan eş, karşı taraftan maddi ve manevi tazminat 
talep edebileceği gibi müşterek çocuk var ise velayetini de talep 
edebilir. Bunun haricinde tabii ki kendisinin ve çocukların geçimi için 
nafaka da isteyebilir. Ziynet eşyalarının talep edilmesi durumunda 
boşanma davasının illaki kesinleşmesi aranmaz. Boşanma davası ile 
birlikte de ziynetler talep edilebilir. 

B

Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olur? 
Paylaşılamayanlar nelerdir?
Eşler evlilik birliğinin kurulması ile -ayrı bir mal rejimini 
seçmemişler ise- kanun gereği edinilmiş mal rejimi dediğimiz 
rejime tabidirler. Burada eş, evli olmanın gereklerinden faydalanır 
ve çalışmasa dahi evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerinde 
hak sahibi olur; ancak kanun, edinilmiş malların haricinde 
her eşin şahsına ait olacak malları da düzenlemiştir. Bunlar 
edinilmiş mallar kategorisine girmediğinden dolayı açılacak mal 
paylaşımı davasında paylaşıma dâhil olmayacaktır. Kişisel mallar 
ise; eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, mal 
rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin 
sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız 
kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri, manevi 
tazminat alacakları ile kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Dava sürecinin kısa sürede tamamlanması için 
neler yapılabilir?
Tabii ki boşanma davalarında tavsiye ettiğimiz ve boşanmak 
isteyen eşlere telkinde bulunduğumuz ilk husus, anlaşmalı 
boşanmayı tercih etmeleridir, çünkü anlaşmalı boşanma, 
çekişmeli boşanmaya göre hem çok kısa hem de haklara çabuk 
ulaşmak bakımından çok yararlıdır. İlk olarak eşler anlaşmalı 
boşanma yöntemini denemeli, bu bakımdan bir avukata 
başvurup çözüm yolları geliştirmeli, aksi durumda çekişmeli 
boşanma ile haklarını aramalıdır. Çekişmeli boşanma sürecinde 
ise benim tavsiyem, davanın bir an evvel bitmesini beklemek 
yerine uzun sürse bile hakların tamamının alınmasına 
odaklanmaktır. Zira hak kayıplarının yaşandığı ancak hemen 
sonlanan çekişmeli boşanma davasının eş açısından hiçbir 
mantıki kazancı olmayacaktır.  

124 magdergi.com.tr



oşanma davası çeşitleri nelerdir? 
Boşanma davası, kanunumuza göre iki çeşit olarak 
düzenlenmiştir. Bunlardan biri çekişmeli boşanma 
davası, diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır. 
Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede sonuçlanma 
olasılığı varken çekişmeli boşanma davası daha uzun 
yargılamayı gerektirmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında yargılama süreci nasıl 
ilerliyor? Delil araçları nelerdir?
Çekişmeli boşanma davası; eşlerin birbirleri ile boşanma konusunda 
mutabakata eremedikleri ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 166/3 
maddesindeki hususlarda anlaşamadıklarından dolayı anlaşmalı 
olmayan ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre çekişmeli 
davaların usul ve esaslarına tabi olan boşanmaya verilen isimdir. 

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmaya ön inceleme 
duruşması denir. Ön inceleme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden 
sonra yapılır. Ön inceleme duruşmasında tanık dinlenmez. Aile 
Mahkemesi hâkimi ön incelemede dava şartlarını ve ilk itirazları 
inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri 
ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için 
gereken işlemleri yapar, çekişmeli boşanma davası açan taraf ile 
davalı tarafı sulhe ve arabuluculuğa teşvik eder, anlaşma olmazsa 
bunu tutanağa geçirir. Unutulmamalıdır ki ön inceleme duruşması 
tüm davanın yol haritasıdır ve dava buna göre devam eder. Ön 
inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata 
geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Bu yüzden ön 
incelemenin tamamlanması şarttır. Hâkim, öncelikle dava şartları ve 
ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir ancak, gerektiği 
takdirde kararını vermeden önce, bu konuda çekişmeli boşanma 
davası açan davacı ve davalıyı ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. 
Aile Mahkemesi, dilekçelerin karşılıklı verilmesini ve yukarıdaki 
maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme 
(çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma) için bir duruşma günü 
tespit ederek taraflara bildirir.

Boşanma davalarında en çok kullanılan delil tanık delili olmakla 
birlikte, her somut olayın özelliğine göre farklı deliller de 
kullanılabilmektedir. Bu kapsamda boşanma davasında delilleri; 
kısa mesaj (SMS), fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve mesajları, 
otel kayıtları, WhatsApp gibi mesajlaşma programları kayıtları, not 
ve yazışmalar, banka ve kredi kartı kayıtları, pasaport giriş - çıkış 
kayıtları, mahkeme ilamları, diğer mahkeme dosyaları şeklinde 
sıralayabiliriz.

Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dava nasıl ilerler? 
Sonucu ne olur?
Boşanma davasında eşlerden birinin boşanmak istememesi 
durumunda, durumun mahkemeye izah edilmesi ve boşanma 
davasında kusursuz olduğunu ispatlaması gerekir. Boşanma 
davasında her şey delil üzerinden ilerler. Delil, iddia edilen vakıaların 
ispatlanmasına yaramaktadır. Bu yüzden hangi taraf iddiasını 
ispatlar ise dava da o tarafın lehine sonuçlanacaktır. 

Boşanma davası açan tarafların hakları nelerdir?
Boşanma davası açan eş, karşı taraftan maddi ve manevi tazminat 
talep edebileceği gibi müşterek çocuk var ise velayetini de talep 
edebilir. Bunun haricinde tabii ki kendisinin ve çocukların geçimi için 
nafaka da isteyebilir. Ziynet eşyalarının talep edilmesi durumunda 
boşanma davasının illaki kesinleşmesi aranmaz. Boşanma davası ile 
birlikte de ziynetler talep edilebilir. 

B

Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olur? 
Paylaşılamayanlar nelerdir?
Eşler evlilik birliğinin kurulması ile -ayrı bir mal rejimini 
seçmemişler ise- kanun gereği edinilmiş mal rejimi dediğimiz 
rejime tabidirler. Burada eş, evli olmanın gereklerinden faydalanır 
ve çalışmasa dahi evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerinde 
hak sahibi olur; ancak kanun, edinilmiş malların haricinde 
her eşin şahsına ait olacak malları da düzenlemiştir. Bunlar 
edinilmiş mallar kategorisine girmediğinden dolayı açılacak mal 
paylaşımı davasında paylaşıma dâhil olmayacaktır. Kişisel mallar 
ise; eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, mal 
rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin 
sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız 
kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri, manevi 
tazminat alacakları ile kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Dava sürecinin kısa sürede tamamlanması için 
neler yapılabilir?
Tabii ki boşanma davalarında tavsiye ettiğimiz ve boşanmak 
isteyen eşlere telkinde bulunduğumuz ilk husus, anlaşmalı 
boşanmayı tercih etmeleridir, çünkü anlaşmalı boşanma, 
çekişmeli boşanmaya göre hem çok kısa hem de haklara çabuk 
ulaşmak bakımından çok yararlıdır. İlk olarak eşler anlaşmalı 
boşanma yöntemini denemeli, bu bakımdan bir avukata 
başvurup çözüm yolları geliştirmeli, aksi durumda çekişmeli 
boşanma ile haklarını aramalıdır. Çekişmeli boşanma sürecinde 
ise benim tavsiyem, davanın bir an evvel bitmesini beklemek 
yerine uzun sürse bile hakların tamamının alınmasına 
odaklanmaktır. Zira hak kayıplarının yaşandığı ancak hemen 
sonlanan çekişmeli boşanma davasının eş açısından hiçbir 
mantıki kazancı olmayacaktır.  



Miami’nin 
Projeleri Tanıtıldı
Amerika’nın lüks gayrimenkul 
şirketi, Miami’nin NoMad Residences 
Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve 
The St. Regis Residences Miami isimli 
projelerini Bodrum ve İstanbul’da 
düzenlediği davetlerle tanıttı.

Amerika’daki lüks gayrimenkul şirketlerinden Related Group’un 
Miami’de hayata geçirdiği projelerini tanıttığı davetlere iş ve cemiyet 
hayatından seçkin isimler katılım gösterdi. Birbirinden değerli 
konukların ağırlandığı davetlerde Related Group Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Nicholas Pèrez konuşma yaptı. 
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Amerikalı gayrimenkul 
șirketi, Miami’de hayata 
geçirdiği projeleri İstanbul 
ve Bodrum’da düzenlediği 
etkinlerle tanıttı.
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ȘEBNEM DİNÇGÖR 
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Miami’nin 
Projeleri Tanıtıldı
Amerika’nın lüks gayrimenkul 
şirketi, Miami’nin NoMad Residences 
Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve 
The St. Regis Residences Miami isimli 
projelerini Bodrum ve İstanbul’da 
düzenlediği davetlerle tanıttı.

Amerika’daki lüks gayrimenkul şirketlerinden Related Group’un 
Miami’de hayata geçirdiği projelerini tanıttığı davetlere iş ve cemiyet 
hayatından seçkin isimler katılım gösterdi. Birbirinden değerli 
konukların ağırlandığı davetlerde Related Group Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Nicholas Pèrez konuşma yaptı. 
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Çok küçük yașlardan itibaren elbise çizimleri yapmaya bașlayarak çocukluk 
hayalini gerçekleștirdiğini ifade eden, moda dünyasının uluslararası cesur 

tasarımcısı Cihan Nacar; yeni sezon koleksiyon çalıșmalarını, sonbahar-kıș 
trendlerine değinerek aktarıyor ve hakkında merak edilenleri 

MAG Okurlarına özel yanıtlıyor.

Yaratmanın Anahtarı 
Kendin Olmak

Cihan Nacar 

röportaj
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Kiev Arsenal Museum’da 
gerçekleștirdiğim AURA 

koleksiyonumun defilesi hâlâ en 
özel anlarımdan biri olarak duruyor. 

Dev bir senfoni orkestrası ile 
çalıșmak ilk defa deneyimlediğim 

bir șeydi.

eni koleksiyon çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz? Sonbahar-kış sezonunda Cihan Nacar, 
modaseverlere neler sunuyor?
Uzun süredir büyük heyecan ve özveri ile hazırlandığımız yeni 
koleksiyonumuzu sunmaya çok az zaman kaldı. Her zaman 
görmeye alışkın olduğunuz Cihan Nacar çizgisinin biraz dışında 

bir koleksiyon hazırladık. Hâlâ cesur ve iddialı ama biraz daha sofistike 
bir Cihan Nacar kadını yarattık. Sonbahar-kış koleksiyonumda birçok 
materyali bir arada kullandık. Tekstil ürünleri dışında endüstriyel ve 
sanatsal birçok malzemeyi koleksiyona dahil ettik. Her zamanki gibi el 
işlemesi, koleksiyonumuzun olmazsa olmazı. 

Yakın gelecekte iş birlikleriniz olacak mı?
Uzun zamandır birçok marka ile iş birliğim oldu. Sizi anlayan ve 
yarattığınız hikâyeye aynı heyecanla sahip çıkan markalarla iş birliği 
yapmak bir tasarımcı olarak büyük keyif. Cihan Nacar çizgisini kendi 
marka duruşuyla birleştirmeyi seven ve bana güvenip beni özgür bırakan 
markalarla bir arada oldum hep, olmaya da devam edeceğim. Yeni 
sezon için anlaşmalarını yaptığımız, beni çok heyecanlandıran yeni iş 
birliklerimiz var. Çok yakında hepsini göreceksiniz.

Kendi markanız için tasarlarken ön plana çıkardığınız 
değerler neler? Tasarımlarınızın olmazsa olmazları var mı?
Özgün olmak en önemli konu. Yaptığım her tasarımın bir hikâyesi var ve 
bu hikâyenin doğru anlatılması çok önemli. Sanat eğitimi almış ve hayatını 
sanatla iç içe geçirmiş bir tasarımcı olarak hikâyelerimin çoğunda bunu 
yansıtmaya çalışıyorum. Bu da zamanla markamı ayrıştıran en belirgin 
özelliğim oldu. Sanırım markamın olmazsa olmazları arasındaki başka bir 
konu da doğru teknik ve iyi işçilik. Ben ve tüm ekibim; müşterilerimize en 
iyi ürünü sunarak, içlerinde kendilerini kusursuz hissetmelerini sağlamaya 
çalışıyoruz.

Diğer markalara tasarımlar hazırlarken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Farklı markalara koleksiyon hazırlamak uzun ve çok keyifli bir süreç. 
Tüm bu süreçte beni en çok heyecanlandıran şey, koleksiyonun hikâyesini 
yaratmak; zihnimde yarattığım bu hikâyeyi, iş birliği yaptığım markalarla 
doğru noktalarda buluşturmak. Bunun için ilk kural, markayı çok iyi analiz 
etmek. Baştan sona tüm kurguyu iyi planlayıp doğru hamlelerle ilerlemek 
en önemli konulardan biri.

Hızlı moda akımı hakkında neler düşünüyorsunuz?
Teknoloji çağındayız, sosyal medya modayı fazlasıyla etkisi altına almış 
durumda. Hızlı tüketen bir toplum ve yeniliklere gebe bir modayla 
karşı karşıyayız. Bu hızlı tüketim çağında, Cihan Nacar markasının, hep 
arkasında durduğu “Moda ve Sanat” ilişkisini kaybetmeden bu sürece 
uyum sağlaması en önemsediğim konulardan. Dünya çok hızlı değişiyor. 
Buna kayıtsız kalmak mümkün değil ama bu hız içinde kaybolmamak ve 
kimliksizleşmek çok çok önemli.

Moda felsefenizi nasıl tanımlıyorsunuz?
İyi bir kıyafet yaratmanın anahtarı kendin olmaktır. Trendlere boyun eğme, 
modanın sana hükmetmesine izin verme; sadece kim olduğuna, giyim 
tarzın ve hayat biçiminle neyi ifade etmek istediğine kadar ver.

Bu sezonun trend renkleri ve parçaları neler? 
Bu sezon, geçen sezonların aksine daha az renk ve hacimle karşılaşacağız. 
Cut out kesimler, geniş vatkalı omuzlar, sade tasarımları parlatacak büyük 
kristal taşlar en çok karşımıza çıkan detaylar olacak. Dar kesimli, vücuda 
oturan elbise trendi önümüzdeki sezonun en belirgin parçaları arasına 
girecek. Sonbahar-kış sezonunda doğal ve cansız renkler ön planda. Her 
sene olduğu gibi bu sene de doğanın saf ve temiz renklerinin ön planda 
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olduğunu görüyoruz. Özellikle sonbahar aylarında daha dingin bir 
görünüme sahip olmanızı sağlayacak bu renkler, doğru formlarla 
birleşince iyi bir stil yaratmanıza olanak sağlayacak. 

Modaya dair hatırladığınız ilk anınız nedir?
Üç yaşında bile elbise çizimleri yapan bir çocuktum. Doğduğum 
günden bu yana beynim ve ruhum bu istekle dolu. Annemin 
sakladığı tüm ilkokul defterlerimin neredeyse tüm sayfalarında hâlâ 
o elbise çizimlerimi görüyor olmaktan ve bir çocukluk hayalimi 
gerçekleştiriyor olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum.

İlk moda ikonunuz kimdi?
Kuşkusuz annemdi. Çağının çok ötesinde giyinen, çok zevkli bir 
kadındır annem. Onun elbise dolabındaki ikonik parçalar hâlâ 
duruyor. Bugün bile baktığımda bana ilham veren detaylarla dolu 
elbiseleri ileride belki bir sergide sunmayı düşünebilirim.

Dünyada gitmekten en keyif aldığınız, size neşe veren 
yer neresi?
Öğrencilik yıllarımı İspanya’da geçirdim. Bu yüzden İspanya’da 
kendimi çok özgür ve rahat hissediyorum. Barcelona sanırım en keyif 
aldığım lokasyonların başında geliyor. Akdeniz insanlarının sıcaklığı, 
şehrin sanatsal dokusuyla buluşunca Barcelona’dan büyülenmemek 
imkansız.

Sizi çok gururlandıran bir işinizi paylaşır mısınız?
Kiev Arsenal Museum’da gerçekleştirdiğim AURA koleksiyonumun 
defilesi hâlâ en özel anlarımdan biri olarak duruyor. Dev bir senfoni 
orkestrası ile çalışmak ilk defa deneyimlediğim bir şeydi. Arsenal 
Museum gibi görkemli bir müze ve Kiev’in büyüleyici sanat atmosferi 
de işin içine dahil olunca, çok uzun süre unutulmayacak bir iş çıktı. 
Bundan sonraki planlarım arasında yeni koleksiyonlarımın ruhlarına 
uygun defileler yapmak var.

Şu an bulunduğunuz noktaya gelene kadar ne gibi 
zorlukları aştınız? Başarılı olmak için neler yapmak 
gerekir? 
Bu yol uzun ve sancılı. Elbette çok fazla sıkıntı ve stres ile boğuştum 
fakat bu sıkıntıların asla, motivasyonumu ve heyecanımı 
kaybettirmelerine müsaade etmedim. Türkiye’de bu işi yapıyor 
olmanın verdiği dezavantajları hep avantaja çevirmek için uğraştım. 
Şimdi bakınca sakin, sabırlı ve emin adımlarla yürümenin beni hangi 
noktaya getirdiğini daha net görüyorum. Başarılı olmanın sırrının, 
işini aşkla yapmaktan geçtiğine inanıyorum. Asla vazgeçme, krizleri 
fırsata dönüştür ve dünyaya bir sen bırak!

Markanızı yurt dışına taşımak adına gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz projeleriniz var mı?
Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Birçok yeni proje için 
anlaşmalar yaptık. 2023 yılında markayı daha global bir platforma 
taşımak adına yurt dışında daha fazla satış kanalı ile iş birlikleri 
yaptık.  

röportaj

Bu sezon, geçen sezonların aksine daha 
az renk ve hacimle karșılașacağız. 
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Bu sezon, geçen sezonların aksine daha 
az renk ve hacimle karșılașacağız. 



ÖZGE ULUSOY

Yeni Koku 
Tanıtıldı
Estée Lauder, ikonik parfümü Bronze 
Goddess Nuit’nin yeni kokusunu, 
Sonbahar-Kış 2022 Moeva London 
koleksiyonuyla birlikte özel bir 
davetle İstanbul’da tanıttı. 

İş ve cemiyet hayatından birçok tanıdık simanın katıldığı davette 
konuklar gün batımı eşliğinde markanın yeni kokusunu ve Moeva 
London’ın yaz parçalarını deneyimledi. Yazın güzel anlarını 
taçlandırmak için bir araya gelen iki marka, konuklara keyifli anlar 
yaşattı. 

davet

NESLİHAN YELDAN ÖZGE YAĞIZ YÜSRA GEYİK

NİL NİNAT
132



 İș, cemiyet ve 
moda hayatının 
ünlü simalarını 
bir araya getiren 
etkinlik, gün 
batımı eșliğinde 
keyifl i anlara 
sahne oldu. 

DAREN GEREDE ERKAYA EZGİ KASAPOĞLU, ȘULE KARAOK, NİHAL KANIK ZEYNEP SOYLU

BEGÜM KÜTÜK YAȘAROĞLU

MELODİ ELBİRLİLER

TUĞÇE DURALGÜNEȘ EKİN SARITAȘ



röportaj

Etrafındaki kadınlardan ilham alarak eserlerini ve ürünlerini olușturan, ÇF Design’ın 
kurucusu Çiğdem Falyalı; markasını, vizyonunu, ürünlerini ve sanatın hayatındaki 

yerini MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Kadınlardan Gelen İlham 
ÇF Design

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1987 yılında İskenderun’da doğdum. 2013 yılında Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun oldum. Aynı sene Kıbrıs’ta evlendim ve şu anda 
üç çocuk annesiyim. On altı yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum. 
Uzun yıllardır modaya büyük bir ilgim vardı ve 
sürekli kendi tasarımlarımın olduğu bir marka hayal 

ediyordum. Bu hayalim ÇF Design tasarımlarıyla hayat buldu. 
Üretmeyi ve her sene kendimin yeni bir versiyonunu yaratmayı 
çok seviyorum. Sanatın her dalı benim için çok değerli. Yağlı boya 
ve sulu boya çalışmaları yapıyorum. Latin ve jazz müzik dinlemeyi 
çok seviyorum. Dergi okumaya bayılırım, hatta on altı yıllık bir 
dergi koleksiyonum var. Zamanın kıymetini bilen biriyimdir ve 
insanın başkalarından çok, kendisine zaman ayırması gerektiğini 
düşünüyorum.

Ö

ÇİĞDEM FALYALI

ÇF Design’ın kuruluş öyküsü ve gayesi nedir? Yoluna 
nasıl bir vizyonda devam ediyor?
ÇF Design markasının yolculuğu 2020 yılında yağlı ve sulu boya 
çalışmaları yapmamla başladı. Daha sonraları çizdiğim kadın 
figürlerini ipek fularda hayal ettim ve 2021 yılında, hayalimdeki 
tasarımlar ÇF Design markası ile hayat buldu. Günlük hayatta 
çok fazla fular kullanan biriyimdir. Tek bir fularla birçok kombin 
yapabilirsiniz. Bu işe ipek fular tasarımı ile başlamamın asıl sebebi, 
çok yönlü kullanım alanı olması ve her türlü kıyafete renk katması. 
Tüm ÇF Design ürünlerinde yüzde yüz saf ipek ve el ustalığının 
en üst düzeyde olduğunu simgeleyen ön yüze dönen ince el dikişi 
kullanılıyor. ÇF Design markası renkli tasarım seçenekleri ile 
kadınların hayatlarına renk ve şıklık katmayı hedefleyen bir 
vizyona sahip. İnsanların, ÇF Design tasarımlarını kendi zevklerine 
göre kullandıklarında tasarımlarımdaki renkler gibi günlerinin 
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rengârenk geçmesini istiyorum. Bunun yanı sıra “Bu fular çok özel ve ben de 
çok özelim.” duygusunu yaşamalarını istiyorum.

Ürün çeşitliliğinizden söz eder misiniz? Gelecekte ürün 
yelpazenize neler eklemeyi planlıyorsunuz?
Şu an fular ve yaz günlerinde plajlarda oldukça tercih edilen pareo 
tasarımlarım var. Önümüzdeki yıllarda ipek gömlek, pantolon ve elbise 
tasarımları yapmayı planlıyorum. Bunun yanında yine üzerinde kendi 
çizimlerimin olduğu kot ceket tasarımları yapmak istiyorum.

Eserlerinizde çoğunlukla kullandığınız kadın figürleri 
hakkında neler söylemek istersiniz? İlham aldığınız noktalar 
nedir?
Ne yazık ki toplumda kadınlara biçilen birçok rol var. Birçok kadın bu 
rollerin altında eziliyor, kendi hayatını başkalarının dayattığı kurallara göre 
yaşamak zorunda kalıyor. Bu yüzden de çevremizde çoğu kadın mutsuz ve 
kendi gücünün farkında değil. Her kadın güçlüdür, önemli olan bu gücün 
farkında olmak. Ben çizimlerimde kadınları kilolu, zayıf, çirkin, güzel 
gibi kalıplara ayırmıyorum. Benim için tüm kadınlar güçlü ve güzeldir. 
Eserlerimdeki kadınların hepsi kendinden emin ve öz güvenli. Düşünsenize, 
üzerinde güçlü kadın figürlerinin olduğu ipek bir aksesuar kullanan bir 
kadına da bu öz güven yansımaz mı? Etrafımda gördüğüm tüm kadınlar 
ilham kaynağım diyebilirim.

ÇF Design kullanıcılarını nasıl tanımlarsınız?
Tasarımlarımı alıp kullanan kişilerin ortak özellikleri genellikle sanata 
değer veren kişiler olmaları. ÇF Design ürünlerini her yaş grubundan ipek 
aksesuar kullanmayı seven ya da kombinlerine renk ve şıklık katmak 
isteyen, modayı yakından takip eden kişiler daha çok tercih ediyor.

Ürünlerinize nereden ulaşılabilir?
ÇF Design ürünlerine www.cfdesignn.com web sitesinden ya da
@cf_designn Instagram hesabı üzerinden ulaşılabilir.
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Altı renk ve iki modelden olușan koleksiyonlarıyla gittikçe büyüyen
Shen Bag’in kurucusu Yasemin Koçal, ürün çeșitliliğini ve geleceğe yönelik 

hedefl erini MAG Okurları için aktarıyor...

Zarif Stillerin Tamamlayıcısı 
Shen Bag 

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümü mezunuyum. 
Günümüzün ihtiyaçları ve resme olan ilgim beni 
tasarıma doğru yönlendirdi. Ben de kendimi geliştirerek 
kendi tasarımlarımı oluşturmaya başladım.

Shen Bag nasıl kuruldu? Amacı nedir?
Çantayı her zaman kadınla bütünleşmiş bir aksesuar olarak 
görmüşümdür. Gittiğim her yerde aynı tarz çantaları görmek 

Ö

YASEMİN KOÇAL

tuhaf ve sıkıcı gelmeye başladı, ben de kendi çantamı kendim 
yapmaya karar verdim. Beni yansıtan, bana ait, benim 
ihtiyaçlarıma yönelik bir çanta tasarladım. İlk olarak kendim 
için tasarlamıştım. Sonrasında arkadaşlarımın istekleri ve güzel 
yorumları sayesinde aşırı keyifle ve zevkle yaptığım bu şeyi 
işe dönüştürmeye karar verdim. Zaten uzun zamandır kendi 
markam ile kendim için üretim yapmak aklımda vardı. Nitekim 
2020 yılının kasım ayında, uzun bir hazırlık sürecinden sonra 
Shen Bag’i hayata geçirdim.
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Altı renk ve iki modelden olușan koleksiyonlarıyla gittikçe büyüyen
Shen Bag’in kurucusu Yasemin Koçal, ürün çeșitliliğini ve geleceğe yönelik 

hedefl erini MAG Okurları için aktarıyor...

Zarif Stillerin Tamamlayıcısı 
Shen Bag 

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümü mezunuyum. 
Günümüzün ihtiyaçları ve resme olan ilgim beni 
tasarıma doğru yönlendirdi. Ben de kendimi geliştirerek 
kendi tasarımlarımı oluşturmaya başladım.

Shen Bag nasıl kuruldu? Amacı nedir?
Çantayı her zaman kadınla bütünleşmiş bir aksesuar olarak 
görmüşümdür. Gittiğim her yerde aynı tarz çantaları görmek 

Ö

YASEMİN KOÇAL

tuhaf ve sıkıcı gelmeye başladı, ben de kendi çantamı kendim 
yapmaya karar verdim. Beni yansıtan, bana ait, benim 
ihtiyaçlarıma yönelik bir çanta tasarladım. İlk olarak kendim 
için tasarlamıştım. Sonrasında arkadaşlarımın istekleri ve güzel 
yorumları sayesinde aşırı keyifle ve zevkle yaptığım bu şeyi 
işe dönüştürmeye karar verdim. Zaten uzun zamandır kendi 
markam ile kendim için üretim yapmak aklımda vardı. Nitekim 
2020 yılının kasım ayında, uzun bir hazırlık sürecinden sonra 
Shen Bag’i hayata geçirdim.

Ürün çeşitliliğinizden ve tasarımlarınızdan bahseder misiniz?
Şimdilik altı renk ve iki modelden oluşan bir koleksiyonumuz var. İlk 
modelimiz Amenta, hem spor hem günlük kullanım için düşünülüp 
tasarlandı. İkinci modelimiz Vendôme daha özel günler ve geceler için 
düşünülmüş bir tasarım. Shen Bag, çantalarını, her an yanınızda taşımanız 
için özel olarak tasarlar.

Tasarımlarınızı ve koleksiyonlarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? 
İlham kaynaklarınız neler?
Çantalarımda renkler, formlar ve dokularımızın esin kaynağı olarak doğa 
ve sanatı konumlandırıyorum. Yalın hatlar ve incelikle düşünülmüş 
detaylarımızın temelindeyse minimalizm anlayışı var.

Tasarımlarınızın üretim yolculuğunu anlatır mısınız? Hangi 
süreçlerden geçiyor?
Sürecin fazlasıyla detayı ve birçok basamağı bulunuyor. Genelde ürünlerim, 
doğru ihtiyaçların göz önüne alınarak tasarıma dönüşmesiyle başlıyor. 
Sonrasında İstanbul’da anlaşmış olduğum bir atölyede üretim süreci başlıyor. 
Orada sezona uygun renklerle çantamızın son hâlini ortaya çıkarıyoruz.

Shen Bag kullanıcılarını nasıl tanımlarsınız?
Shen Bag, kadınlara gerek şehir yaşamında gerekse tatil rotalarında stillerine 
eşlik edecek tasarımlar sunuyor. Çantalarımızı detaylara önem veren, iyi bir 
stile sahip olmayı iyi aksesuarların mümkün kıldığını bilen; kaliteyi, lüksü, 
özgün tasarımları tercih eden ve el işçiliğinin kusursuzluğunu takdir eden 
kadınlar kullanıyor.

Gelecek planlarınız ve hedeflerinizi anlatır mısınız?
Önceliğim, gelip geçici trendler yerine uzun ömürlü parçalar sunmak. 
Tasarladığımız çanta koleksiyonumuzun yanına bir de ayakkabı koleksiyonu 
eklemeyi planlıyoruz. Şu an için sadece internetten satışımız var ama yakın 
zamanda mağazalarda da satışımız başlayacaktır.  
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odaya olan ilginizi profesyonel bir alana 
taşımaya nasıl karar verdiniz?
Benim bu alandaki ilk adımı atışım 2011 yılına dayanıyor. 
O dönem uluslararası bir danışmanlık şirketinin Türkiye 
ofisinde yoğun bir tempoda çalışıyordum ve dünyada 
yavaş yavaş yükselmeye başlayan moda, yemek, seyahat M

RUIA’nın kurucusu, blogger Rüya Büyüktetik Cansağlar; modaya ilgisini, 
markasını, koleksiyonlarını, hayallerini, hedefl erini ve tarzını

MAG Okurları için aktarıyor. 

Zamansız ve Romantik

röportaj

bloglarının da okuyucusuydum. Ardından yoğun tempomda, 
hobi amaçlı yazılar yazmak üzere kendi bloğumu açtım. 
Bu da aslında çok da fark etmeden attığım, yıllar sürecek ve 
daha da sürmesini dilediğim bir alanın başlangıç adımı oldu. 
Ardından kurumsal hayattan dijital dünyaya bir geçiş yaptım 
ve hâlihazırda burada devam ediyorum.

RUya BUyUktetik

Yeni markanız RUIA’dan biraz bahseder misiniz? Ne 
zaman kuruldu, kurmaya nasıl karar verdiniz, vizyonu 
nedir?
RUIA; benim güzel sofralardan duyduğum keyif üzerine 
kurmaya karar verdiğim yeni markam. Amerikan servis, peçete 
ve kokteyl peçeteleri üzerine tasarımlar yaptığım kendim 
keyifle kullanabileceğim parçalardan hareketle, RUIA’nın ilk 
koleksiyonunu bu yıl ağustos ayında hayata geçirebildim. Tabii 
öncesinde yıllar süren bir ön hazırlık ve aylar süren bir fiziksel 
hazırlık var. Bu alanda işimi daha da geliştirebilmek şu anki en 
büyük önceliğim. Umarım RUIA’yı çok yakın bir gelecekte hem 
ülkemizde hem dünyanın farklı yerlerinde mutlu sofralarda 
görebilirim.

Markanızın yaz koleksiyonunda renkli tasarımları 
tercih ettiniz. Peki, sonbaharda nasıl bir çizgide 
ilerlemeyi planlıyorsunuz?
Benim bir yanım çok renkli, bir yanım çok daha romantik; ama her 
iki tarafımın da ortak noktası, zamansız parçalardan hoşlanması 
diyebilirim. RUIA’nın yaz koleksiyonu neşeli, iç açıcı renkler ve 
modası geçmeyecek modellerden oluşuyordu. Sonbaharda yine 
sonbaharın ritmine uygun tonlarda ve uzun yıllar kullanılabilecek 
parçalar geliyor olacak. Ayrıca klasik serimizle de bu sezon başında 
tanışacaksınız. 

Bir kadın girişimci olarak karşınıza çıkan en büyük 
zorluk ne oldu?
Ben; yapabileceğiniz her şeyi layıkıyla yaptığınıza inandığınız 
noktada geri kalan kısmı tamamen akışa bırakmanız gerektiğine 
inananlardanım. Dolayısıyla karşıma çıkan olumsuzlukları da bu 
kapsamda değerlendiriyorum. Hiçbir zorluk yaşamadım demek 
doğru olmaz, çünkü tahmin ettiğimden daha zorlu bir süreçti ama 
hepsi bir şeyler öğretti.

Kıyafetinize uygun aksesuar seçerken nelere dikkat 
edersiniz?
Bazen çok iddialı aksesuarlarla kıyafetimi değiştirmeyi seviyorum; 
bazen de çok ön plana çıkmayacak, daha sade tasarımları 
seviyorum. Tamamen o günkü ruh halime ve göz zevkime bağlı.
 
Tarzınızı nasıl tanımlarsınız?
Zamansız, klasik ama sürprizli, zaman zaman çok renkli.

Son zamanlarda kullandığınız, gardırobunuzun 
olmazsa olmaz parçaları hangileri?
Mevsimden bağımsız kemerler, eşarplar ve güneş gözlükleri. Geri 
kalanlar mevsimine göre değişkenlik gösterebilir.
 
Bu sezonun makyaj trendleri neler?
Benim gördüğüm kadarıyla makro bir trendden ziyade sosyal 
mecralardaki mikro trendler makyaja daha fazla yön veriyor. Bir 
videoda ilginç bir kontur tekniği veya simli göz makyajı popüler 
oluyor ve bir anda o teknik yayılıyor. Ben ise günlük hayatımda daha 
doğal makyajdan yanayım. Kendi olmazsa olmazlarım; kapatıcı, 
maskara, allık, dudak kalemi ve ruj. 

Gelecek hedefleriniz ve planlarınızda neler var?
Dijital mecradaki işlerimi ve RUIA’yı daha da ileriye taşımak 
üzere gece gündüz çalışıyorum. Bunun dışındaki tek hedefim; 
sevdiklerimle mutlu, sağlıklı, keyifli bir yaşam sürebilmek, çünkü 
hayat sadece hayatın gerçeklerine bağlı hedefler koymak için fazla 
sürprizli ve kısa…  
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Gözde renkler ve çarpıcı koleksiyonlarıyla, hayatın her anında tarzını kusursuzca 
yansıtmak isteyenlerin bir parçası olan Alix Avien Paris, yeni mağazasını 
Ankara’da açarak ürünlerini sevenleriyle bulușturmaya devam ediyor. 

Alix Avien Paris
Altıncı Mağazası ile Ankara’da 

140 magdergi.com.tr



röportaj

Gözde renkler ve çarpıcı koleksiyonlarıyla, hayatın her anında tarzını kusursuzca 
yansıtmak isteyenlerin bir parçası olan Alix Avien Paris, yeni mağazasını 
Ankara’da açarak ürünlerini sevenleriyle bulușturmaya devam ediyor. 

Alix Avien Paris
Altıncı Mağazası ile Ankara’da 

enkli kozmetik markası Alix Avien Paris, 
mağazalaşma sürecine Ankara ile devam ediyor.
Ankara’nın en özel bölgelerinden biri olan Tunalı 
Hilmi’de açılan Alix Avien Paris, şık dekorasyonu 
ve renkli kozmetik ürünleriyle Ankara’da ilk 
şubesini açtı.

“Kusursuz Dokunuş” sloganıyla, makyaj yapmayı seven 
herkes için elegan ürünler hazırlayan marka; İstanbul’da 
Bakırköy, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, İstanbul Havalimanı ve 
Taksim olmak üzere beş mağaza açarak pandemi döneminde 
büyümeye devam ederken, Ankara’daki mağazasıyla da 
ürünlerini sevenleriyle buluşturmaya başladı.

R

Alix Avien Paris için sadece nasıl göründüğün değil, nasıl 
yaşadığın ve nasıl hissettiğin de önemli. Tarzını hayatın her 
anına kusursuzca yansıtman, güzelliğini ortaya çıkarmak 
için sadece kendinden ilham alman gerektiğine inanan 
Alix Avien Paris, bu mükemmel dengeyi kurmak için var.

Yazın sıcak renklerini ve güneşin ışıltısını yansıtan Alix 
Avien Paris Bronzing Collection ürünlerini de şubede 
deneyebilirsiniz.

Mağazanın ayrıca üst katında bulunan stüdyoda  make-up 
uygulaması ve eğitimleri de verilmekte.
Yaz makyajının trendlerini ve ürünlerini deneyimlemek 
için mağazaya uğrayabilirsiniz.

Shimmer for Body Spray ile ışıltıyı vücut makyajınıza 
taşırken, yüz hatlarınızı Bronzing Powder ile ortaya 
çıkarabilirsiniz. 



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

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

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

isimlerden paylaşıyoruz...

Sağlık-Güzellik 
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sağlık ve güzellik

Günümüzde diș hekimine bașvuranların çoğunlukla, kendi sağlıklı diș dokularının 
üst düzeyde korunduğu, zaman tasarrufu sağlayan kolay tedavi yöntemlerini 

tercih ettiğini belirten Evrensel Ağız ve Diș Sağlığı Polikliniğinin kurucusu
Dt. Zerrin Ișık Tüfekçi, doku hasarını en aza indirmeyi hedefl eyen

minimal invaziv yaklașımından bahsediyor.

Zerrin Işık Tüfekçi
Diş Hekimliğinde

Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

ZERRİN IȘIK TÜFEKÇİ

nsan yüzündeki en göz alıcı bölgelerden biri hiç 
şüphesiz ağızdır ve bunun da en büyük nedeni dişlerdir. 
Düzgün dizili, bembeyaz dişlerle gülümseyen kişi, bu 
hoş ve pozitif görünüm ile dikkat çeker. Güzel ve sağlıklı 
dişler, kişisel imajın en önemli unsurlarındandır. 

“Minimal invaziv” yaklaşım adı verilen ve doku hasarını 
en aza indirmeyi hedefleyen tedavi alternatifleri, son yıllarda modern 
tıp ve diş hekimliğinde en çok konuşulan konuların başında geliyor. 
Günümüzde diş hekimlerine başvuran hastaların bilinç düzeyleri 
ve tedavi istekleri eskiye kıyasla epey değişti. Hastaların çoğu kendi 
sağlıklı diş dokularının maksimum düzeyde korunduğu, kaliteli, 
ekonomik, kolay, acısız, zaman tasarrufu sağlayan ve günlük 
yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek tedavi tekniklerini tercih ediyor. 
Örneğin; dişlerinin renginden memnun olmayan hastalar, dişlerini 
kestirip kaplama yaptırmak yerine, beyazlatma metotlarından 
yararlanarak istedikleri diş rengine kavuşabiliyor. Dişlerindeki 
aralıklardan, renk ve şekil bozukluklarından şikâyetçi olan hastalar 
ise tüm dişlerini kaplatmak yerine, çok az bir kesime ihtiyaç 
duyulan, hatta çoğu zaman kesime de gerek kalmayan porselen ya 
da kompozit laminaları tercih ediyorlar. Bu tedaviler halk arasında 
“bonding” ve “yaprak porselen” olarak biliniyor. İmplant cerrahisinde 
bile, zahmetli ve tedavi süresini uzatan metotları tercih etmeyen 
hastalar için kısa implantlar ya da farklı cerrahi yaklaşımlar tedavi 
alternatifi olarak sunuluyor. 

Dişlerdeki konum bozuklukları ve çapraşıklıklara gelince… Bu 
durum, hastanın sosyal hayatında fiziki ve psikolojik sorunlara 
neden olabiliyor. Çapraşık dişlerde hızlı renklenme ve çürümeye 
rastlanıyor genelde. Estetik açıdan tercih edilmeyen bir görünüm 
arz eden diş dizilim bozuklukları, kişinin yaşam boyu özgürce 
gülümsemesine engel olduğu gibi, diş eti hastalıklarına da zemin 
hazırlayabiliyor. Ortodontik tedavi yöntemleri, bu bozuklukları 

İ düzeltmek için uygulanabilecek diğer pek çok uygulamaya 
nazaran daha “minimal invaziv” yaklaşımlar sunuyor. Bu 
sorunların çocukluk yaşlarında tedavi edilmesinde fayda var. 
İleriki yaşlarda sosyal yaşam ve iş hayatı, kişilerin dişlerine braket 
takılma kararı (halk arasında diş teli takmak olarak biliniyor) 
almasını zorlaştırabiliyor. Başta pazarlama ve satış sektörü olmak 
üzere, medya, sinema ve tiyatro gibi birçok meslek grubunda 
diş tellerinin ve braketlerin kullanılması estetik sorunlara yol 
açabiliyor. 

“Minimal invaziv” yaklaşımların öne çıktığı günümüzde, 
dişlere braket veya tel takmadan, hastaların bir kısmında 
kullanılabilecek olan, şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavi 
yöntemi, son dönemin en popüler uygulamaları arasına girdi. Bu 
uygulamada, kişinin ağzından tarayıcılarla alınan dijital ölçülere 
göre yurt dışı merkezlerdeki uzman ortodontistler tarafından 
hastaya bir tedavi planı hazırlanıyor. Hasta, tedavi planını 
gösteren üç boyutlu simülasyon sayesinde hem dişlerinde kaç 
plak kullanacağını hem de uygulamanın sonunda dişlerinin ve 
yüzünün nasıl görüneceğini önceden görebiliyor. Tedavi, şeffaf 
plakları haftalık periyotlarda kullanmak suretiyle uygulanıyor 
ve dişlerin hedeflenen ideal dizilim aşamasına erişmesiyle 
sonuçlandırılıyor. Görünmez şeffaf plaklarla gelen bu çığır açıcı 
estetik uygulama, “Ben dişlerime tel takmam, takamam.” diyen 
kişilere, dişlerinin orijinal yapıları bozulmaksızın daha düzgün 
sıralanması olanağını tanıyor. 

Bu tedavi yönteminde de görüldüğü gibi, diş hekimliğinde 
“minimal invaziv” yaklaşımların artması, dijitalleşmenin artışıyla 
da doğru orantılı. Varılan nokta ise daha kısa sürede, daha az 
maliyetle ve daha öngörülebilir tedavilere ulaşılmış olması. Bu da 
hem sağlığımız adına hem de yüzümüzden gülümsemenin hiç 
eksik olmaması adına çok sevindirici.  
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ve tedavi istekleri eskiye kıyasla epey değişti. Hastaların çoğu kendi 
sağlıklı diş dokularının maksimum düzeyde korunduğu, kaliteli, 
ekonomik, kolay, acısız, zaman tasarrufu sağlayan ve günlük 
yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek tedavi tekniklerini tercih ediyor. 
Örneğin; dişlerinin renginden memnun olmayan hastalar, dişlerini 
kestirip kaplama yaptırmak yerine, beyazlatma metotlarından 
yararlanarak istedikleri diş rengine kavuşabiliyor. Dişlerindeki 
aralıklardan, renk ve şekil bozukluklarından şikâyetçi olan hastalar 
ise tüm dişlerini kaplatmak yerine, çok az bir kesime ihtiyaç 
duyulan, hatta çoğu zaman kesime de gerek kalmayan porselen ya 
da kompozit laminaları tercih ediyorlar. Bu tedaviler halk arasında 
“bonding” ve “yaprak porselen” olarak biliniyor. İmplant cerrahisinde 
bile, zahmetli ve tedavi süresini uzatan metotları tercih etmeyen 
hastalar için kısa implantlar ya da farklı cerrahi yaklaşımlar tedavi 
alternatifi olarak sunuluyor. 

Dişlerdeki konum bozuklukları ve çapraşıklıklara gelince… Bu 
durum, hastanın sosyal hayatında fiziki ve psikolojik sorunlara 
neden olabiliyor. Çapraşık dişlerde hızlı renklenme ve çürümeye 
rastlanıyor genelde. Estetik açıdan tercih edilmeyen bir görünüm 
arz eden diş dizilim bozuklukları, kişinin yaşam boyu özgürce 
gülümsemesine engel olduğu gibi, diş eti hastalıklarına da zemin 
hazırlayabiliyor. Ortodontik tedavi yöntemleri, bu bozuklukları 

İ düzeltmek için uygulanabilecek diğer pek çok uygulamaya 
nazaran daha “minimal invaziv” yaklaşımlar sunuyor. Bu 
sorunların çocukluk yaşlarında tedavi edilmesinde fayda var. 
İleriki yaşlarda sosyal yaşam ve iş hayatı, kişilerin dişlerine braket 
takılma kararı (halk arasında diş teli takmak olarak biliniyor) 
almasını zorlaştırabiliyor. Başta pazarlama ve satış sektörü olmak 
üzere, medya, sinema ve tiyatro gibi birçok meslek grubunda 
diş tellerinin ve braketlerin kullanılması estetik sorunlara yol 
açabiliyor. 

“Minimal invaziv” yaklaşımların öne çıktığı günümüzde, 
dişlere braket veya tel takmadan, hastaların bir kısmında 
kullanılabilecek olan, şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavi 
yöntemi, son dönemin en popüler uygulamaları arasına girdi. Bu 
uygulamada, kişinin ağzından tarayıcılarla alınan dijital ölçülere 
göre yurt dışı merkezlerdeki uzman ortodontistler tarafından 
hastaya bir tedavi planı hazırlanıyor. Hasta, tedavi planını 
gösteren üç boyutlu simülasyon sayesinde hem dişlerinde kaç 
plak kullanacağını hem de uygulamanın sonunda dişlerinin ve 
yüzünün nasıl görüneceğini önceden görebiliyor. Tedavi, şeffaf 
plakları haftalık periyotlarda kullanmak suretiyle uygulanıyor 
ve dişlerin hedeflenen ideal dizilim aşamasına erişmesiyle 
sonuçlandırılıyor. Görünmez şeffaf plaklarla gelen bu çığır açıcı 
estetik uygulama, “Ben dişlerime tel takmam, takamam.” diyen 
kişilere, dişlerinin orijinal yapıları bozulmaksızın daha düzgün 
sıralanması olanağını tanıyor. 

Bu tedavi yönteminde de görüldüğü gibi, diş hekimliğinde 
“minimal invaziv” yaklaşımların artması, dijitalleşmenin artışıyla 
da doğru orantılı. Varılan nokta ise daha kısa sürede, daha az 
maliyetle ve daha öngörülebilir tedavilere ulaşılmış olması. Bu da 
hem sağlığımız adına hem de yüzümüzden gülümsemenin hiç 
eksik olmaması adına çok sevindirici.  
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Melanositik nevus ve lentigo’lar melanom 
gelișimi için; aktinik keratozlar ise 

melanom dıșı cilt kanserleri için
takip ve tedavi edilmelidir. 

üneş yanıkları; gün ortası saatlerde, on beş 
dakika ve üzeri süre boyunca, güneş koruyucu 
kullanmadan, direkt güneş ışınlarına maruziyet 
sonrası açık tenli bireylerde, çeşitli derecelerde 
görülebilen ve deri kanserleri riskini iki ila dört 
kata kadar arttırabilen bir durumdur. Güneş 

ışınları, ultraviyole (UV) radyasyonun asıl kaynağıdır. 

Güneş ışınları; 
görünür ışık (400- 700nm), 
kızılötesi ışık (>700nm) ve 
UV ışıkları...

Güneşten yansıyan UV radyasyonu; UVA, UVB ve UVC olmak 
üzere üç dalga boyundadır.  UVC (<280 nm) dalgaları atmosferi 
geçemez. UVB (280-315 nm) ozon tabakası, su buharı, oksijen ve 
karbondioksit tarafından emilir. Az bir miktar UVB, gün ortası 
saatlerde yeryüzüne ulaşabilir. UVA (315-400 nm) yer yüzeyine 
ulaşabilir. 

UVB, D Vitamini yapımından ve güneş yanıklarından, UVA 
ise cildin yaşlanması ve cilt kanseri gelişiminden sorumludur. 
Yapay UVC ışınları ise ortam ve cihaz sterilizasyonundan 
sorumludur.

Güneş Yanığı
Güneş yanığı, UVB’nin neden olduğu toksik bir reaksiyondur. 
UVB, UVA’dan bin kat fazla kızarıklık ve yanık yapma gücüne 
sahiptir.

Yazın, gün ortası gibi UVB’nin yoğun olduğu zamanlarda, daha 
sık güneş yanığı görülür. Güneş yanığı, koruyucu pigment 
melanin üretme kapasitesi zayıf olan kişilerde ve bebekler ile 
çocuklarda daha sık görülür. 

Asetil salisilik asit, parasetamol ve NSAID ilaçlar, C vitamini, 
antioksidan alımı, propolis; yara iyileşmesini hızlandırması 
açısından faydalı olur. Sıcak çarpması bulguları varsa, hızlıca 
acil servise başvurmak gerekir. 

Güneşten Korunmanın Önemi
Bizler, tüm ömrümüz boyunca alacağımız  toplam UV’nin 
yarısına, hayatımızın ilk yirmi ila yirmi beş yılında maruz 
kalıyoruz. Unutmamalıyız ki maruziyet, cilt hücrelerimizin 
DNA’sında kırılmalar, bazı gen dizilimlerinde bozulmalar 
yapıyor. Gençken hücre DNA’mızın onarımı hızlı ancak, yıllar 
geçip de biriken hasar arttıkça, eklenen vitamin mineral 
eksiklikleri, ağır metal, oksidatif stres ve inflamasyon yükü 
ile DNA onarımında aksamalar olmaya başlıyor. Güneş yanığı 
olursa, o bölgelerde melanositik nevus dediğimiz benlerin birer 
birer belirdiğini görebiliriz. Bu renk benleri çoğunlukla masum 
olsalar da yıllar içinde, güneş gördükçe, kendi DNA’larında 
bozulma ile prekanseröz formlarına dönüşebilirler. Bu sebeple 
melanositik nevus’lar -her yaş grubunda, özellikle bebeklik 
döneminde çıkanlar- titizlikle biz dermatologlarca takip 
edilmelidirler. Ayrıca kırklı yaşlardan itibaren diğer prekanseröz 
cilt lezyonları oluşumunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan 
en sık görüleni solar lentigolar. Ellili yaşlara doğru aktinik 
keratoz’lar belirmeye başlıyor. Melanositik nevus ve lentigo’lar 
melanom gelişimi için; aktinik keratozlar ise melanom dışı cilt 
kanserleri (bazal hücreli kanser ve yassı hücreli kanser) için 
takip ve tedavi edilmelidir. 

G

Dönelim güneşten nasıl korunmalıyız konusuna… 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. 

Konu bu kadar net. 

Güneşin sıcak masumiyetine kanmayacağınız, dikkatle 
korunacağınız yanıksız günler olsun... 
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Kollarda belli yașlardan sonra sarkma ve 
șișmanlayan kișilerde doku artıșı ile șekil 

bozuklukları olușmaktadır. Yağ dokusu 
liposuction yöntemleriyle çekilmekte ve 

kol inceltilmektedir.

irtakım sebeplerden dolayı ideal vücut ölçülerine 
sahip olmayan hastaların, vücut şekillendirme 
yöntemleriyle düzgün vücut hatlarına kavuşması 
mümkün olmaktadır. Şişmanlık, vücut ağırlığında 
sık değişimler, hamilelik, hormonal ve genetik gibi 
nedenlerle vücut deformasyonlarını görüyoruz. Deri 

sarkması, yağ doku artışı/azalması ve genel doku gevşemeleri 
buradaki temel unsurlardır. 

Meme asimetrisi, memelerin büyük veya küçük olması, 
sarkmış veya gelişmemiş olması göğüs bölgesindeki temel 
şekil bozukluklarıdır. Küçük olan memelerin büyütülmesi 
silikon meme implantları ile yapılmaktadır. Deri gevşekliğinin 
düzeltilmesi ve arzu edilen boyutların elde edilmesi amacıyla 
farklı ebat ve şekillerdeki implantlar kullanılmaktadır. Çok 
küçük kesilerle bu implantlar yerleştirilmektedir. Meme başı 
çevresi, meme altı kıvrımı veya koltuk altından bu işlem 
yapılmaktadır. Meme implantları, kişinin anatomik yapısı, deri 
ve meme dokusu kalınlığı göz önünde bulundurularak meme 
dokusu veya kas arkasına yerleştirilmektedir. Dolayısıyla meme 
dokusu ve süt kanallarına herhangi bir zarar verilmemektedir. 
Yağ doku yoğunluğu fazla olan bölgelerde liposuction’la 
düzeltme yapıldıktan sonra toplanan yağ dokusunun, enjeksiyon 
yöntemiyle memelere verildiği alternatif büyütme yöntemlerini 
de kullanıyoruz. 

Büyük ve sarkmış memelerde, meme başı çevresi ve meme 
kıvrımına uzanan bir kesi ile fazla dokuları çıkarıyoruz ve daha 
dik, sıkı ve istenen ölçülerde memeler elde ediyoruz. Yine aynı 
kesiler kullanılarak sarkmış olan memelerin dikleştirilmesi 
doku çıkarılması gerekmeden yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda 
süt kanalları korunduğu için emzirme ile ilgili bir sorun pek 
oluşmuyor. Yaklaşık on gün içinde hastalar normal yaşantılarına 
dönebilmektedirler. 

Göğüs ve sırt bölgesindeki yağ doku artışları liposuction 
yöntemleriyle düzeltilmektedir. Aşırı kilo verme sonrasında 
bölgede oluşan sarkmalar yine deri çıkarma yöntemleri ile 
sıkılaştırılmakta ve gerilmektedir. Deri elastikiyeti göz önünde 
tutularak alınacak yağ miktarı belirlenmektedir. 

Kollarda belli yaşlardan sonra sarkma ve şişmanlayan kişilerde 
doku artışı ile şekil bozuklukları oluşmaktadır. Yağ dokusu 
liposuction yöntemleriyle çekilmekte ve kol inceltilmektedir. 
Deri elastikiyeti iyi ise ek işlem yapmadan dokular kendini 
toplayabilmektedir. Derinin güzel bir kontür alması amacıyla 
yardımcı yöntemlerden yararlanıyoruz. Kompresyon, yani bası 
giysileri iki ila dört hafta kullanılabilmektedir. Bu arada yüzeysel 
masaj ve yara izi kremleri de kullanıyoruz ancak, ileri düzeydeki 
sarkmalarda deri çıkarma yöntemleri gerekiyor. Kolun nispeten 
az görünen iç tarafından ve koltuk altından kesiler yapılmaktadır. 
Bu hastalar bir ila iki hafta içinde normal yaşantılarına 
dönebilmektedirler. 

Karın bölgesinde de benzer sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Yağ 
doku artışına bağlı kalınlaşmalar liposuction ile inceltilmektedir. 
Genç yaştaki ve deri elastikiyeti iyi olan hastalarda sadece 
liposuction, düzeltme için yeterli olmaktadır. Deri sarkması olan 
hastalarda deri çıkarma yöntemleri gerekiyor. Aşırı sarkmalarda 
tüm karın germe gerekirken, sadece göbek altı sarkması olan 
hastalarda mini-abdominoplasti dediğimiz daha sınırlı germe 
yöntemleriyle şekillendirme yapıyoruz. Deri altındaki kas 

B



ve fasiya yapıları genellikle gevşediği için dikişlerle sıkılaştırma 
yapılmakta ve düz bir karın kontürü elde edilmektedir. Bazen 
bel bölgesi deri gevşekliği nedeniyle bu bölgelerde de deri ve 
derialtı dokular çıkarılarak germe işlemi yapılmaktadır. Ameliyat 
sonrası ilk iki ila üç gün yatıp kalkarken değişen derecelerde ağrı 
hissedebilen hastalar, yaklaşık on ila on beş gün içerisinde normal 
hayata dönebilmektedir. 

Vücudun arka tarafında, bel bölgesi ve popo sarkmaları 
gerdirilmekte ve yukarıya kaldırılırken sıkılaştırılmaktadır. Gluteal 
bölgede yağ doku fazlası olan kişilerde liposuction ile küçültme 
yapılmaktadır. İçi boş veya küçük gluteal bölgelere sahip kişilerde 
büyütme implantları, yağ enjeksiyonları ve flep yöntemleri 
uyguluyoruz. Popo şekillendirmesi; karın germe yöntemleriyle 
birlikte vücut görünümünü en belirgin şekilde etkileyen 
yöntemlerdir. 

Uyluk dediğimiz diz üstü - üst bacak bölgesi sütun gibi yapısıyla 
üç yüz altmış derecelik bir sarkmaya maruz kalabilmektedir. 
Genellikle iç tarafta inguinal bölgeye yakın olan alanda yağ 
doku artışı ile birlikte sarkma da meydana gelmektedir. Bu 
bölge derisi, düşük volümlü liposuction sonrası genç kişilerde 
kolaylıkla şekillenmektedir ama ileri yaşlarda genellikle iç uyluk 
germe ameliyatları gerekmektedir. Kasık katlantı çizgisi içine 
gizlenen kesi  ile bu germe yapılmaktadır. Beraberinde diz iç tarafı 
liposuction işlemleri de bu yüzeyin düzgün geçiş görüntüsünü 
sağlamaktadır. 

Uyluk arka bölgesi popo ile birlikte veya farklı kesilerle 
gerilebilmekte ve beraberinde liposuction yapılarak 
şekillendirilmektedir. Yan uyluk germe, diğer germe yöntemlerine 
uyumlu olacak şekilde yapılmaktadır. 

Aşırı şişmanlık sonrası zayıflayan kişilerde bu bölgelerin hepsi aynı 
anda sarkmaktadır. Ayrıca farklı bölgelerde farklı deformasyonlar 
oluştuğu için düzgün olmayan yüzeyler iç içe geçmektedir. Bu 
nedenle üç yüz altmış derece çepeçevre kesiler birleştirilerek alt 
ve üst vücut germe yapılmaktadır. Burada liposuction yöntemleri 
kullanılarak şekillendirme tamamlanmaktadır. Akılda tutulması 
gereken önemli konulardan biri de liposuction yöntemlerinin 
zayıflatma yöntemleri olmadığı, sadece şekillendirme amacıyla 
kullanılmaları gerektiğidir. Liposuction miktarı ve germe 
ameliyatları sayısı arttırıldıkça iyileşme süresi buna paralel 
olarak bir miktar uzamakta ve bazen istenmeyen sonuçlar ortaya 
çıkabilmektedir. Her zaman iyi bir planlama yapılması ve kişinin 
genel sağlık durumunun çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Güvenli cerrahi her zaman bir numaralı hedef olmalıdır.     

Bu ameliyatlardan sonra uygun beslenme prensipleri ile birlikte 
düzenli spor yapılmalı ve elde edilen form korunmalıdır. Tekrar 
şişmanlama veya sık kilo alıp verme, yapılan bu ameliyatlar 
üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Vücut şekillendirmede esas olan vücut hatlarının düzgün ve 
orantılı olmasıdır. Germe ve yağ alma işlemleri kişiyi bu yönde 
düzeltme amacı taşırken, farklı amaçları da göz önünde tutabiliriz. 
Atletik ve sportif görünümdeki şekillendirmeler yağ enjeksiyonları 
ve farklı alanlarda farklı düzeylerde liposuction işlemleri ile 
kombine edilmektedir. Karın kaslarının belirginleştirilmesi, göğüs 
ve gluteal (popo) bölgelerinin şekillendirilmesi de bu yöntemlerle 
mümkün olmaktadır. İnce ve zarif görünüm yine tercih edilen 
şekillendirme yöntemleri arasında sayılabilmektedir. 

Sonuç olarak her hastada standart bir işlem yeterli olmamaktadır. 
Genellikle kombine yöntemler, yani birkaç yöntemin birlikte 
kullanıldığı ameliyatlar tercih edilmektedir. Her hastanın 
vücut tipi, hangi dokulara müdahale edilmesi gerektiği oldukça 
çeşitlilik göstermektedir. Fazla olan bölgeler alınmakta, eksik olan 
bölgeler kişinin kendi dokularıyla veya sentetik bazı materyallerle 
tamamlanmaktadır.  

Bu ameliyatlardan sonra uygun beslenme 
prensipleri ile birlikte düzenli spor yapılmalı 

ve elde edilen form korunmalıdır. Tekrar 
șișmanlama veya sık kilo alıp verme, yapılan 

bu ameliyatlar üzerinde olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır. 
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Vitamin C

Propolis

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

Ginger

Zinc

Granny’s



Teknoloji ve tıptaki yeni yaklașımlar sayesinde menopozun artık 
korkulan bir dönem olmaktan çıktığını belirten Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert, erken menopozu ve 

tedavilerini MAG Okurları için ele alıyor.

Erken Menopoz Sürecinde 
Kök Hücre Tedavisi Nedir?
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Erken menopoza giren hastaların 
yeniden gebe kalması mümkün 

olabilmektedir. Erken menopoz tedavisi 
olanlar, bu tedavi yardımı ile daha önce 

hamile kalmamıș olsalar bile çocuk 
sahibi olabilirler.

rken menopoz, biz kadınların en korktuğu 
dönemdir belki ama artık ilerleyen 
teknoloji ve yeni yaklaşımlar ile bu algıdan 
uzaklaşıyoruz. Menopoz erken dönemde, kırk 
ila kırk beş yaşları arasında başlayan zaman 
olarak adlandırılır. Yumurtalıklar, yumurta 
üretmeyi durdurduğunda vücutta üretilen 

östrojen seviyesi azalır. Yumurtalıklara zarar veren veya 
östrojen hormonunun üretilmesini engelleyen her şey, erken 
menopoza neden olabilir. 

Yumurtalıkların sağlam olmasına rağmen menopoza 
girme durumu olabilir. Kadın vücudundaki yumurta sayısı, 
doğumdan itibaren bellidir ve bundan daha fazla yumurta 
üretimi olması mümkün değildir; ancak bağışıklık sisteminin 
güçlü olması ile ilgili olarak bazı erken menopoz belirtileri 
engellenebilmektedir. Yapılan çalışmalar, yüz kadından 
beşinde engelleme tedavilerinin işe yaradığını göstermiştir.

Erken Menopozu Nasıl Tedavi Ediyoruz?
Erken menopozun çaresi kök hücre tedavisi diyebiliriz. Kök 
hücre kendi vücudumuzda yağ veya kan dokularımızdan 
alınır. Size ve vücudunuza bir hasarı olmadan alınır ve özel 
uygulama ile ayrıştırılıp  menopoz teşhisi alan hastaya kök 
hücre nakli gerçekleştirilir. Yapılan bu kök hücre tedavisinin 
amacı, tükenen yumurtaların yeniden oluşmasını sağlamaktır. 

Kök hücre naklini takip eden iki ila üç aylık süreçte 
yeniden yumurta oluşmaya başlar. Bu oluşan yumurtalar 
hastanın sağlıklı dönemlerinde üretilen yumurtalardan 
daha kuvvetsizdir; ancak, bu tedavinin ardından tüp bebek 
tedavisi uygulanarak anne olmak ya da kişide menopoza 
bağlı etkilerin ortadan kalktığını gözlemlemek mümkündür. 
Kök hücre tedavisinin tek başına uygulanması, yeniden adet 
döngülerinin görülmesi için yeterli değildir. Destek tedaviler 
ve PRP uygulamaları ile bütünleştirmek gerekir. Anne olmak 
isteyenlerde, tüp bebek tedavisi ile birlikte uygulandığında 
olumlu sonuç elde ederler. Böylece erken menopoza giren 
hastaların yeniden gebe kalması mümkün olabilmektedir. 
Erken menopoz tedavisi olanlar, bu tedavi yardımı ile daha 
önce hamile kalmamış olsalar bile çocuk sahibi olabilirler.

Bu nedenle menopozu beklemiyor, her yaşımızda hayatın 
tadını çıkarıyoruz. Kadınlarımız için umut hep var…  

E
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andemi sürecinin olumsuz etkilerinden biraz olsun 
kurtulduğumuz ve özlemle beklediğimiz için 
daha yoğun ve daha hareketli geçen bir yaz tatili 
dönemini geride bıraktık. Eylül ayı itibarıyla hem 
okul hayatına hem de rutin iş hayatına dönüşler 
başladı. Kısacası eylül ayı rutin düzene geçiş ayı 

oluyor. Sonbaharda güneşin yerine yağmur bulutlarının daha 

Gwell Sağlıklı ve Sürdürülebilir Yașam Merkezi kurucusu 
Uzm. Dyt. Güler Tosunbayraktar; rutin hayata dönülen eylül ayında hastalıklardan 

korunmak, bağıșıklığı korumak, sağlıklı ve zinde kalmakla ilgili tavsiyelerini 
MAG Okurlarıyla paylașıyor.
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Bir Başlangıç
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P sık karşımıza çıkmasıyla birlikte değişken hava şartlarına bağlı grip, 
soğuk algınlığı gibi viral, bakteriyel enfeksiyonlarla oluşan hastalıklar 
ve halsizlik, uyku hâli ve kronik ağrılar gibi belirtiler veren bahar 
yorgunluğu da sıklıkla görülmektedir.

Günlük, normal düzeninize dönüşle birlikte bütünsel olarak sağlığınız 
incelendiğinde, tıbbi tablonuzun güncel durumu, değişen sosyal 
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yaşamınız, yaşantınızdaki stres düzeyi, yaşam tarzı alışkanlıklarınız 
ve yiyecek, içecek tercihleriniz hem hastalıklardan korunmada 
hem de psikolojik ve fizyolojik olarak daha zinde hissetmenizde 
son derece önemlidir. Sonbaharda zinde bir yaşam için kolaylıkla 
yapabileceğiniz pratik önerilerimizle sizlerleyiz. 

İlk önce yapmanız gereken en önemli başlangıç, güncel tıbbi 
durumunuzu öğrenmektir. Sonbahar aylarına, güncel tıbbi 
durumunuz alanında uzman bütüncül bakışa sahip multidisipliner 
bir ekip ile tüm gerekli tahlil ve tetkikler yapılıp değerlendirilerek 
girilmelidir. Durumunuzu bütüncül olarak değerlendiren 
doktorunuz ve ekibinin gerekli görüp başladığı ilaçlar, takviye 
besin destek ürünleri, uygulamalar ve diyetisyeninizin güncel 
durumunuza özel önereceği beslenme planınız ile kendinizi son 
derece zinde hissedeceksiniz. 

Sağlıklı ve zinde bir yaşamın en önemli unsurlarının başında güçlü 
bir bağışıklık sistemi gelmektedir. Bağışıklık sisteminizin kuvvetli 
olmasında da etkili olan önemli unsurların başında bağırsak sağlığı 
gelmektedir. Bağırsak sağlığını optimal düzeyde tutmak bütünsel 
sağlığınız açısından son derece önemlidir. Bağırsak sağlığınız yerinde 
olmadığında gıda intoleransları, alerjiler, romatizmal hastalıklar, 
otoimmün hastalıklar, sibo, hormon düzensizlikleri, duygu durum 
bozuklukları vb. sağlık sorunları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Bağırsak sağlığınız ve bağışıklık sisteminiz için vitamin ve mineral 
düzeyleriniz son derece önemlidir. Değerlerinizde tespit edilen 
eksiklikler mutlaka giderilmelidir. Size özel hazırlanan beslenme 
programlarınızda yer alan besin çeşitliliklerini lütfen kendinize göre 
azaltıp artırmayınız. Size özel hazırlanan programlarda belirlenen 
besin çeşitliliği, o anki tıbbi durumunuza özel planlanmıştır. 
İçeriğindeki düzen son derece önemli ve etkilidir. Sofranızda yer alan 
ve yer almayan her bir besinin sizin durumunuza etkisi farklıdır. Size 
özel planlanan ve takibi yapılan beslenme programınız ile kendinizi 
daha zinde hisseder ve sonbaharın değişken koşullarının yarattığı 
olumsuzluklardan etkilenmezsiniz. 

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı ve vücudumuzun toksinlerden, 
metabolik atıklardan arınmasında katkısı tartışılmaz olan suyun 
tüketimi son derece önemlidir. Su, insan vücudunun ve yaşamının 
vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Fiziksel ve zihinsel olarak 
zinde bir yaşam sürmek için yeterli su tüketimi çok önemlidir. 
Yeterli miktarda su tüketilmemesi durumunda sıklıkla hem fiziksel 
hem de mental yorgunluk gözlemlenebilmektedir. Gün içerisinde 
herhangi bir sıvı kısıtlaması olmayan sağlıklı yetişkin bireyler için 
kişinin vücut ağırlığına göre 30-35 ml/kg şeklinde su tüketmesi 
önerilmektedir. Günlük sıvı ihtiyacının dörtte üçü su olarak tercih 
edilmelidir.

Zinde bir yaşam için sağlıklı yiyecek tercihlerinin öneminin 
yanında sağlıklı ve dengeli içecek tüketimi de son derece önemlidir. 
İçecek tercihlerinizde kafeinli içeceklerin tüketim miktarını ve 
sıklığını azaltınız. Kahve, çay, asitli soğuk içecekler, kakao ve benzeri 
kafeinli içecekler yerine rahatlatıcı, stres yönetimini destekleyecek 
etkisi olan papatya, ıhlamur, adaçayı, melisa gibi bitki çaylarına 
porsiyon kontrolü dahilinde günlük hayatınızda yer verebilirsiniz. 
Sabahları uykunuzun açılması, enerjinizin artması için sert bir 
kahve veya koyu demli bir çay içimine yönelmek, yorgunluğunuzda 
artışa neden olabilmektedir. Güne kahve ile başlamak, uykudan 
yeni uyanacak olan metabolizmanın ani ve aşırı çalışmasına neden 
olmaktadır. Bu etkisinin yanında kahvenin diüretik etkisinin 
de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Fazla tüketim ile birlikte 

dehidrasyonda kontrolsüzlük meydana gelebilmektedir. 
Kahve tüketimlerinizde mutlaka yanında büyük bir bardak su 
tüketmeniz dehidrasyonu önlemeye destek olacaktır.  

Sağlıklı zinde bir yaşam için düzenli egzersiz de son derece 
önemli olan diğer bir unsurdur. Düzenli ve kişiye uygun yapılan 
egzersizin hem ruhsal hem de fizyolojik sağlık açısından 
sayısız olumlu etkisi bulunmaktadır. “Hareket etmek için vakit 
problemim var”, “İşim çok, yetişemiyorum” gibi bahaneler 
üretmek yerine günlük hayatınızda küçük değişikliklerle büyük 
başarılar elde edebilirsiniz. Günlük hayatınızda kısada olsa 
düzenli bir egzersiz planı ile sağlıklı yaşam için sürdürülebilir bir 
fiziksel aktivite düzeyi elde edebilirsiniz. Düzenli yapılan fiziksel 
aktivite daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.
Zinde bir yaşamın diğer önemli bir unsuru da düzenli ve kaliteli 
bir uykudur. Uyku düzensizliği hem fizyolojik hem de psikolojik 
açıdan kişiyi son derece olumsuz etkilemektedir. Uyku sırasında 
vücudunuz kendisini onarmaktadır. Vücudunuzun biyolojik 
ritmini bozmadan, sirkadiyen ritminize uygun bir yaşam ve uyku 
düzeni sağlarsanız kendinizi daha zinde ve enerjik hissedersiniz. 

Bütünsel sağlığın önemli diğer bir konusu da ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hâlinde olmaktır. Fiziksel sağlığınızın 
yanında psikolojiniz ve sosyal yaşamınız da sizin sağlığınız 
açısından son derece önemlidir. Olumsuzluklar herkesin 
hayatında zaman zaman olur ve öyle zamanlarda yaşanılan 
durumu kendi iç dünyanızda girdap şekline getirmektense, 
alanında uzman bütünsel bakışlı sağlık profesyonellerinden 
destek almanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 
Ruhunuzun ve bedeninizin size söylemek istediklerini lütfen 
dinleyin. Bedeniniz size uyarılar ve tepkiler vermektedir. Kendinizi 
daha çok sevin, kendinize daha çok vakit ayırıp yatırım yapın. 
Pozitif ve olumlu düşünün, anın tadını çıkartın, meditasyon, 
yoga gibi ruhunuza ve bedeninize iyi gelen aktiviteleri günlük 
hayatınıza ekleyin, daha çok eğlenin, ailenizle, sevdiklerinizle 
ve sizi sevenlerle birlikte daha çok zaman geçirin. Kendinizi çok 
daha zinde ve daha mutlu hissedeceksiniz. Sağlıklı, keyifli, mutlu, 
huzurlu ve pozitif enerji dolu olacağınız bir eylül ayı geçirmeniz 
dileğiyle...
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besin çeşitliliği, o anki tıbbi durumunuza özel planlanmıştır. 
İçeriğindeki düzen son derece önemli ve etkilidir. Sofranızda yer alan 
ve yer almayan her bir besinin sizin durumunuza etkisi farklıdır. Size 
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zinde bir yaşam sürmek için yeterli su tüketimi çok önemlidir. 
Yeterli miktarda su tüketilmemesi durumunda sıklıkla hem fiziksel 
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İçecek tercihlerinizde kafeinli içeceklerin tüketim miktarını ve 
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kahve veya koyu demli bir çay içimine yönelmek, yorgunluğunuzda 
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de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Fazla tüketim ile birlikte 
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tüketmeniz dehidrasyonu önlemeye destek olacaktır.  
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önemli olan diğer bir unsurdur. Düzenli ve kişiye uygun yapılan 
egzersizin hem ruhsal hem de fizyolojik sağlık açısından 
sayısız olumlu etkisi bulunmaktadır. “Hareket etmek için vakit 
problemim var”, “İşim çok, yetişemiyorum” gibi bahaneler 
üretmek yerine günlük hayatınızda küçük değişikliklerle büyük 
başarılar elde edebilirsiniz. Günlük hayatınızda kısada olsa 
düzenli bir egzersiz planı ile sağlıklı yaşam için sürdürülebilir bir 
fiziksel aktivite düzeyi elde edebilirsiniz. Düzenli yapılan fiziksel 
aktivite daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.
Zinde bir yaşamın diğer önemli bir unsuru da düzenli ve kaliteli 
bir uykudur. Uyku düzensizliği hem fizyolojik hem de psikolojik 
açıdan kişiyi son derece olumsuz etkilemektedir. Uyku sırasında 
vücudunuz kendisini onarmaktadır. Vücudunuzun biyolojik 
ritmini bozmadan, sirkadiyen ritminize uygun bir yaşam ve uyku 
düzeni sağlarsanız kendinizi daha zinde ve enerjik hissedersiniz. 

Bütünsel sağlığın önemli diğer bir konusu da ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hâlinde olmaktır. Fiziksel sağlığınızın 
yanında psikolojiniz ve sosyal yaşamınız da sizin sağlığınız 
açısından son derece önemlidir. Olumsuzluklar herkesin 
hayatında zaman zaman olur ve öyle zamanlarda yaşanılan 
durumu kendi iç dünyanızda girdap şekline getirmektense, 
alanında uzman bütünsel bakışlı sağlık profesyonellerinden 
destek almanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 
Ruhunuzun ve bedeninizin size söylemek istediklerini lütfen 
dinleyin. Bedeniniz size uyarılar ve tepkiler vermektedir. Kendinizi 
daha çok sevin, kendinize daha çok vakit ayırıp yatırım yapın. 
Pozitif ve olumlu düşünün, anın tadını çıkartın, meditasyon, 
yoga gibi ruhunuza ve bedeninize iyi gelen aktiviteleri günlük 
hayatınıza ekleyin, daha çok eğlenin, ailenizle, sevdiklerinizle 
ve sizi sevenlerle birlikte daha çok zaman geçirin. Kendinizi çok 
daha zinde ve daha mutlu hissedeceksiniz. Sağlıklı, keyifli, mutlu, 
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aslar ne kadar güçlü olursa vücudunuz da o kadar 
sıkı ve çekici görünür. Sıkı ve güçlü kaslar; aktif, 
dinamik, sağlıklı, dimdik bir duruşu beraberinde 
getirir. Peki, kaslarınızı ve siluetinizi forma 
sokmanın tek yolu spor salonundan çıkmamak ve 
ağır sporlar yapmak mı?

Elbette günümüz gelişen teknolojilerinin bu konuda da ürettiği 
bir çözüm var. IAMT (Akıllı Otomatik Kas Eğitim Teknolojisi) 
sayesinde egzersiz yapmadan vücudunuzu biçimlendirmeniz ve 
forma sokmanız mümkün.

Egzersiz yapmadan kaslarınızı güçlendiren bu teknoloji, kasları 
çalıştırırken aynı zamanda yağ hücrelerini de parçalayarak 
bölgesel fazlalıklarınızdan kurtulmanızı sağlıyor. Bu teknoloji ile 
karın kaslarınızı güçlendirmek, kalçalarınızı biçimlendirmek, 
daha formda kollara, daha çekici ve selülitsiz bacaklara 
kavuşmanız mümkün.

“Inshape” yüksek yoğunluklu, odaklı elektromanyetik 
stimülasyon teknolojisi kullanarak etki eder. Bu güçlü enerji 
sayesinde, tedavi edilen bölgedeki kasların kasılması sağlanır. 
Yarım saat gibi kısa bir sürede kasların ortalama yirmi bin 
defa mekik çekmişçesine kasılması gerçekleşir. Bu da egzersizle 
bile mümkün olmayan sonuçlara kavuşmamıza olanak sağlar. 
Kasların bu derece yoğun şekilde çalışması ise sadece kas 
liflerinin yoğunluğunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
tedavi edilen bölgedeki yağ yakımını da artırıyor. Ayrıca 
kronikleşmiş kas ağrısı ve tembel kas gibi rahatsızlıkların 
tedavisi sağlanır.

• Karın zorlu bir bölgedir. Karın kaslarını biçimlendirmek, düz 
bir karna kavuşmak isteyen herkes faydalanabilir.
• Karın bölgesinde six packs görünümü isteyen tüm erkekler 
faydalanabilir.
• Daha kalkık, daha yuvarlak hatlı ve sıkı kalçalara sahip olmak 
isteyen kişiler için uygundur.
• Kol kaslarını güçlendirerek bu bölgedeki sarkmayı gidermek, 
daha çekici, daha biçimli kollara kavuşmak isteyen herkes bu 
tedaviden faydalanabilir.
• Bacakları forma sokmak zordur. Daha biçimli, sıkı bacaklar 
isteyenler için ideal bir tedavi yöntemidir.

Karın Kası
Karın kaslarınızın formda olması sadece daha düz, çekici bir 
karna sahip olmanız anlamına gelmiyor. Güçlü karın kasları 
dimdik durmanızı, kusursuz bir duruşa sahip olmanızı da 
sağlar. Karın, yoğun diyet ve egzersiz programına rağmen bile 
forma girmesi en zor bölgedir, özellikle de hamilelik sonrasında. 
Bu tedavi yağ dokusunun altındaki kasları güçlendirir, kas 
yoğunluğunun artmasını sağlar ve yağ hücrelerini parçalayarak 
daha düz ve atletik bir karın bölgesi yaratır. Bu teknolojinin 
karın kaslarını güçlendirici, forma sokucu etkisi tedaviyi 
erkeklerin de ilgi alanına sokuyor. Güçlü, belirgin karın kasları 
yaratmakta etkili olan bu tedavi, sporla elde edilmesi son derece 
güç bir etki yaratması ile ön plana çıkıyor.

Kalça Biçimlendirme
Özellikle kalçalarının formunu kaybetmesinden ve popo 
düşüklüğünden şikâyetçi olan kişiler bu tedaviden ciddi 
faydalar sağlayabilir. Sistemin bu sorunda etkili olduğu, klinik 
çalışmalarla kanıtlanmıştır. Popo düşüklüğünde ve kalça 

K biçimlendirmede etkilidir. Otuz dakikalık bir uygulama ile yirmi 
bin squat hareketi etkisi elde etmek mümkündür.

Kollardaki Sarkmalar
İlerleyen yaşla birlikte sıkılığını kaybeden, gevşeyen kolları 
forma sokmakta da son derece etkili bir tedavidir. Biçimli kollara 
sahip olmanın tek yolu bu bölgedeki kasları çalıştırmaktır. Spor 
salonunda vakit geçirseler bile kollarında istedikleri görünüme 
ulaşmakta zorlanan kadın ve erkekler bu tedaviden faydalanabilir.

Daha Biçimli Bacaklar
Bacaklar vücudun forma sokması en zor bölgelerinden biridir. 
Özellikle iç bacaklar. Düzenli olarak spor yapanlarda bile iç 
bacaklarda gevşeme ve sarkma görülebiliyor. Bu teknoloji zorlu 
bölgede de ön plana çıkan, başarılı sonuçlar sağlayan bir tedavi. 
Sistem, iç bacaklar dışında bacakların alt kısmını, yani baldırları 
biçimlendirmede de etkili.

Seans süresi otuz dakikadır. Sekiz ila on seanslık paketler halinde 
haftada iki kez uygulamak en ideal sonuçlar için gereklidir. Aynı 
gün içinde birden fazla bölgede uygulanabilir. Ağrısız ve acısız 
bir işlemdir. İşlemden hemen sonra kişiler normal yaşamlarına 
geri dönebilir. Tedavi edilen bölge boyunca çok fazla egzersiz 
yaptığınızdakine benzer ağrı ve sızılar olabilir. Bunlar tamamen 
normaldir ve birkaç gün içinde geçerler. Klinik çalışmalar 
tedavinin olumlu etkilerinin bir yıl sonra bile devam ettiğini 
gösteriyor; ancak, aynı egzersizde olduğu gibi bu tedavinin de 
sonuçlarının devamlılığı için idame seanslar halinde uygulama 
yapmak kalıcılığı artıracaktır.  
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Düzenli güneș koruyucu kullanılsa bile güneșin yüksek ısı ve ıșık etkisi yüzünden 
cildin sağlıksız yaș alabileceğini belirten Uzman Estetisyen ve Cilt Koçu 

Filiz Karslıoğlu, cildin sağlıklı ve ıșıltılı haline kavușması için, kendi ismiyle kurduğu 
Cilt Atölyesi’nde uygulanan ișlemleri genel hatlarıyla MAG Okurlarına aktarıyor.

Güneşin Yıkıcı
Etkilerinden Korunun

 Filiz Karslıoğlu

FİLİZ KARSLIOĞLU



Güneș ıșınlarından hasar almıș 
cildimiz; havadan gelen vitamin olarak 

bilinen “anyon” ile serbest radikal 
hasarlarını azaltırken, saf oksijen ile 
de kolajen üretimini hızlandırır, cildi 

nemlendirir ve pH’ını yeniden dengeler.

ış size, yaz boyunca ne yaptığınızı sorar, demiş bir Rumen 
atasözü... Yaz bu kadar önemlidir bizim için. Güneş ve 
deniz bir araya geldiğinde koca bir yılın yorgunluğunu 
sanki bedenimizden, ruhumuzdan alır götürür. Yaz bizi 
yeniler, ruhumuzu şifalandırır; ancak, bize bu kadar iyi 
gelen yaz ayları, güneşin yoğun etkisiyle cildimiz için bu 

kadar faydalı değildir.

Yapılan birçok klinik çalışma göstermiştir ki, en büyük organımız 
olan derimiz en çok yazın yaş almakta ve yıpranmaktadır. Güneşin 
UVA-UVB ışınlarının yoğun yıkıcı etkisi deri kalitemizi etkilemekte 
ve cildimizin savunma sisteminde hasar oluşturmaktadır.
Güneşlendiğimizde ortaya çıkan bronzlaşmanın sebebi de; derimizin 
savunma sisteminin verdiği bir tepkimedir.

Tüm yaz aylarını düzenli güneş koruyucu kullanarak geçirsek de, 
güneşin yüksek ısı ve ışık etkisi yüzünden cildimiz kurumaya, sağlıksız 
yaş almaya başlar.

Peki, yazın bu yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? 
En önemli yol arkadaşımız; alacağımız profesyonel bakım destekleridir. 
Cilt tipimize uygun medikal ve yoğun nem bakımlarıyla cilt hasarı 
minimize edilebilir. Neme doyan cildimiz lekesini baskılar, çizgilerini 
yumuşatır ve yağlanma, aknelenme problemini  kontrol altına alır.

Güneş koruyucu ve bronzlaştırıcı yağların yoğun kullanımı sonucu 
genişleyen gözeneklerimizi, artan siyah noktalarımızı ve beyaz 
butonlarımızı medikal ve vakumlu temizlik işlemleriyle cildimizden 
uzaklaştırabiliriz. Unutulmamalıdır ki, genişleyen gözenek bir anti-
aging problemidir ve yüzümüzün sarkarak deforme olmasını tetikler. 

Son dönemlerin en kabul görmüş saf oksijen ve anyon bakımı çok iyi 
bir alternatiftir. Güneş ışınlarından hasar almış cildimiz; havadan gelen 
vitamin olarak bilinen “anyon” ile serbest radikal hasarlarını azaltırken, 
saf oksijen ile de kolajen üretimini hızlandırır, cildi nemlendirir ve 
pH’ını yeniden dengeler. Böylece hücre yenilenme sürecimiz normale 
döner, nem rezervlerimiz maksimum seviyeye ulaşır. Cilt tonumuz 
gözlemlenebilir şekilde eşitlenir.

Yeni nesil radyo frekans uygulamaları ile deri altına, gerekli tüm 
vitamin ve mineraller iğnesiz şekilde gönderilir. İşlem sırasında oluşan 
elektriksel alan sayesinde, cilt üzerinde mikro kanallar oluşturulur 
ve bu kanallardan cildin ihtiyacına uygun serumlar ağrısız ve acısız 
şekilde hasar görmüş ve nem kaybı yaşayan hücrelerin bulunduğu alt 
tabakaya nüfuz ettirilir. Böylece cildin her bölgesi eşit şekilde vitamin ve 
minerallere doymuş olur.

Uzmanınızın desteğiyle, cilt tipi ve kaygılarınıza uygun şekilde 
oluşturulan dermokozmetik ürün reçetesi ile cildinize son dokunuş 
yapılır. Size özel çıkarılan kullanım şekilleri ve düzenli kullanım 
sonucu cildimiz sağlıklı ve ışıltılı haline hızlıca döner.

Tüm bu profesyonel destek ve dokunuşlar sonucunda; cildimiz 
sağlıkla yaş almaya kaldığı yerden devam edecektir. Size de yazın güzel 
anılarının, yüzünüzde bıraktığı gülümsemenin keyfini çıkarmak 
kalacaktır. 

K

Mahall Ankara Dumlupınar Mahallesi E Blok 82E Ankara/Turkey
Tel: +90 552 740 33 43          ciltatolyesi



ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Neler yapıyorsunuz? 
2020 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik bölümünden bölüm 
beşincisi olarak mezun oldum. Bunun yanı 
sıra açık öğretim fakültesinde sağlık yönetimi 

eğitimim devam ediyor. Eğitimim boyunca; Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Ankara 
Şehir Hastanesi Ankara’nın seçkin hastanelerinde yetişkin 
beslenmesi, çocuk beslenmesi, gebe beslenmesi, yaşlılarda 
beslenme, toplu beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlarda 
staj yapma imkânım oldu. Mezun olduğum zaman diliminden 
bu yana online diyet ve beslenme danışmanlığı vermekteyim. 
Deneyimlerime bir yenisini eklemek ve kendimi geliştirip, alanda 
tecrübe edinmek amacıyla sekiz ay boyunca, Ankara’da spor 
faaliyeti gösteren bir firmanın, dört ayrı tesisinin diyetisyenliğini 
yaptım. Mezun olduğum tarihten itibaren işletmesini yaptığım 
kafemiz Chocomar Chocolate, online diyet görüşmeleri ve 

ayrı birçok tesisin diyetisyenliğini yapmak yorucu bir süreç 
olduğu için bir seçim yapmam gerekiyordu. Seçimimi; zaman, 
mekân fark etmeksizin işimi yapabildiğim online diyet ve 
Chocomar Chocolate’da yapmak istediğim yeniliklerden yana 
kullandım. Bu süreçlerde yine yoğun tempoya alışan bedenimi 
doyurmak adına bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yakın zamanda 
açacağım ofisimde danışanlarıma farklı alanlarda da hizmet 
verebilmek adına, fitoterapi ve aromaterapi eğitimleri almaya 
başladım ve eğitimleri başarıyla tamamladım. Her zaman biraz 
daha farklı perspektiflerden bakmak istedim mesleğime, bu 
yüzden hem kültürel hem iş amaçlı yurt dışı gezileri yaptım. 
Çeşitli televizyon kanallarından gelen bazı davetlere katıldım, 
seminer ve toplantılarda meslektaşlarımla ve sağlık personeli 
arkadaşlarımla bir araya gelip istişarelerde bulundum. Süreç 
biraz uzadı, yüz yüze hizmet almayı bekleyen danışanlarımı 
biraz beklettim fakat beklediklerine değecek bir beslenme 
danışmanlığı merkezi ile çok yakında Çayyolu bölgesinde hizmet 
vermeye başlayacağım.

Ö

Düzenli egzersiz ve doğru beslenmenin, 
kișinin kendine yapacağı en önemli 
yatırım olduğunu belirten Diyetisyen 

Neva Melike Yeniçeri, duygusal yeme 
bozukluğunu ele alarak, glütensiz 

beslenmenin doğruları ile yanlıșlarını 
aktarıyor ve sağlıklı beslenmenin 

öneminden bahsediyor.

Sağlıklı 
Beslenmek 

Sağlıklı 
Yaş Almak

NEVA MELİKE YENİÇERİ
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Verdiğiniz hizmetler neler? 
Bahsettiğim gibi danışanlarıma online olarak hizmet veriyorum. 
Süreç başında ve sonunda alınan kan tahlillerini inceliyor; 
danışanım, gönderdiğim anamnez formunu doldurduktan sonra 
onu değerlendiriyor ve kişiye özgü, bireyin kendisiyle birlikte diyet 
programı oluşturuyor, uygulayabileceği pratik, sağlıklı tarifleri 
paylaşıyorum. Görünürde sadece kilo verme, yani zayıflama 
çalışıyormuş gibi görünsek de diyetisyen olarak birçok alanda hizmet 
veriyoruz. Ben çoğunlukla kilo verme, kilo alma, gebelik ve emzirme 
dönemi beslenmesi, hastalıklarda beslenme alanlarında çalışsam 
da kurumsal firma çalışanlarına özel beslenme danışmanlığı, 
sporcu beslenmesi ve spesifik olarak polikistik over (pcos), diyabette 
beslenme ve yeme bozukluklarında beslenme alanlarında 
çalışmaktayım.

Glütensiz beslenme hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Diyet ve zayıflama sürecini nasıl etkiler?
Glüten; buğday, arpa ve çavdar gibi bazı tahıllarda doğal olarak 
bulunan bir depo protein çeşididir ve bazı bireylerde bu protein 
çeşidine hassasiyet görülebilir. Çölyak hastaları, buğday alerjisi 
olanlar, Durhing hastaları, glüten ataksisi gibi durumlar gluten 
hassasiyetinin görüldüğü bazı özel durumlardır ve bu durumlarda 
glütensiz diyet uygulanması zorunludur. Son zamanlarda 
sıklıkla duyduğumuz “Glütensiz besleniyorum, şu kadar kilo 
verdim.” sözlerinden yola çıkarak, diyet ve zayıflama sürecini 
nasıl etkilediğinden bahsedecek olursak, glütensiz beslenmek 
zayıflamanıza yardımcı olabilir ama bu genel olarak simit, 
makarna, kraker ve hamur işleri gibi rafine karbonhidratlarla dolu 
besinlerden uzak durmamız sonucu gerçekleşen bir durumdur. 
Tüm bu besinlerden tamamen arınmış bir beslenme programı ve 
programımızda bu besinlerin yerine sebze, meyve, kinoa, karabuğday, 
glütensiz tam tahılları koymak aldığımız karbonhidrat fazlasını 
kesecek; lif ve besleyici gıdalar ile enerji alımını sağlamış olacağız. 
Bu şekilde ve bir beslenme uzmanının size özel olarak hazırladığı 
program ile glütensiz beslenip kilo verebilirsiniz; ancak, glütensiz 
beslenmek, bilinçli yapılmadığında kilo alınmasına da sebep olabilir.
     
Başarılı bir zayıflama süreci için neler tavsiye 
edersiniz?
Bence başarılı bir zayıflama sürecinin olmazsa olmaz altı anahtarı 
var. İlk olarak bireye özgü ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak 
beslenme programı, tabii ki bu program sürecinde kaçamaklar 
olacak ve tam da burada ikinci anahtar devreye girecek: Porsiyon 
kontrolü. Porsiyon kontrolünü de sağladığımıza göre; olmazsa 
olmazımız, zayıflama sürecinin yanı sıra cilt sağlığı, daha geç 
yorgunluk hissi sağlayan suya üçüncü anahtar diyebiliriz. Suyumuzu 
alıp şöyle, dördüncü anahtarımız olan fiziksel aktiviteye gidelim 
ve kendimize en uygun sporu yaparak sürecimizi sağlıklı şekilde 
hızlandıralım. Yeterince yorulup enerji açığı yakaladıysak artık 
beşinci anahtarı çevirelim, yatağımıza yerleşelim, çünkü başarılı 
bir zayıflama programının belki en çok atladığımız öğesi doğru bir 
uyku düzenidir. Son ve en etkili anahtarımız ise motivasyonumuz. 
Ben başarılı zayıflama programında bu ilkelerin düstur edilmesini 
öneriyorum.                   

Tatlı krizine girenler için sağlıklı tatlı tarifi verebilir 
misiniz?
Tatlı krizine giren bireyler bunu kriz olarak yaşıyorsa rutin beslenme 
problemi yaşıyorlardır muhtemelen. O yüzden öncelikle günlük 
beslenme programlarını tekrar gözden geçirmeleri daha yerinde olur 
ama bu tip durumlar için kurtarıcı bir sağlıklı ve pratik tarif önerim 
var.         

                              
Avokadolu Puding                                 
Malzemeler:                                               
1/2 olgunlaşmış avokado
1/2 olgunlaşmış muz
2 adet hurma
1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu    
1 yemek kaşığı kakao                                
1 tutam tarçın

Hurmaları ılık suda bekletip yumuşadıktan sonra bir kaba alın. 
Diğer malzemeleri de ekleyin. Hepsini blender’a atın, bzzzzztt! 
Pudinginiz hazır!

Sağlık beslenmenin insan vücudunda ileriye dönük 
etkileri nelerdir?
Sağlıklı beslenme insan vücudunun olmazsa olmaz yapboz 
parçalarından birisidir. Bu yüzden sağlıklı yaş almak, kaliteli 
yaşam sürmek sağlıklı beslenmenin ileriye dönük en büyük ve 
temel etkisidir. Sağlıklı beslenmenin cilt güzelliğinden tutun 
eklem ağrılarının azalmasına kadar birçok olumlu yanı var. 
Mental sağlığımızı iyileştirici etkisini de unutmamak gerekiyor. 
Bence burada temel nokta, sağlıklı beslenmenin ileriye dönük 
etkilerinden nasıl faydalanabileceğimiz. Bunun için de öncelikle 
sürdürülebilir ve Akdeniz tipi beslenmeyi benimsemeliyiz. Bu 
iki şekli hayatımıza endekslediğimizde arka planda işlerin çok 
daha yolunda gittiğini gözlemleyebiliriz. Akdeniz tipi dediğimiz 
beslenme sisteminde vücudumuza yeteri kadar protein, bol 
sebze ve meyve, kompleks karbonhidratlar, tahıllar ve sağlıklı 
yağ almayı hedefleriz. Vücudunuza yaptığınız yatırımlar 
her şeyden daha önemli. Düzenli egzersiz ve doğru beslenme 
kendinize yapacağınız en önemli ve kişisel yatırım. Üstelik 
emeğinizin karşılığını almak zor da değil. Riskler yaş ilerledikçe 
artar; gebelik, emzirme dönemi, menopoz, elli yaş üzeri ve stres 
altında yaşam risklidir. Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar; kas, 
dokusundan kayıp artar, buna bağlı vücut suyu da kayba uğrar, 
cilt elastikiyetini kaybeder, kırışmalar oluşur. Eğer siz gençlik 
döneminde kendinize iyi bakmadıysanız işiniz zordur. Bu yüzden 
kendinize özen gösterin, sağlıklı beslenin ve fiziksel olarak aktif 
olmaktan, düzenli spor yapmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın en 
büyük mucize sizsiniz.   



Müșteri odaklı hizmet anlayıșıyla ziyaretçilerini kabul eden Güzellik Uzmanı 
Funda Kurt, akademilerinde verdiği eğitimler ve stajlarla istihdama katkı 

sağlayarak, katılımcıların kariyer hedefl erine yardımcı oluyor...

Funda Kurt

sağlık ve güzellik

Güzellik Uzmanlığına
Giden Yol

Funda Kurt Academy
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“Funda Kurt Academy” ile son teknoloji 
cihazlarla, mesleğin duayenlerinden uygulamalı 

eğitim almanın ayrıcalığına erișebilirsiniz…

kademimizde verdiğimiz yüz yüze, uygulamalı 
eğitimlerimizle katılımcılarımızın öncelikle 
geleceklerini yetenekleri ile şekillendirmelerine 
olanak tanıyoruz. 

Burada aldıkları eğitimle meslekî donanıma sahip 
olabilmelerini, mesleklerini en iyi şekilde icra 

edebilmelerini sağlıyoruz. 

FDI onaylı son teknoloji cihazlarımız ile tüm derslerimizi 
uygulamalı gerçekleştiriyoruz. 

Bu eğitim modülümüzle, katılımcılarımız son teknoloji 
cihazların kullanımına vakıf olmakla birlikte eğitimde 
başarı gösteren katılımcılarımıza, bire bir müşteri deneyimi 
yaşayabilmeleri için bünyemizde bulunan “Funda Kurt Healthy 
Beauty” bölümümüzde staj yapma imkânını da sunuyoruz. 

Staj döneminde başarılı olan katılımcılarımıza “Funda Kurt 
Healthy Beauty” bünyesinde çalışma imkânı da sunarak kariyer 
hedeflerine destek oluyoruz. 

Böylece sadece ürün ve cihazların ilk elden kullanımını 
öğrenmekle kalmıyorlar; müşteri ilişkileri, etkili iletişim 
teknikleri, müşteri memnuniyeti gibi çok önemli alanlarda da 
kabiliyet kazanmış, tecrübe edinmiş oluyorlar. 

Eğitimlerimizin sonrasında hak ettikleri MEB onaylı 
sertifikalarını kendilerine takdim ediyoruz. 

A
Katılımcılarımızın en iyi ve en doğru bilgiye vakıf olabilmelerini 
sağlıyoruz. 

Bilgilerini her daim güncellemelerinin ne kadar önemli olduğunu, 
teknoloji ve yenilikleri takip etmelerini, vizyoner bakış açısıyla 
öğretiyoruz.  

Fark yaratan öğrenme ve uygulama odaklı eğitim modüllerimizle, 
alanının en iyisi eğitmenlerimizle katılımcılarımızın vizyonlarında 
oluşturduğumuz geleceğe, güvenle ilerlemelerini sağlıyoruz.

Akademi Kısmında Eğitim Alanları 
• Protez tırnak eğitimi 
• Profesyonel makyaj
• Cilt bakımı ve güzellik
• El ve ayak bakımı
• İpek kirpik ve lifting 
• Epilasyon depilasyon 
• Kalıcı makyaj 
• Lazer epilasyon  



sağlık ve güzellik

Yaptığı çalıșmalarla dikkat çeken bașarılı make-up artist Rüveysa Gürbüz, 
mesleğine dair hislerini ve ilham aldıklarını MAG Okurlarıyla paylașıyor...

Rüveysa Gürbüz
Benliğiniz Makyajınıza Yansır

RÜVEYSA GÜRBÜZ
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Çalıșmaktan keyif aldığım birkaç ünlü 
var ama aralarından ön plana çıkan 
Özge Ulusoy. Kendisi hem çok cana 
yakın hem de çok mütevazı. Makyaj 
sırasında ve sonrasında, makyajı ne 
kadar çok beğendiğini dile getirmesi 

beni ayrıca çok mutlu etmiști.

esleğinizin en keyif aldığınız yönü nedir?
İnsanlara hafif dokunuşlarla, onların en güzel 
noktalarını ön plana çıkarmak. Sonucunda da 
onların güzel tepkisini görmek mesleğimin en 
tatmin edici yanı.

Mesleğinizin değiştirmek istediğiniz bir 
yönü var mı? 
Bazen; kişilerin makyajda doğru bildiklerini sandığı ama aslında 
yanlış olan ve beni, makyaj sırasında illaki onların bildiği ama 
yanlış olan tekniklerle makyaj yapmamı isteyenler oluyor. Onları 
ikna etmek zor oluyor ama kendi tekniklerimle yaptığım makyajın 
sonucunu görünce de şaşırmış halde çok beğeniyorlar.

Birlikte çalışmaktan keyif aldığınız ünlüler kimler?
Çalışmaktan keyif aldığım birkaç ünlü var ama aralarından ön 
plana çıkan Özge Ulusoy. Kendisi hem çok cana yakın hem de çok 
mütevazı. Makyaj sırasında ve sonrasında, makyajı ne kadar çok 
beğendiğini dile getirmesi beni ayrıca çok mutlu etmişti. 

İlham aldığınız bir makyaj sanatçısı var mı? Makyajda 
ilhamı nereden alıyorsunuz?
Nikki, Patrick Ta ve Katie Jane Hughes, en çok ilham aldığım makyaj 
sanatçıları. Hepsinin tarzını kendime çok yakın hissediyorum.  
Makyaj benim için hem doğal hem glam olmalı.

Makyajda olmazsa olmazınız nedir?
Concealer, allık ve maskara. Bu üçüyle birçok görünümü elde 
edebiliriz.

Günlük makyaj rutinleriniz neler?
Rutinime ilk önce nemlendirici ile başlıyorum. Kapatmak istediğim 
noktalara concealer uyguluyorum. Yanaklarıma ve göz kapaklarıma 
çok ince allık kullanıyorum. Kaşlarımı sabitleyici ile, uzadığı yöne 
doğru tarıyorum ve dudaklarıma lipbalm sürüyorum 
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Büyüme çağındaki tedavilerin önemine vurgu yapan Ortodonti Uzmanı Dt. 
Burhan Barın, șeffaf plak tedavilerinin çocuklarda nasıl ilerlediğini ve tedaviyi 

eğlenceli hale getirmenin yollarını MAG Okurları için anlatıyor.

Şeffaf Plaklarla Ortodonti
Burhan Barın

BURHAN BARIN



Ağız içinin en az hata ile taramasını gerçekleștirip 
üç boyutlu modellemesini dijital ortama aktarıyoruz. 

Bu sayede estetik görüntü dıșında, alt ve üst 
çenenin birbiri ile olan ilișkisini de detaylı olarak 

değerlendirme fırsatımız oluyor.

ocuklarda şeffaf plaklarla ortodontik tedavi 
süreci nasıl ilerliyor?
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. 

Büyüme çağındaki hastalar sizce neden şeffaf plak 
tedavisini tercih etmelidir?
Büyüme çağında yapılan uygulamalar oldukça önem arz etmektedir, 
çünkü tedaviler belli bir zaman aralığında gerçekleşmelidir ve bu 
süreçte hastaların rahatı ve motivasyonu iyi olmalıdır ki tedavi etkisi 
kalıcı olsun. Sürecin rahat geçmesi avantajından dolayı bu hastalarda 
da şeffaf plaklarla tedavi önermekteyim.

Şeffaf plak tedavisinde çocuklarda ağız içi ölçümlerini 
nasıl alıyorsunuz?
Bunun için, firmalar tarafından geliştirilmiş son teknoloji cihazlar 
kullanıyoruz. Ağız içinin en az hata ile taramasını gerçekleştirip üç 
boyutlu modellemesini dijital ortama aktarıyoruz. Bu sayede estetik 
görüntü dışında, alt ve üst çenenin birbiri ile olan ilişkisini de detaylı 
olarak değerlendirme fırsatımız oluyor.

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli hale 
getirmenin bir yolu var mı?
Çocuklar için şeffaf plaklar üzerine, sevdikleri çizgi film 
karakterlerinden küçük sticker’lar mevcut. Ben çocuk hastalarıma, 
plakları düzenli kullandıkları her seansta motivasyonları için bu 
sticker’lardan hediye ediyorum.

Çocukların parmaklarını emmeleri veya sert cisimleri 
ağızlarına sokmaları tedaviyi aksatır mı?
Evet, bu gibi durumlar tüm ortodontik tedavilerde aksamalara 
neden olmaktadır, çünkü kontrolümüz dışında fonksiyonel olmayan 
kuvvetler dişler üzerinde etkili olmakta ve tedavi sırasındaki vermek 
istediğimiz kuvvetlere engel olabilmektedir.  

Ç
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sağlık ve güzellik

İlaç ve medikal ürünlerde tüm dünyada tercih edilen bir ortak olabilme
vizyonuyla yolunda ilerleyen Silverpharma Ecza Deposu’nun kurucu ortaklarından 
Mustafa Gümüș, sektörde kendilerini diğer firmalardan ayıran özellikleri aktarıyor.

İlaca Erişimde
Çözüm Ortaklığı

Silverpharma Ecza Deposu

MUSTAFA GÜMÜȘ
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MUSTAFA GÜMÜȘ

ncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Bu alana yönelmeye nasıl karar 
verdiniz?
1962 Ankara doğumluyum. İşletme Fakültesi 
mezunuyum. Evliyim, bir kızım, bir torunum var. 1986 
yılında Bayer Türk’te tıbbi mümessil olarak çalışma 
hayatına başladım. 1993 yılında yine Bayer Türk’ün Ege 

Bölge Müdürlüğü olmak üzere koordinatörlük, satış müdürlüğü 
görevlerini yürütüp 2018 yılında, otuz iki yıl çalıştığım Bayer 
Türk’ten emekli oldum.

Silver Pharma’nın öyküsü nedir? Amaç ve 
vizyonunuzu anlatır mısınız?
Emekli olduktan çok kısa bir süre sonra, sektörden otuz beş yıllık 
arkadaşım Özçetin Öztürk ile 2018 yılı ağustos ayında Silver 
Pharma Ecza Deposu’nu kurduk. Şirketimizi kurarken amacımız, 
ilaca erişimde sorun yaşayan ülkelere, erişimlerinde çözüm 
ortağı olabilmek ve ülkemiz ihracatına katkıda bulunmaktı. İlaç 
ve medikal ürünlerde, tüm dünyada tercih edilecek bir ortak 
olabilme vizyonu ile hareket ettik.

2020 yılında bu alanda oldukça başarılı olmuş, genç dinamik iki 
arkadaşımız Turhan Yılmaz ve Mehmet Sakınmaz’ı da ortak ederek 
bugün dört ortaklı bir şirket olarak yirmi sekiz personelimizle 
çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Silver Pharma olarak bugün 
Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Amerika kıtalarında kırk kadar 
ülkeye Türkiye’de ruhsatlı, Sağlık Bakanlığının ihracat izni verdiği 
her türlü ilacın ihracatını yapıyoruz.

Ö Sektörde sizi diğer firmalardan ayıran özellikler 
neler?
Personelimizi bir çalışan olarak değil, iş ortağımız olarak 
görüyoruz. Şirketimizin değerleri olan liderlik, dürüstlük, 
esneklik, verimlilik gibi konularda onlara örnek olmaya 
çalışıyoruz.

Bunları biraz açmam gerektiğinde örneğin liderlikte; kazanmak, 
amaca yönelik olmak, arkadaşlarımızın gerek iş gerekse kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmak. 

Dürüstlükte yine iş süreçlerinin sürdürülebilir bir şekilde olması 
ve davranılması rol model olunması, güven oluşturmak.
Esneklik dediğimizde müşteri ile değer yaratabilmek, mümkünse 
iş süreçlerine dâhil edip bir siparişin her aşamasında onları 
bilgilendirmek. Dijital çağa ayak uydurabilmek.
Verimlilik konusunda çalışanlarımızı sorumlulukları kadar 
yetkilendirip hızlı ve cesur kararlar alınmasını sağlamak.

Silver Pharma’nın Türkiye ve dünya pazarındaki 
yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye’deki sektörde özellikle son üç yılda en hızlı büyüyen 
şirketlerinden biriyiz. Amacımız önümüzdeki beş yılda 
sektörün ülkemizdeki lider şirketi olabilmek. Bu alanda yeni 
yatırımlarımızı gelecek yıllar için de harekete geçirmeyi 
planlıyoruz. Örneğin; bunlardan bir tanesi vitaminlerimizi ve bazı 
gıda takviyesi ürünlerini kendi markamızla ve kendimiz üretip 
hem iç pazarda olmak hem de ihracatını yapabilmek olacaktır. 

MEHMET SAKINMAZ, TURHAN YILMAZ, MUSTAFA GÜMÜȘ
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Eğitime ve gelișime olan düșkünlüğü üzerine Zirve Online Akademi’yi kuran 
Sinem Ata, kurulușlarındaki uzman kadrosuyla birçok alanda çevrim içi eğitimler 
veriyor. Kendilerini diğer platformlardan ayıran özellikleri de açıklayan Ata, ders 

içeriklerini ve gayelerini aktarıyor... 

Hayatın Her Anında Eğitim
Zirve Online Akademi

SİNEM ATA
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Online eğitim ve öğretimin, yüz yüze 
eğitimden çok daha fazla avantajı 

vardır, çünkü her öğrenci bulunduğu 
her ortamda ve her anda (telefon, 

tablet, bilgisayar vb.) eğitimi alabilme ve 
katılabilme olanağına sahiptir.

endinizi tanıtarak başlar mısınız?
Eskişehirli, eğitime çok ama çok önem veren üç 
çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu ve tek kızıyım. 
Anne ve babamın, eğitimime ve kişisel gelişimime 
çocukluğumdan beri çok önem vermesi, şu anki beni 
ve işimi oluşturmamda fazlasıyla etkili oldu. 

Yaşadığım şehirde ilk ve ortaöğrenimimi tamamlayıp ardından 
kolejden mezun olur olmaz üniversite için Ankara’ya geldim ve 
o zamandan beri Ankara’da yaşıyorum. Bilkent Üniversitesinde 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde okudum. Mesleki 
sıfatım Filolog. 

Çocukluğumdan beri ana dilimi en iyi şekilde öğrenmeye 
ve kullanmaya olan merakımla birlikte, mezuniyetten sonra 
seçeceğim mesleği az çok kafamda şekillendirmeye başlamıştım. 
Türkçemizi en doğru şekilde öğretmek için –tabii ki tanınan, 
bilinen, üstatlarımız ile birlikte- gerekli olan tüm eğitimlerimi 
tamamladım.

Eğitmenlik konusunda dilediğim donanıma ulaştıktan sonra, 
eğitmenliğin yanı sıra eğitim koordinatörlüğü ve ardından eğitim 
kurumu müdürlüğü yaparak kendimi geliştirdim.

Üniversite zamanlarımdan bu yana bir eğitim kurumu sahibi 
olmayı çok istiyordum, ailemin de isteği bu doğrultudaydı.

Ben bu eğitim-öğretim kurumunun online olması gerektiğine 
2018 yılında (eğitim kurumu müdürlüğüm esnasında) tamamen 
karar vermiştim. Şu an hayal ettiğim şeyi Türkiye’de en iyi yapan 
isimlerden biriyim.

Zirve Online Akademi nasıl kuruldu?
Eğitime ve gelişime olan düşkünlüğüm sayesinde kuruldu 
diyebiliriz. 

Ailemle birlikte verdiğimiz eğitim kurumu kurma kararı daha 
çok yabancı dil üzerineydi fakat benim kalbim her zaman 
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gelişmek ve geliştirmek üzerine, kişilerin kişisel gelişimlerini 
tamamlamalarını, farkındalıklarını arttırmalarını ya da 
sahip olamadıkları ama çok istedikleri meslekler konusunda 
eğitim almalarını, fikir sahibi olmalarını sağlamak üzerine 
atıyordu.

Zirve Online Akademi, tamamen kişilerin var olan 
mesleklerinde kendilerini uzman eğitimcilerle birlikte 
geliştirmeleri, hayallerindeki mesleklere zemin 
oluşturmaları ve kişisel olarak gelişmeleri için kuruldu. 

Kuruluşundan bu yana nasıl bir vizyon izliyor, 
gayesi nedir?
Kurulduğu günden itibaren gelişime açık ya da kapalı 
tüm bireylere, tüm yaş gruplarına hitap eden, hayatın her 
alanında eğitim vermeyi, öğretmeyi, başarmayı, cesaret 
etmeyi, güncellenmeyi, yeni nesle ayak uydurabilmeyi ve 
değişimi kabullenmeyi sağlamayı gaye edinmiştir.
Vizyonumuz tamamen “yeni nesil eğitim ve öğretimde öncü 
olmaktır”.

Zirve Online Akademi’de hangi eğitimler 
veriliyor? Derslerinizin içeriğinden ve eğitimci 
kadronuzdan bahseder misiniz?
Zirve Online Akademi geniş alanda bir eğitim platformuna 
sahiptir. Sağlık, psikoloji, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve kişisel 
gelişim alanında birçok eğitim bulunmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse bebek spa eğitimi, hamile yogası, 
anne-bebek yogası ve doğum yogası eğitimlerimiz, 
aromaterapi, koku terapisi ve meridyen terapisi gibi terapisel 
eğitimler, koçluk eğitimleri,  çocuk psikolojisi, refleksoloji 
eğitimleri, son dönemde adını sıkça duyduğumuz aile dizimi 
eğitimleri gibi birçok farklı alanda eğitim bulunmaktadır. 
Ayrıca Türkiye’de ilk ve tek olarak kurumumuzda bulunan 
organ tedavisi ile kırışıklık giderme eğitimi de sağlık 
alanındaki hem kişisel hem de mesleki alanda profesyonel 
bir refleksoloji eğitimidir, Japon Cosmo Facelift olarak 
da bilinen bir eğitimimizdir. Çocuk psikolojisi alanında 
eğitmen Uzm. Psikolog Ramazan Saygın Şimşek; enerji ve 
aile dizimi alandaki eğitim ve çalışmalarımızda bioenerji, 
reiki master ve bilinç altı uzmanı Didem Moralıoğlu; 
sağlık  alanındaki eğitimlerde ve yoga eğitimlerinde Haliç 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aysu 
Yıldız Karaahmet; sağlık alanında Uzm. Ebe ve Haliç 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Fatma Şule 
Bilgiç ve organ tedavisi ile kırışıklık giderme eğitiminde ise 
Dr. Fzt. Refleksolog Gamze Şenbursa yer almaktadır.

Tüm eğitimlerimiz Haliç Üniversitesi ile iş birliği halinde 
açılır ve gerçekleşir. Haliç Üniversitesine bağlı olarak çalışan 
ve üniversitenin profesörleri ile uzaktan eğitim veren yeni 
nesil bir akademiyiz.

Kişisel gelişim üzerine online ve yüz yüze 
eğitimler veriyorsunuz. Online eğitimin 
dezavantajları oluyor mu? İki eğitim arasındaki 
farklar neler?
Zirve Online Akademi; adında da belirtildiği gibi online 
olarak kişisel gelişim alanında birçok eğitimi barındıran 
bir kurumdur. Tüm eğitimler online olarak verilmekte olup 
online eğitimin hiçbir dezavantajı bulunmamaktadır. 

Zirve Online Akademi geniș alanda bir 
eğitim platformuna sahiptir. Sağlık, psikoloji, 
fizyoterapi, çocuk gelișimi ve kișisel gelișim 

alanında birçok eğitim bulunmaktadır.
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bir kurumdur. Tüm eğitimler online olarak verilmekte olup 
online eğitimin hiçbir dezavantajı bulunmamaktadır. 

Zirve Online Akademi geniș alanda bir 
eğitim platformuna sahiptir. Sağlık, psikoloji, 
fizyoterapi, çocuk gelișimi ve kișisel gelișim 

alanında birçok eğitim bulunmaktadır.

Online eğitim ve öğretimin, yüz yüze eğitimden çok daha 
fazla avantajı vardır, çünkü her öğrenci bulunduğu her 
ortamda ve her anda (telefon, tablet, bilgisayar vb.) eğitimi 
alabilme ve katılabilme olanağına sahiptir. Tüm eğitimler 
kayıt altına alındığından, anlatılan tüm konular, teknikler ve 
uygulamalara her öğrenci ömür boyu ulaşım hakkına sahiptir. 

Böylece kişinin öğrendiği ya da dinlediği hiçbir konuyu 
unutma şansı kalmamaktadır.

Kurumumuzda hiçbir zaman eğitim paneli kısıtlaması 
olmadan, katıldığı tüm eğitimler ömür boyu öğrenciye aittir ve 
online eğitimin en güzel yanı, öğrencinin eğitimlerine sınırsız 
bir şekilde tekrar edebilmesidir. Yüz yüze eğitimde ise böyle 
bir imkân bulunmamaktadır. 

Kişisel gelişimi daha etkin öğretebilmek adına 
kullandığınız farklı teknikler var mı?
Bir önceki soruda da belirttiğim gibi Zirve Online Akademi’de 
teknikten çok imkân vardır ve imkânın olduğu yerde 
teknikler kendiliğinden gelir. 

Sizi diğer online eğitim kurumlarından ayıran 
özelliklerinizden bahseder misiniz?
İnanın çok fazla. Tamamen YÖK’e bağlı ve çok köklü bir 
üniversite olan Haliç Üniversitesi ile çalışan ilk ve tek 
kurumuz.

Eğitimlerimizi doktorlar, klinik psikologlar, öğretim üyeleri, 
fizyoterpistler ve profesörler vermektedir.

Her öğrenci, eğitmeni ve uzmanıyla her zaman online olarak 
yüz yüze gelebilmekte ve birebir tanışarak, kişisel tüm 
sorularına yanıt alabilmektedir.

Avrupa’daki kişisel gelişim kurslarını baz alarak 
hazırlandığımız için Türkiye’deki kurumlarda, 
eğitimlerimizin çoğuna benzer eğitimler bulunmamaktadır.

En çok Doğu tıbbını takip ederek, kişilere inanılmaz farklı 
eğitimler ve bilgiler sunuyoruz.

Haliç Üniversitesi ile çok güzel ve çok farklı projelerimiz de var.

Türkiye’de bu alanda tek olma yolunda ilerliyoruz.

Zirve Online Akademi’ye katılanların elde 
ettiği avantajlar neler? Katılımcılarınıza neler 
sunuyorsunuz?
Bunu öğrencilerimizin yorumlarından özetleyerek 
aktarmak isterim. Her öğrenci, aldığı eğitim ne olursa 
olsun eğitimin her noktasından doyum alabilmekte ve 
hedeflerine ulaşabilmektedir. Yani daha açık olmak gerekirse 
aldığı eğitim kişisel gelişimin yanında öğrenciyi meslek 
sahibi de yapabilmektedir. Kendini yetiştiren ve bu alanda 
uzmanlaşan her öğrenci, kendinden sonraki nesillere de 
bunu aktarabilecek ve öğretebilecek düzeye gelmektedir. 
Katılımcılarımıza kaliteli bir eğitim, profesyonelce uygulamalı 
dersler, ömür boyu aktif bir panel, eğitimi ölümsüzleştirmek 
için resmî bir belge ve son olarak hayat boyu öğrenme, 
öğretme ve öğrendiklerini gelecek kuşaklara aşılamayı 
amaçlamaktadır. 

Zirve Online Akademi, tamamen, kișilerin 
var olan mesleklerinde kendilerini 

uzman eğitimcilerle birlikte geliștirmeleri, 
hayallerindeki mesleklere zemin olușturmaları 

ve kișisel olarak gelișmeleri için kuruldu.

www.zirveonline.com.tr
Tel: +90 312 441 81 41 • +90 532 399 47 83

          zirveonlineakademi • zirveonlinesaglik



Balayına
Maldivler’e Gittiler
Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Şahin Altaş’ın oğlu Mimar Mustafa 
Altaş  ile Mimar Aydan Apaydın, JW Marriott 
Ankara’da gerçekleşen görkemli bir düğün ile 
dünya evine girdi. 

Ali Babacan’ın şahitlik yaptığı nikâh törenine siyaset ve iş dünyasından birçok 
tanınmış isim katıldı. 2016 yılında Başkent Üniversitesi Mimarlık bölümünde 
tanışan Aydan Apaydın ve Mustafa Altaş, 2021 yılında Giresun’da gerçekleşen 
nişanın ardından, iki yıllık birlikteliklerini JW Marriott Ankara’da yaptıkları 
görkemli bir düğün ile taçlandırdı. Aydan Apaydın, Merve Karaman imzası 
taşıyan gelinliğiyle göz kamaştırdı. Aydan ve Mustafa çifti düğünden sonra balayı 
adresi olarak Göcek ve Maldivleri tercih etti. 

düğün
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Șık bir törenle 
mutluluğa evet 
diyen çiftin 
düğününe 
siyaset 
dünyasının 
önemli 
isimlerinin katılım 
gösterdi.

ALİ BABACAN VİLDAN APAYDINȘAHİN-MERAL ALTAȘ, KERİMAN APAYDIN

MUAZ HAMZA-MUHAMMED ENES-MUSTAFA--FURKAN VELİ-EMRULLAH EFDAL ALTAȘ



düğün

ÖZGE AKKUȘZEYNEP DEMİR ERDEM-AYȘENUR ÖZDEMİR

CÜNEYT HAMİM, ELİF DEMİR IȘINSU AYGÖRDÜ BERK TURGUT, İPEK RAZİ
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Çift, düğünün 
ardından 
balayı için 
önce Göcek’e, 
ardından da 
Maldivler’e 
seyahat etti.

BUSE DEMİRSOY, EREN GÜLEÇ YASEMİN EKİCİ, ALP ÇAMLIBEL

BERAT BAL, HAKAN YAKIȘIKLIMEHMET TANIȘ, TALHA İPEK



röportaj

Hem yeni açılan kahve dükkânlarına danıșmanlık veren hem de
spiritüel atölyeler düzenleyen Hill Son’s Coffee’nin kurucu ortakları

Hilal Bașer Erdemirci ve Soner Erdemirci, kendilerine özgü kahve çeșitlerini, 
düzenledikleri workshop’ları ve mekânlarının dinamiğini

MAG Okurları için detaylandırıyor.

Yüksek Enerjili Butik Mekân
Hill Son’s Coffee

ncelikle kendinizi ve Hill Son’s Coffee’yi 
biraz tanıtır mısınız?
2018 yılında bankacılık ve ilaç sektöründe 
yürüttüğümüz kurumsal hayatlarımızdan ayrılarak 
Hill Son’s Coffee projemizi hayata geçirdik. Hill Son’s 
Coffee nitelikli kahve, ev yapımı tatlılar ve sağlıklı 
atıştırmalıkların, kaliteli müzik eşliğinde misafirlere 

sunulduğu yeni nesil bir mekân. Özellikle konum itibarıyla 
hem şehrin içinde hem de gürültüsünden uzak, park problemi 
yaşamayacağınız, ferah, ahşap ve naturel tonlamaların ağırlıklı 
olduğu, kahvenizi yudumlarken hem işlerinizi yürütüp hem 
arkadaşlarınızla buluşup sohbet edebileceğiniz hem de nitelikli 
kahvenizi yudumlarken dinlenebileceğiniz nezih bir ortam. 

Ö

KAREN-SONER ERDEMİRCİ-HİLAL BAȘER ERDEMİRCİ

Hill Son’s Coffee’yi açma fikri nasıl doğdu? Diğer 
kafelerden ayrıldığınız nokta nedir?
Hill Son’s Coffee’nin oluşum süreci aslında 2010 yılında başladı 
diyebiliriz. Hilal Başer Erdemirci’nin, üniversite öğrencisi iken 
eğitim için gittiği Amerika ve İtalya seyahatlerinde butik kahve 
evlerine duyduğu ilgi, heyecan ve araştırmaları 2018 yılında 
Soner Erdemirci’nin de girişimciliği ile beraber kendi markaları 
Hill Son’s Coffee’ye dönüştü. Yani her yönüyle maneviyat ve aile 
bağlarının büyük sevgi ve özveriyle markaya dönüşümüne şahit 
olduk. Bu anlamda bizi diğer işletmelerden ayıran özelliklerin 
en başında bu sevgi, emek ve aile bağı geliyor. Onun dışında iş 
gücü ve fikir olarak da her anlamda kendi yolumuzu kendimiz 
çizdik. Dükkânımızın her yerinde ikimizden birinin bir parçası 
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diyebiliriz. Hilal Başer Erdemirci’nin, üniversite öğrencisi iken 
eğitim için gittiği Amerika ve İtalya seyahatlerinde butik kahve 
evlerine duyduğu ilgi, heyecan ve araştırmaları 2018 yılında 
Soner Erdemirci’nin de girişimciliği ile beraber kendi markaları 
Hill Son’s Coffee’ye dönüştü. Yani her yönüyle maneviyat ve aile 
bağlarının büyük sevgi ve özveriyle markaya dönüşümüne şahit 
olduk. Bu anlamda bizi diğer işletmelerden ayıran özelliklerin 
en başında bu sevgi, emek ve aile bağı geliyor. Onun dışında iş 
gücü ve fikir olarak da her anlamda kendi yolumuzu kendimiz 
çizdik. Dükkânımızın her yerinde ikimizden birinin bir parçası 

var. Proje aşamasında ikimizin de ortak fikri olarak; diğer kahve 
dükkânlarının aksine açık renk konsept, beyazın ve ahşabın ön 
planda olduğu ferah bir dükkân yaratmak vardı. Bu anlamda 
da o dönem açılmış açık renk konseptli ve tamamen doğallığı 
benimseyen nadir işletmelerin başında geliyoruz.

Düzenlediğiniz workshop ve atölyeler hakkında biraz 
bilgi verir misiniz?
İşletmemizde, yeni açılan kahve firmalarına özel kurumsal 
danışmanlık ve yine bireylere verilen profesyonel spiritüel 
danışmanlık dışında, etkinlikler niteliğinde kahve eğitimi 
workshopları ve astroloji, bioenerji, theta healing, aile dizimi, NLP 
teknikleri, çakra okumaları gibi daha birçok enerji çalışmasının 
da yer aldığı spiritüel atölyeler  düzenliyoruz. Kahve alanında 
Soner Erdemirci tarafından; ev baristaları, barista başlangıç ve ileri 
seviye barista olmak üzere üç farklı seviyede eğitimler ve atölyeler 
yapılmaktadır. Spiritüel alanda ise; Spiritüel Danışman, Bioenerji 
Uzmanı ve Astrolog Hilal Başer Erdemirci tarafından kişisel 
dönüşüm üzerine profesyonel danışmanlıkların yanı sıra workshop 
etkinlikleri ve atölye çalışmaları düzenlemekteyiz. 

Hill Son’s Coffee’de en çok tercih edilen ürünleriniz 
hangileri? Müşterilerinizi nasıl lezzetler bekliyor?
En çok tercih edilen kahve çeşidimiz Cold Drip, Red Spicyhiato, 
Flat White ve Cafe Latte. Kullandığımız kahve ve süt oranları 
tam anlamıyla müşterilerimizin damak tadına uyduğu için 
vazgeçilmezlerimiz. Bunun yanında üçüncü nesil demlemelerde 
kullandığımız kahve çekirdeklerimiz, kahve tutkunları tarafından 
oldukça talep görüyor ve övgü alıyor. Tatlılarımızda en çok tercih 
edilen dört çeşit brownie var (vişne-ceviz, oreo, lotus, ve beyaz 
çikolata) ve hepsi birbirinden lezzetli. Bunun en büyük sebebi, 
tatlılarımızın tamamının ev yapımı ve hepsinin de anne eli değerek 
hazırlanıyor olması. Üstelik bu tatlılar, eli değen annenin bizzat 
kendi mutfağında hazırlanıyor. Ayrıca kahve içmek istemeyen 
müşterilerimiz için de üst seviyede olan bitki çaylarımız mevcut.

Müşteri kitlenizden bahseder misiniz? Hill Son’s 
Coffee’yi tercih edenleri nasıl tanımlarsınız?
Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu kaliteli ve lezzetli tatlar 
isteyen beyaz yakalılardan oluşmaktadır. Bizim dükkânımızda 
insanlar kendilerini özgür ve evlerinde dostlarıyla kahve içerek 
sohbet ediyormuş gibi hissediyorlar. Birkaç kez dükkânımıza 
gelenler daha sonra sıkı bir Hill Son’s Coffee müdavimi oluyor ve 
birlikte zaman içerisinde samimi dostluklar oluşuyor.  

Size özgü tarifleriniz var mı?
Red Spicyhiato çok sürpriz, bize özgü bir tat. Bu kahvemizi mutlaka 
herkes denemeli. Kahvenin reçetesini çok vermek istemiyoruz 
fakat merak edenler için minik bir ipucu verelim: Hayatlarında acı 
tatlı dengesini hissetmek isteyenlerin  asla vazgeçemeyecekleri bir 
kahve. Red Spicyhiato yanında da beyaz çikolatalı brownie’mizi 
mutlaka denemeli herkes. Bununla birlikte Cold Drip ve Flat White 
kahvelerimiz şık sunumları ve dengeli oranlarıyla müdavimlerinin 
en çok tercih ettikleri bize özgü lezzetleri olan kahvelerimiz. 

Mekân işletirken olmazsa olmaz ilkeleriniz var mı?
Başarılı olan her işletmenin mutlaka kendine has  ilkeleri ve çizgisi 
olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim olmazsa olmaz ilkemiz, 
ihtiyaç olan hizmetin doğru analizi ve doğru şekilde müşterilerimize 
ulaştırılması. Sektörün eksiklerini ve ihtiyaçlarını doğru saptamak, 
krizi fırsata çevirebilmek ve sürekliliği sağlamak başarının en 
temel noktası. Kuruluşumuzdan beri tüketici gözünden dışarıda 

nasıl bir hizmet almak istiyorsak, biz de kendi işletmelerimizde 
bunu sağlamayı ilke edindik. Evimizdeki kalite, hijyen ve güveni 
müşterilerimize sunmak en büyük olmazsa olmazımız. 

Gelecek planlarınız, hedefleriniz neler?
Hedefimiz büyük bir özveri, emek ve sevgi ile kurduğumuz Hill 
Son’s Coffee’nin etrafa yaydığı bu sevgi enerjisini Türkiye’nin 
her yerine ulaştırmak. Şu anda 2023 yılı için bayilik/franchise 
görüşmeleri yapıyoruz. Yeni yıl itibarıyla artık kendi şehrinizde veya 
ilçenizde, kendinizi evinizin konforunda hissedeceğiniz yepyeni 
Hill Sons’lar göreceksiniz. Amacımız devasa, içinde kaybolduğunuz 
soğuk mekânlar yapmaktansa kaliteli, butik, kişiye özel hizmet 
veren yüksek enerjili ve daha bilinçli mekânlar tasarlamak.  



Mutluluğa
Evet Dediler
Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel ile 
Mekatronik Mühendisi Mustafa Sarıca, 
Ankara’da görkemli bir düğün töreni ile 
hayatlarını birleştirdi.

2019 yılında ortak arkadaşları sayesinde tanışan ve 2021 yılının ekim ayında 
nişanlanan Sarıca Rulman Genel Müdürü Mustafa Sarıca ve Slovenya 
Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel, İncek Arena’da gerçekleşen 
düğün töreni ile mutluluğa evet dedi. İş dünyası ve cemiyet hayatından birçok 
isimin katıldığı düğünde çiftin şahitliğini Diplomat Anda Kocanovic yaptı. 
Davetlilerin tüm gece boyunca eğlendiği törenin ardından Mustafa ve Bengü 
çifti, balayı için Bali ve Singapur’a seyahat etti. 

düğün

KAMER-ÖZGÜR KOLDAȘ

ÖZCAN-ÇİĞDEM YÜKSEL, AYSEL-MEHMET ALİ SARICA ECEM DOĞAN

STEFAN-ANDA KOCANOVİC ECE UYSAL, ALİCAN BAȘ

Davetliler 
arasında yer 
alan Dr. Kamer 
Koldaș ve Dr. 
Özgür Koldaș 
da genç çifte 
mutluluklar 
dileyerek 
tebriklerini iletti.
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Geçtiğimiz Temmuz ayında dünya gündeminde yer alan konular arasında, yirmi 
yıl sonra yeniden evlenen Ben Affl eck ve Jennifer Lopez çiftinin birlikteliği vardı. 

Hollywood magazin çevrelerinin kendilerine taktığı isimle Bennifer çiftini uzun yıllar 
sonra nikâh masasına götüren koșulları ortaya koymak için her ikisini de detaylı 

olarak analiz ettim ve bu yazıda size evliliğin hiçbir yerde dile getirilmeyen,
çünkü bilinmeyen yönlerini aktarıyorum. 

Bennifer Evliliğinin 
Bilinmeyen Yönleri

Adil Yıldırım
adil@magmedya.com.tr

kadın-erkek-ilişki

182 magdergi.com.tr



ir erkeğin karakterini babası, vicdanını annesi 
belirler. Yaşananları iyice anlamak için öncelikle Ben 
Affleck’in babası Timothy Byers Affleck üzerine bazı 
detayları açıklamamız gerekiyor. Ben Affleck’in babası 
Timothy, İskoçya doğumludur; küçük yaşlardayken 
ailesi ile birlikte, Amerika’da İrlanda ve İskoç 
göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Boston şehrine 

göç eder. Boston, Amerika’daki, metrekareye düşen en fazla alkol 
tüketimi oranına sahip olması nedeniyle aynı zamanda bağımlıları 
için binlerce farklı terapi grubuna ev sahipliği yapmasıyla 
tanınıyor. Timothy Byers Affleck, gençlik yıllarında Boston’da 
vakit geçirirken, daha sonra eşi olacak Christine ile tanışır. İkisi 
çok farklı karakterler; Timothy yirmili yaşlarında bir bağımlı, 
kız arkadaşı Christine Harvard mezunu bir okul öğretmeni! 
Bu hikâyeyi okuduğum zaman hiç şaşırmadım, çünkü on iki 
senedir ilişki koçu olarak verdiğim danışmanlıklarda karşıma 
hep benzerleri çıktı; güçlü bir kadın, kendini toparlayamayan ve 
dağılmış bir adamı düzeltmeye çalışır. Anaç ve son derece güçlü 
bir kadın olan Christine öğretmenlik mesleğini önce Timothy 
üzerinde denemek ister ve evlenirler; ancak, işler beklendiği gibi 
gitmez, çünkü kocasının bağımlılığı iki tane oğulları olmasına 
rağmen azalmaz, tam tersine artış gösterir. Ben Affleck on bir 
yaşındayken babası evi terk eder ve çift boşanır. Yıllar sonra 
çocukluk dönemi hakkında Hollywood Magazine’e iki çift söz 
eden Ben Affleck şunları belirtir; “Asla eve gelmeyen bir baba ve 
adeta bir melek gibi her şeyi toparlamaya çalışan bir anne… Bu 
sahnelerin bana maliyeti çok ağır oldu, çünkü onlar boşandıkları 
zaman nedense kendimi suçlu hissediyordum”. Ben Affleck 
ve kendisinden üç yaş küçük kardeşi Casey Affleck ergenlik 
dönemi boyunca anneleri Christine tarafından yetiştirilirler. 
Harvard mezunu öğretmen bir anne, onlar için her ne kadar 
büyük bir avantaj olsa da bir babanın eksikliği hayatlarına damga 
vuracaktır. Eğer babaları herhangi bir sebeple ölmüş olsaydı 
muhtemelen bunun acısını yaşar ama kendilerini hayatın akışına 
bırakabilirlerdi; oysa babaları yaşıyor fakat onları yıllarca hiç 
aramıyor. Adam çekip gitmiş. İşte bu durum, her iki kardeşin de 
on altı yaşından itibaren bağımlı olmalarına neden olur ve daha 
o yaşlarda bağımlılar için Boston’da hizmet vermekte olan terapi 
gruplarına anneleri tarafından götürülürler. Hiçbir işe yaramaz. 
Travma ne kadar derinse içme ihtiyacı da o kadar sonsuz olacaktır. 
Ben Affleck yirmili yaşlarından itibaren ağır depresyon ilaçları 
kullanmaya başlar. Kendi cümleleriyle durumunu şöyle ifade eder: 

“Kendimi hep kırılgan ve korunmasız hissetmemin sonucu olarak 
ya içecek tüketiyordum ya da sakinleştirici ilaçlar alıyordum.” Yine 
de insan şunu düşünmeden edemiyor; bu kadar derin aile dramı 
yaşamış bir adamın böyle eğitimli ve anaç bir annesi olmasaydı 
onu dünyaca ünlü bir aktör olarak izleyebilir miydik? Muhtemelen 
köprü altında bir film çekilseydi, belki orada bir berduş olarak 
oynayabilirdi…

Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak Jennifer Lopez’in daha 
önce yaptığı üç evlilikte de eski eşleri boşanma sonrası verdikleri 
röportajlarda kendisiyle ilgili hep aynı tabiri kullanırlar: “Evde 
annemle yaşıyormuş gibiydim, her sorunumu çözmeye çalışan 
bir kadınla evli olmak beni yormaya başladı.” Sanırım Ben Affleck 
bu röportajları okuduğu zaman onlara şu yanıtı vermiştir; “Daha 
ne istiyorsunuz? Ben hayatım boyunca sorunlarımı çözecek bir 
kadın aradım!”. Tam yirmi sene önce, 2002 senesinde ilişkileri 
başladığında herkes onların evlenmesini istiyordu ancak 2004 
senesinde nikâhı iptal ederek ayrıldılar. Yıllar sonra ayrılma 
nedenleri ortaya çıktı; Ben Affleck nikâhla ilgili, medyanın yaptığı 
yorumlardan sıkılmış ve bu baskı altında daha fazla sakinleştirici 
almaktan yorulmuştu. O dönem Amerika’nın en ünlü aktörünün 
neden Hispanik bir kadınla evlendiğine yönelik ırkçı yorumlar 
son derece fanatik bir demokrat olan Ben Affleck’in sinir krizleri 
geçirmesine ve daha çok içecek tüketmesine neden oluyordu. 
Evlendikten sonra bu baskının ve saçma sapan yorumların 
artacağını tahmin etmek zor değildi. Dolayısıyla nikâhı iptal 
ederek, dış baskılar nedeniyle ilişkiyi bitirdiler. Öte yandan 
haklıydı, çünkü Jennifer Lopez’in yaptığı diğer üç evlilikten ikisi 
yine kendisi gibi Hispanik Amerikalı erkekler, diğeri ise hiç 
tanınmamış Amerikalı bir aktördü. Dolayısıyla Ben Affleck’in 
yaşadığı ırkçı baskıyı bu adamlardan hiçbiri yaşamadı. Peki, 
yirmi yıl sonra ne oldu, diye soracak olursanız; Bennifer çifti 
yıllarca uzaktan birbirlerini sevmeye devam ettiler. Ben Affleck 
hayatındaki dağınıklığı düzeltecek ve anaç sevgiyle kendisine 
yaklaşacak bir kadını asla bulamadı, kimi zaman verdiği 
röportajlarda Jennifer Lopez’i hâlâ sevdiğini satır aralarında itiraf 
ediyordu. Jennifer Lopez ise, onun gibi güçlü bir kadını yanında 
taşıyamayan erkeklerle evlilikler yaptı fakat asla eski sevgilisindeki 
büyük aşkı kimsede bulamadı. Dolayısıyla ikisi de yıllar içinde 
başka evlilikler yaptılar, başkalarının gözlerine bakarken aslında 
birbirlerini gördüler ve hep o zamanı beklediler: Hayatın onları 
yeniden bir araya getireceği zamanı!  

B

Mutluluk kapısı yirmi yıl sonra 
onlara yeniden açıldı ve gerçek 

așklarına kavuștular…



Mutluluğa 
Evet Dediler
Maya Okulları İdari Koordinatörü Emekli 
Emniyet Müdürü Hamdi Selçuk’un 
oğlu Cevdet Selçuk, yıllar önce bir 
organizasyon sırasında tanıştığı Mimar 
Yağmur Yurtbulmuş ile Ankara’da dünya 
evine girdi.

Huawei Proje Direktörü Cevdet Selçuk ile, Toronto’da uluslararası bir 
şirkette mimar olan Yağmur Yurtbulmuş, İncek Arena’daki şık bir düğün 
töreni ile mutluluğa evet dedi. Beş yıl önce düzenlenen bir etkinlikteki 
arkadaş ortamında tanışan ve 2021 eylül ayında nişanlanan Selçuk ve 
Yurtbulmuş’un düğün törenine bürokrasinin önemli isimleri katıldı. 
İş dünyasının ve siyasilerin şahitlik yaptığı nikâh töreninden sonra 
tebrikleri kabul eden çift, Toronto’ya yerleşmeden önce balayı için 
Bodruma ve ardından da Meksika’ya seyahat etti. 

düğün
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düğün

SENA AKBACAKOĞLU ZELİHA ÇAM EZGİ AKSOY SABİR-DİDAR BOĞDA

AYSEL SELÇUKSOYSAL ÖZER-MERVE KUMLUCAN ÇAVUȘOĞLU

İș dünyasının ve 
siyasilerin șahitlik 
yaptığı nikâh 
töreninden sonra 
tebrikleri kabul 
eden çift, balayı 
için Bodruma 
ve ardından 
Meksika’ya 
seyahat etti.

ȘEVVAL ÇAKIR
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BİLLUR DENİZ DİDAR PÜREN ERBEK DUYGU AKSOYOZAN- ASLI GÜLER

SEVİLAY-HAMDİ SELÇUK ZUHAL SELÇUK GÜZEL AYKUT-ZEYNEP ÇAKMAKLI



Uluslararası 
Bisiklet Yarışı 
Başkentte
Granfondo Başkent; Gençlik ve 
Spor Bakanlığının himayesi altında, 
Ankara Ticaret Odası, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu gibi 
resmî kurumların ve Turkcell, Güven 
Sağlık Grubu, Bisan gibi markaların 
desteğiyle Ankara’da gerçekleşti.

Daha yeşil ve sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada düzenlenen 
Granfondo bu sene ilk kez Ankara’da gerçekleşti. Bisikletseverleri 
buluşturan etkinliğe yerli ve yabancı yüzlerce sporcu katıldı. Yarış 
Anıttepe’den başlayıp Mogan Gölü’ne doğru uzanan güzergâhı takip 
etti ve başladığı noktada bitti. Ankara’nın spor turizminden hak 
ettiği payı alması ve daha sürdürülebilir bir gelecek için spordaki 
dönüşüm adına önem taşıyan etkinlik, renkli anlara sahne oldu.  

davet

DİLEK OĞUZ, GÖKHAN KABAÇAM

NURAY DEMİRER

GENCO ÇETİNKANAT MUSTAFA ARUNÇ SERKAN DEVECİ
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haber

FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ziylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen golf turnuvasına 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golf Federasyonu 
Başkanı Yıldırım Demirören ve iş hayatının birçok üst düzey 
temsilcisi katıldı. İki gün süren ve yüz yirmi kişinin yarıştığı 
turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreniyle, derece 
alanlara kupaları takdim edildi.  

Erhan Us’un 
Yeni Kitabı: 
Status Quo 

Golfseverler 
Bir Araya Geldi

Multidisipliner sanat çalışmalarını 
ABD’de sürdüren kavramsal sanatçı 
ve yazar Erhan Us’un yeni kitabı, 
raflardaki yerini aldı. 

Golfseverler, Bodrum’da 
düzenlenen keyifli bir etkinlikle bir 
araya geldi. In Street Golf Cup’ın 
sponsorluğunda gerçekleşen 
davete iş ve cemiyet dünyasından 
birçok ünlü isim yoğun ilgi gösterdi.

Us, tekniğin fikir karşısındaki varlığını zanaatleş tirerek yok 
saydığ ı, kavramsal illüstrasyonlarından oluş an, İ ngilizce ve 
Türkçe olarak Odessa Yayınevi tarafından yayımlanan yeni 
kitabında; popülizm, statüko, dogma, insan hakları ihlalleri, 
ş ekilcilik gibi konuları, gündemden haberlere bağ lanan QR 
kodlar ve sosyoloji temelinde yorumları ile ele alıyor.  

MEHMET ZİYLAN, YILDIRIM DEMİRÖR, FİKRET ÖZTÜRK, 
MEVLÜT ÇAVUȘOĞLU, NİHAT ÖZDEMİR
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endinizden bahseder misiniz?
On sekiz yıldır el sanatları öğretmeniyim. On yılı 
aşkın bir süredir alevde cam sanatı ile iç içeyim. Evli 
ve üç çocuk annesiyim. Sanatı, güzelliği, estetiği 
önemseyen bir kadın olarak mesleğimle ilgili 
yenilikleri takip edip sürekli kendimi geliştirip 
yaratıcı fikirleri hayata geçirmeye çalışıyorum. 

Sanat kafe konsepti nasıl oluştu? 
Estetik gelişimin insan yaşamının her alanına yayıldığını 
düşünüyorum. Yemek yaparken, giyinirken, çalışırken iletişim 
kurarken…. Cam sanatı yaratıcılık ve estetik anlayışımı 

desteklerken sürekli kendimi yenileme çabam da büyük bir 
motivasyon oldu. Özellikle ürünlerimin beğenilmesi bende 
büyük bir heyecan ve enerji oluşturuyor. Önce cam atölyesi olarak 
başladığım yolda, sanatımı icra ederken aldığım olumlu tepkiler, 
daha bütünleyici bir arayışı da beraberinde getirdi. Çevremden 
gelen olumlu dönüşler, daha büyük bir kitleye hitap edecek böyle 
bir konseptin doğmasına yardımcı oldu. 

Çalışan bir kadın olmanın ötesinde, bir anne ve eş olarak kendim 
ve ailem için sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyorum. Sağlıklı gıda 
tüketiminin yanında, yeni lezzetleri keşfetmeyi, oluşturmayı çok 
seviyorum. Yaptığım yemekler, tatlılar ve içecekler çevremdeki 

K

Uzun yıllardır el sanatları öğretmenliği yapan Zeliha Ateș; yaratıcılık ve estetik 
anlayıșını destekleyen cam sanatıyla, lezzetli ve sağlıklı gıdalar servis etme 

tutkusunu birleștirerek Zell Cam Sanat Cafe’yi kuruyor. Olușturduğu konseptin 
çıkıș noktasını da aktaran Ateș, atölyeleri ve menü içeriğini 

MAG Okurlarıyla paylașıyor.

Sanatla İç İçe Bir Mekân
Zell Cam Sanat Cafe

röportaj

ZELİHA ATEȘ
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Cam sanatı, 
yaratıcılık 
ve estetik 
anlayıșımı 

destekliyor.

insanlar tarafından beğenilir. Hatta evime gelen misafirler, gelmeden 
daha önce tattıkları ve beğendikleri şeyleri hazırlamam için ricada 
bulunurlardı. 

İşte tam bu noktada, iyi olduğumu düşündüğüm her iki alanın bir 
arada nasıl olabileceğine kafa yormaya başladım. Modern insan, bir 
taraftan çok hızlı akan yorucu bir hayatı yaşarken diğer taraftan nezih 
bir ortamda huzuru, sağlıklı beslenerek yeni lezzetleri keşfetmeyi, 
sanat ile uğraşarak ruhunu dinginleştirmeyi istiyor; ancak bunların 
her biri için ayrı ayrı zaman ayırması, farklı yerlere ulaşması gerekiyor. 
Tüm bunları bir arada sunabiliriz diye bir hayal kurmaya başladım. 
Zamanla bu olgunlaştı. 

Belki de yaşadığımız pandemi süreci benim için iyi bir fırsat oldu ve 
kurduğum hayali bir konsepte dönüştürmek için ciddi bir zihinsel 
hazırlık imkânım oldu. Normalleşmenin hemen başında da hayalimi 
gerçekleştirmek için yola çıktım. Sadece hayal etmek yetmiyor, hayalin 
gerçekleşmesi için başka pek çok şartın da bir arada olması gerekiyor. 
Şartlar olgunlaştığı anda bütün riskleri de almaktan çekinmedim. 

Menü içeriğinizde neler var? Ziyaretçilerinizin en çok 
tercih ettiği lezzetleriniz nelerdir?
Menüyü hazırlarken önceliğimiz sağlıklı beslenme ve damak tadıydı. 
Kalite ve ihtiyaçlara cevap verebilecek, gelenekselle modern beklentiyi 
karşılayacak bir anlayışla hareket ettik. Aç gelen doyabilsin; keyifli 
buluşmalar için gelen, tatlı lezzetler ve kaliteli kahve eşliğinde güzel 
vakit geçirebilsin istiyoruz. En çok tercih edilen yemeğimiz ev mantısı. 
Tatlılarımızdan tabii ki kahve yanında vazgeçilmezimiz cheesecake ve 
magnolia. Bunların dışında vişneli cup’ımız, havuçlu kekimiz en çok 
tercih edilen lezzetlerimizdir. 

Zell Cam Sanat kafeyi kimler tercih ediyor?
Artık hepimiz arkadaşlarımızla bir araya gelirken zarif, özel tasarımlı 
mekânlar istiyoruz. Böyle yerler için ciddi fedakârlıkta bulunup 
uzak mesafeleri bile göze alan pek çok insan var. Bizim müşteri 
kitlemiz mekânımızın tasarımını beğenen, kaliteli kahve ve insanı 
dinginleştiren nezih ortam arayanlardan oluşuyor. Farklı bir mekânda 
hoş vakit geçirmek isteyen herkes için Zell Sanat Cafe’nin ideal bir 
ortam sunduğunu söyleyebiliriz.

Sanat atölyenizde hangi kurslar var? 
Atölyelerimizde; alevle cam, dekoratif ev aksesuarları yapımı, gümüş 
takı işlemeciliği eğitimi veriliyor. Cam eğitimini birebir özel ders 
olarak veriyorum. Sanat kafemizde güzel bir mekânda iyi bir aktivite 
olarak en çok cam sanatı tercih ediliyor. Eğitmen olarak, kişinin 
günlük rutinden çıkıp farklı etkinliklerde bulunmasının insanlara 
sosyal ve psikolojik anlamda büyük katkıları olduğunu görüyorum.

Tabii ki zaman ve emek harcadığımız bu tür eğitimlerin 
sonucunda çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Çalışmalarımız üç 
saatlik workshop’lar ya da düzenli kurslar olarak devam ediyor. 
Kursiyerlerimizle ön görüşmelerimizde ayrıntılı bilgi talep edilirse 
tadımlık bir çalışma da yapıyoruz. 

Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Gelecek hepimiz için bilinmez görünse de umutlarımız, planlarımız 
hiç bitmez. Umutlarımız bizim çalışmamız için en büyük 
güdüleyiciler. Benim hayatımın merkezinde öncelikle ailem, 
çocuklarım ve eşim bulunuyor. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerken 
kariyerimde ve sanatımda kişisel gelişimimi daha ileri taşımak 
en büyük hedefim. Ayrıca Ankara’da başka Zell Cam Sanat Cafe 
şubelerini görmeyi de çok isterim. 
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Eylül ayının gelmesi ile okullarda yeni 
dönem başladı. Biz de, aileleri ve çocukları 
ilgilendiren birçok konuya yer vererek, bu 

döneme özel bir bölüm hazırladık...

OKULA DONUS
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kutipetotel

Kızılcaşar Mahallesi Tek Yapı  30 Ağustos Caddesi No: 23 Gölbaşı / Ankara
T: +90 534 586 06 39 

Köpek Oteli&Köpek Eğitim Okulu
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okula dönüş

Çocukları eğlenerek öğrenmeye teșvik eden, İngilizce eğitim vererek onları 
geleceğe hazırlamayı hedefl eyen Oran Montessori International Preschool and 
Kindergarten’ın kurucusu Nergis Șahin Yavuz, okulun gayesinden bahsederek 

gelișim çağındaki çocukları bekleyen fırsatları MAG Okurlarına anlatıyor. 

Alışılmışın Dışında 
Bir Eğitim Öğretim Anlayışı

ncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1984 yılında Çanakkale’de doğdum. Babamın işleri 
sebebiyle 1991 yılında Ankara’ya geldim. İlk ve 
ortaöğretimimi ODTÜ Kolejinde tamamladım. Lisans 
eğitimimi ise Başkent Üniversitesi İktisat bölümünde 
tamamladım. Evliyim ve iki çocuk annesiyim. İlk 
çocuğum doğduktan bir süre sonra çocuk gelişimine daha 

çok ilgi duymaya başladım, çünkü anlamlandıramadığım birçok 
sorun ile karşılaştım bu sorunları çözümlemek için de ikinci bir lisans 
eğitimi almaya karar verdim. Böylece ikinci üniversite olarak Çocuk 
Gelişimi lisans bölümünü bitirdim ve aldığım eğitimlerle beraber 
çocukları daha iyi anlamaya başladım. Bu da hayalim olan, çocuklarla 
çalışma isteğimi daha çok artırdı. 

Ö

NERGİS ȘAHİN YAVUZ

Oran Montessori International Preschool and 
Kindergarten nasıl bir kurumdur? Kuruluş gayesi ve 
ilerlediği vizyonu paylaşır mısınız?
0-6 yaş arasında bir çocuğun karakter ve kişilik gelişimi ile ilgili 
ihtiyacı olan tüm donanımları bünyesinde bulunduran, öğrenci 
merkezli ve aynı zamanda Montessori yaşam felsefesini eğitim 
sistemine harmanlayarak, çocukları eğlenerek öğrenmeye, bir birey 
olmaya teşvik eden, onların istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak 
eğitim programları hazırlayan, deneyimli kadrosu ile hazırlanmış 
eğitim programlarının en etkili şekilde uygulanabilmesini 
sağlayan, butik okul konseptini benimsemiş, İngilizce eğitim 
vererek çocukları geleceğe hazırlamayı hedefleyen; katı kurallar, 
yaptırımlar ve ödül-ceza sistemi yerine koşulsuz sevgi ve güven 



üzerine kurulmuş, amacı çocukların mutlu, güvende hissetmesi olan 
ve onlara okulda bulundukları süre boyunca sınırsız eğlence sağlamayı 
amaçlayan bir eğitim kuruluşudur. Eğitim alanlarında az kişilik, küçük 
gruplarla çalışmayı seçen bir kurumdur. Çocuk gelişimi uzmanı olan eğitim 
koçları tarafından aile danışmanlığı ve uyku eğitimi verilir. Çocuklar 
hakkında yapılan gözlemler sonucunda elde edilen bilgilerle gelişim 
raporu hazırlandıktan sonra her altı ayda bir her çocuğun ihtiyacına 
yönelik düzenlenen gelişim toplantıları ile ailelere bilgilendirme yapılır. 
İngilizce dil eğitimini benimsemiş olan okulumuzda her ay, alanında uzman 
İngilizce öğretmenlerimiz eşliğinde çocukların yaş grubuna uygun şekilde 
programlar hazırlanır ve velilerimize bilgilendirme yapılır. 

İngilizce öğretim vermenin öneminden bahseder misiniz? 
Bunun size ve çocuklara getirisi nedir? 
Günümüzde gelişmekte olan her ülke, global anlamda kullanılan İngilizce 
dilinin günlük yaşamda ve eğitimdeki öneminin farkındadır. Çocuklara 
İngilizce eğitim verirken onların sadece belirli kalıplar çerçevesinde sınırlı bir 
dil eğitimi almalarını değil, tamamen gerçek materyaller ve görseller üzerine 
kurulu işitsel, görsel ve dokunsal öğrenme stillerini içeren, günlük hayatta 
kendini ifade etme ve konuşma becerisi kazandıran bir eğitim modülü 
hazırladık. Çocuklar İngilizce dilini öğrenirken, ezbere dayandırılan stilden 
çok uzak bir şekilde, okulun her alanında kullanılan ve okuldan ayrılana 
kadar da devam eden yabancı dile maruz bırakmaya dayalı bir sistemle 
eğitim- öğretimlerine okulumuzda devam ediyorlar. Bu sistem sayesinde 
çocuklarımız, rol model aldıkları öğretmenlerinden öğrendikleri bilgileri 
günlük hayatlarına da uygulamalı olarak geçirerek, farkında olmadan dili 
dinlemeye, anlamaya ve daha sonra da konuşmaya başlıyorlar. 

Etkinlik, proje ve atölyeleriniz neler? Bunların çocukların 
gelişimindeki rolü nedir?
Okulumuzda sabit sınıf sistemi yerine tüm gün hareketi destekleyen atölye 
sistemi uygulanmaktadır. Her atölye de çocuk merkezli öğrenmeye dayalı 
etkinlikleri ile bilgi edinme ve uygulama sürecini eğlenceli bir aktiviteye 
çeviren bir sistemle kurulmuş olup, eğitim-öğretimine devam etmektedir. 
0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişiminde en önemli faktörlerden biri olan 
eğitim sürecinde biz, çocuklara hayal gücünü sınırsız kullanabilecekleri, 
her atölyenin amacına uygun yapılan etkinlikler ile kendilerinden bir 
parça bulabilecekleri, öğrenirken sınıf içinde bulunan materyaller ve 
öğretmenlerinin hazırladığı aktiviteler eşliğinde eğlenmelerini amaçlayan 
bir sistem tasarladık. Böylece tüm gün aynı sınıf ortamında kalmak yerine, 
çocuklarımızın verimliliğini ve konsantrasyon süresini en yüksek seviyeye 
çıkarabilmek ve aynı zamanda okulda geçirdikleri zamanın kalitesini 
arttırmak için sınıf değişimi modelini uyguluyoruz. Çocukların çeşitli 
projelere katılarak gündemde olan veya geleceğe yönelik her türlü bilgiyi 
de edinmelerini sağlayarak, ileride toplumu geliştirmeye yönelik, kendine 
yetebilen, kendisi ve toplum hakkında farkındalığı olan bireyler olarak 
topluma katkıda bulunmasını hedefliyoruz. 

Kurumunuzda çocukların beslenmesi ile ilgili nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Okulumuz organik beslenme modelini benimseyen, çocukların 
gelişimine destekleyici olması için hazırlanmış olan aylık menü sistemi 
ile ilerlemektedir. Mevsime uygun meyve, sebzeler ve yemeklerin besin 
değerleri dikkate alınarak her ay özenle hazırlanan menüleri ile çocukların 
hijyenik ve sağlıklı beslenmeye yönelik bir şekilde bakım görmesini 
sağlayan bir kuruluştur. Okulumuzda çocuklara sağladığımız bütün 
gıdalar, kendi üretim bölgelerinden gelen yerlerden alınmakta olup her ay 
başında düzenli olarak yapılan boy-kilo ölçümü ile velileri bilgilendirerek, 
velilerin de çocuklarının gelişimini gözlemesi sağlanmaktadır. 
Okulumuz, çocuklarımıza günde beş öğün yemek sağlayarak, onların 
gün boyu aktiviteler esnasında harcadıkları enerjiyi de besin yoluyla geri 
kazanmalarını amaçlamaktadır. 

oranmontessori
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Aras’ın Yeni 
Yaşını Kutladılar
LAK İç Mimarlık Yönetim Kurulu 
Başkanı Olcay Yumuş ve eşi Feyza 
Yumuş’un oğulları Aras’ın birinci yaşı 
eğlenceli bir parti ile kutlandı. Pazar 
günü gerçekleşen kutlamaya Yumuş 
çiftinin yakınları katıldı.

Feyza Yumuş ile Olcay Yumuş, oğulları Aras’ın birinci yaşını 
Çayyolu’nda bulunan Big Chefs’te düzenledikleri eğlenceli bir parti 
ile kutladı. Feyza ve Olcay çiftinin yakınlarının ve aile dostlarının 
katıldığı kutlamada önce uzun bir masa oluşturularak kahvaltı 
yapıldı. Ardından Aras’ın doğum günü pastası kesildi. Canlı keman 
performansı eşliğinde oldukça keyifli bir sabah geçiren Yumuş ailesi 
ve davetlilerin mutluluğu görülmeye değerdi. 

davet

OLCAY-ARAS-FEYZA YUMUȘ



ALÇİN-DURU-SELİN YÖRÜK, OLCAY-ARAS-FEYZA YUMUȘ, İLKER YÖRÜK

BEYZANUR-UMUR BEȘER

Feyza Yumuș’un asistanlığını 
yürüttüğü medikal estetik 
sektörünün öncülerinden Dr. İlker 
Yörük ve ailesi de kutlamaya katıldı.

COȘKUN KEKLİK

YASEMİN-VEYSEL YOLCİ

SEVGİ YUMUȘ-ÖZGE TUTAR-İLAYDA YUMUȘ
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okula dönüş

Mutlu Adımlar Anaokulunun kurucusu Psikolog Esra Arat, okul öncesi eğitime 
bașlama sürecinin ebeveynler ve çocuklar tarafından sorunsuz atlatılabilmesi için 

yapılması gerekenleri örnekler vererek MAG Okurları için anlatıyor.

Psikolog Esra Arat 
Ebeveynlerin Çocukları 
Okula Başlatma Süreci

kul öncesi dönem insan beyninin büyük oranda 
geliştiği sihirli yıllardır. Okul öncesi eğitim uzmanları 
ve psikologlar doğumdan altı yaşına kadar olan 
yılların, çocukların gelişmelerini, öğrenmelerini 
ve büyümelerini en çok etkileyen yıllar olduğu 
konusunda hemfikirlerdir. Araştırmalar gösteriyor 
ki kaliteli okul öncesi eğitimi alan çocuklar yüksek 

zihinsel kapasiteye ve etkili bir akademik yaşama sahip 
olmaktadır.

Birçok aile için anaokuluna başlamak sancılı bir dönemdir. 
Özellikle veda zamanı geldiğinde çocuğun “Anne sen de kal.” 
demesi iki taraf için de zor anlardır. Bu süreci daha sancısız 

O

ESRA ARAT

atlatmak için neler yapabiliriz, çocuğun kayıp duygusu yaşamadan, 
terk edilmişlik hissi yaşamadan kreşe güvenle bağlanmasını nasıl 
sağlarız? Tam adaptasyonun bir ayı bulduğu bu yöntemde ilk on 
gün çok önemlidir. Okula başlamadan önce doğru bilgilendirme, 
okul kavramının içinin çocuğa açılması, okula başlarken okul 
ayakkabısı ve çantasının birlikte hazırlanması ilk aşamadır. 

İlk gün çocuğun okula 10.00 gibi karnı tok, uykusu olmadan, 
acele ettirmeden getirilmesi önemlidir. İlk gün için amaç, mekâna 
ve öğretmenine alışması, güvenmesidir. Gruba alınmadan aileyi 
görebileceği bir oyun alanında öğretmeniyle sohbet edip mekânı 
tanıyıp oyuncaklarla oynatılması gerekir. Yaklaşık bir saat içinde 
sonlandırılmalıdır. 
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tanıyıp oyuncaklarla oynatılması gerekir. Yaklaşık bir saat içinde 
sonlandırılmalıdır. 

İkinci  gün yine 10.00 gibi gelip aileyi görebileceği bir alanda iki 
saat vakit geçirmesi sağlanmalı, yanına bir ya da iki arkadaş alıp 
oynatılmalı ve okulda yemek yenildiğinin öğretilmesi gerekir. 
Okul seçerken kademeli alıştıran bir okul olup olmadığını bilmek 
önemlidir.

Üçüncü gün ailenin okulda yarım saat kadar kalıp “Ben gidiyorum, 
yemek saatinden sonra seni alacağım.” diyerek çocuğuyla 
vedalaşması gerekir.

Bu ilk ayrılık denemesine çocuğun vereceği tepki onun yuvaya 
alışma süreciyle ilgili ilk ipuçlarını da verir. Olumlu gelişmeler 
gösterirse son evrede ebeveyn artık daha uzun saatler okuldan 
ayrılabilir. Yine de ebeveynler ilk zamanlar telefonla ulaşılabilecek 
konumda, tekrar kreşe dönebilecek mesafede olmalıdır. Bu sürede 
çocuğun, ailenin gitmesini istemese de öğretmenin kendisini teselli 
etmesine izin vermesi, öğretmeni ile güvenli bağ kurduğunu gösterir, 
önemlidir. Çocuğu gruba almak dört ya da beşinci günde olmalıdır, 
bazen bir hafta sonra da olabilir. Üçüncü hafta ayrılırken ağlamalar 
bitmiş olur ancak, evde hırçınlık, huzursuzluk bir hafta daha devam 
edebilir.

Kaygı ve stresi azaltmanın en iyi yolu kendi kaygınızı fark 
edebilmektir. Çocuk, ailesinin kendisini bıraktığı yere güven 
duyduğunda kendini daha rahat hissedecek ve ayrılmak 
kolaylaşacaktır.

Her çocuk tektir ve özeldir. Bu süreçte çocuğun ve ailenin hazır olma 
düzeyine göre süreci yönetmek, okulun deneyimli bir psikoloğu 
varsa ortak hareket ederek ilerlemek herkes için en iyisidir. 
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VAKKORAMA-CHILLY’S
Matara 699 

VATAN-VIEWSONIC
Led Lamba 17.065 

Okula 
Capcanlı Bir 

Dönüş
Eylül ayı ve okulların açılmasıyla yeni 

bașlangıçlar yapmanın ve ihtiyaçlarınızı 
tamamlamanın tam zamanı! Size özel 
seçtiğimiz rengârenk ürünler ile yeni 
öğretim yılına çok canlı ve enerjik 

bașlayabilirsiniz.

ZARA HOME
Kumbara 299 

0505 764 63 96    0537 895 53 49 
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Bodrum’da 
Alışveriş Şenliği
BİKAP’ın Bodrum’da dördüncüsünü 
düzenlediği geleneksel alışveriş 
şenliği, birbirinden farklı markaları 
ziyaretçileriyle buluşturdu. Etkinliğe 
iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü 
isimleri katıldı.

Erkan Ünal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Başarılı İş Kadınları 
Platformunun (BİKAP) alışveriş etkinliği, seçkin markaları 
birbirinden ünlü isimlerle Bodrum’da buluşturdu. Alışveriş ve 
tatilin bir arada yaşandığı etkinlikte ünlü isimler, alışveriş yaparak 
girişimci markalara destek oldu. İkramlar ve müzik eşliğinde 
alışveriş yapan katılımcılar oldukça eğlenceli bir şenlik yaşadı. 

davet

MELDA AKSU

ÖZLEM MUTLU ÇETİN-NERGİS PEKUYSAL

REVNA DEMİRÖREN-BİLGE KURU
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davet

MELDA AKSU

ÖZLEM MUTLU ÇETİN-NERGİS PEKUYSAL

REVNA DEMİRÖREN-BİLGE KURU

Alıșveriș ve tatili bir arada 
yașatan alıșveriș șenliğine ünlü 
isimler de katılarak girișimcilere 
destek oldular. 

ÖZLEM YILDIZ

ECE VAHAPOĞLU

SİNEM SANCAKTAR

MEHTAP ÖZDOĞAN-PERVİN ERSOY

İPEK DEVELİ-MİNE ÖZMEN
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endinizi tanıtarak başlayabilir misiniz?
1989 yılı Sivas doğumluyum. İlköğretimimi Süleyman 
Nazif İlköğretim Okulunda, liseyi ise (Mamak) 
Tuzluçayır Lisesinde tamamladım. Eğitimime Ankara 
Üniversitesi İşletme bölümünde devam ederek mezun 
oldum. Aynı zamanda yardımcı oyunculuk ve tiyatro 
eğitimi de aldım. Sonrasında özel bir ajansta Ankara ve 

İstanbul için çekilen dizi ve filmlerde ekip başı olarak çalışmaya 
başladım. Birkaç yıl sonunda aldığım deneyimle oyuncu cast 
direktörü oldum ve bir süre bu unvanla çalışmaya devam ettim. 
İşimi severek yapıyorum ve işimle ilgili donanımlı olmaya özen 

K
Menajer ve Cast Direktörü Serkan Polat; dizi ve film sektörünü, kariyerini, 

hayallerini, hedefl erini ve mesleğini oyuncu adaylarına tavsiye vermeyi
es geçmeden MAG Okurları için aktarıyor... 

Ankara’daki
Yapımlar Artıyor

röportaj

Serkan Polat

gösteriyorum. Şimdi ajansta menajer olarak çalışmaya devam 
etmekteyim. Hedeflerim arasında kendi adıma bazı yapımlara imza 
atmak ve dizi çekimlerine yönelik tecrübelerimi ilerletmek yer 
alıyor. Diğer taraftan; yetenekli oyuncular yetiştirmek; kişilerin daha 
başarılı olabileceğini, öz güvenlerini artırabileceklerini, kendilerini 
ifade edebilme yönünü güçlendirebileceklerini gösterebilmek 
ve var olan oyunculuk yeteneklerinin ortaya çıkarılabilmesinde 
yardımcı olabilmek benim için büyük bir övünç kaynağıdır. Bu 
yönde oyuncu adaylarının yeteneklerinin ve buna bağlı, yardımcı 
olabilecek diğer kabiliyetlerinin geliştirilmesini teminen güzel 
fırsatlar sunabilme düşüncesi benim ilkelerim arasında yer 

almakta. Tecrübelerim ışığında ve bu ana kadar yaptığım tespitlere 
dayanarak inanıyorum ki her insanın içinde bir oyunculuk yeteneği 
vardır. İşte tam bu noktada sektöre girme arzusunda olan kişilere 
yol gösterebilmek ve geleceklerine ışık tutabilmek bence büyük bir 
başarıdır. Son olarak bu güzel mesleğe başlamamda bana ışık tutan, 
yolumu aydınlatan ve birçok başarıya imza atmamda emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Kariyerinize Ankara’da başlamış olmanın bir dezavantaj 
olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, kesinlikle düşünüyorum, çünkü Ankara kısıtlı yapımların 
olduğu, fazla çekimlerin olmadığı bir yer. Buna rağmen on dört yıldır 
aktif olarak dizi, reklam, sinema, dergi ve katalog çekimlerine oyuncu 
yönlendiriyorum. İstanbul’a göre tabii ki dizi sayısı az ama aktif olarak 
farklı projelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Sizin için menajer olarak çalışmanın en keyifli yanı nedir?
Bir menajer olarak planlama, organizasyon, motivasyon ve kontrol 
sürecini yönetiyorum. Sürecin dinamik olması, insanların farklı 
dünyalarına şahitlik etmek ve farklı ortamlarda bir araya gelmek 
çok keyiflidir. Aynı zamanda da çalıştığım kişilerin heyecanlarına 
ortak olmak, onları maddi-manevi hayallerine ulaştırmak, aldıkları 
eğitimlerle sektörde yer almalarını sağlamak, profesyonel ve duygusal 
bir bağ kurmak benim için en büyük onur ve gururdur.

Günümüzde dizi oyuncusu olmak isteyen biri ne 
yapmalı?
Dizi oyuncusu olmak isteyenler yeteneklerinin yanı sıra bu sektörün 
inceliklerini ve sancılı süreçlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Çok 
çalışmak, gözlem yapabilmek, diksiyonun güzel olması, beden dilini 
etkili kullanmak ve genel kültür ile donanımlı olmak da beklenen diğer 
özelliklerdir. Ayrıca oyuncu olmak isteyen kişiler; çalışmak istedikleri 
kurum veya kuruluşun, yapımın, ajansın aktif olarak çalıştığına 
dikkat etmelidir. Kendilerine referans projeler gösterilmelidir. Örneğin; 
projelerine gönderdikleri oyuncu, figürasyon var mı? Bu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Oyuncu adaylarına tavsiyem, kimsenin mağdur 
olmaması için detaylı bir şekilde araştırma yapmalarıdır.

Türk yapımlarının dijital platforma yönelmeye başlaması 
ajansları nasıl etkiliyor?
Günümüzde artık soluduğumuz havanın bile dijital olduğunun 
farkına varamayacak çok az sayıda insan kaldığını düşünüyorum. 
İnsanoğlunun binlerce yıldır var olmasının en büyük sebebi, bulunduğu 
ortama/çağa uyum sağlamasıdır. Beyinlerin kendini daha güncel ve 
dönüşümcü tutması gerekliliği anlamında bu değişim ve gelişimin 
kesinlikle sektörü olumlu etkilediği kanaatindeyim ama olumsuz 
yönünden değerlendirecek olursak; dijitale döndüler ve dönmeye devam 
ediyorlar. İlerleyen zamanlarda daha da aktif olacaklar, bu da televizyon 
değerinin düşmesine sebep olacaktır. Parası olan izleyebilecek, parası 
olmayan izleyemeyecek. Dijital de ücretsiz olursa herkes izleyebilir. 
Benim gönlümden geçen her şeyin ücretsiz olması. En azından herkesin 
izleme imkânı olur. Dijitale yönelmek, ajansları çok etkilemedi. Kişi 
sayısı, figürasyon, oyun isteme ve cast isteme sayıları aynı; sadece dijital 
olduğu için ücretli oluyor, herkesin izleme imkânı olmuyor, maddiyat 
olarak uygun olmayan vatandaşlarımız da var. O yüzden dijitallerin 
daha küçük ücretlendirme yapmasını veya ücretsiz olmasını kendimce 
isterim.

Cast direktörü olarak başladığınız kariyerinize menajer 
olarak devam ediyorsunuz. Gelecek zamanlarda farklı 
rollerde çalışma hayaliniz var mı?
Evet, ben bu sektöre ekip sorumlusu olarak başladım. Daha sonra 

ekip lideri, cast direktörü olarak ilerledim ve şimdi menajer 
olarak kariyerime devam ediyorum. Sektörde on dört yıllık 
tecrübem var. Tabii ki benim de güzel izler bırakmak istediğim 
hayallerim var. Kendime ait bir yapım şirketim olmasını, 
diziler çekmeyi, ünlü çıkarmayı ve en önemlisi de Serkan Polat 
isminin sektörde “İyi ki var, işini hakkıyla yapıyor.” denerek 
anılmasıdır, birçok insana ulaşmasıdır.  

Dizi ve film sektörünün Ankara’ya yönelmesi 
hakkındaki yorumlarınız neler?
Sektörün merkezi uzun yıllardır İstanbul ama artık oradaki bu 
karmaşanın, bir miktar da olsa azalıp, Ankara’nın da medya 
dünyasıyla daha çok haşır neşir olması gerektiği taraftarıydım 
zaten. Ki denizi olmasa da git gide güzelleşen ve elitleşen 
bir şehrimizin olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ve 
özetle isabet oluyor diyebilirim. Dizi sektörünün Ankara’ya 
yönelmesi; insanların farklı bir kültüre, mekâna, atmosfere 
şahitlik etmesini sağlıyor. Ankara dizi sektörü için çok uygun, 
sakin ve maliyet olarak da çok yormayan bir yer. Yapımlar 
yavaş yavaş Ankara’ya geliyor ve Ankara’da sağlam projeler 
yapılmaya devam ediyor. 

Önümüzdeki yıllarda Ankara’da daha fazla yapım 
olacak mı? Gelecekteki projelerinizden bahseder 
misiniz?
Evet, fazla olacaktır. Teşkilat, Gönül Dağı ve Behzat Ç. dizileri 
devam ediyor. Neşet Ertaş’ın sinema filmi ve TRT 1’e Kumpas 
belgeseli çekildi. Güzellik yarışmaları oluyor. Önümüzdeki 
günlerde haftalık olarak yayımlanacak dizimiz olacak. Süreçte 
yeni projelerimiz ve yeni sürprizlerimiz ile ilgili duyuru 
yapacağım. Kendi adımıza da dizi çekme planımız var, onu da 
yakında Türkiye’ye duyuracağız.  
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İnteraktif 
Oyunlarla 
Eğlendiler
Magnum, “Hayata Mini Bir Haz Arası” 
vermek isteyenleri Wondercats ile 
birlikte Akaretler’de haz dolu bir 
etkinliğe davet etti. Eğlenceli davete iş, 
cemiyet ve sanat dünyasından birçok 
ünlü isim katıldı.

Ünlü markanın, Akaretler’i farklı video enstalasyonlarıyla süslediği 
etkinliğinde konuklar kendilerini eğlence dolu bir dünyanın içinde 
buldu. Üç farklı konsepte ayrılan mekânda davetliler için, hazzı 
hissedebilecekleri, içinde interaktif oyunların da bulunduğu birçok 
etkinlik hazırladı. 

davet

BURCU ÖZBERK

BURAK YÖRÜK

GONCA VUSLATERİ

YUSUF ÇİM

FIRAT ÇELİK



İnteraktif 
Oyunlarla 
Eğlendiler
Magnum, “Hayata Mini Bir Haz Arası” 
vermek isteyenleri Wondercats ile 
birlikte Akaretler’de haz dolu bir 
etkinliğe davet etti. Eğlenceli davete iş, 
cemiyet ve sanat dünyasından birçok 
ünlü isim katıldı.

Ünlü markanın, Akaretler’i farklı video enstalasyonlarıyla süslediği 
etkinliğinde konuklar kendilerini eğlence dolu bir dünyanın içinde 
buldu. Üç farklı konsepte ayrılan mekânda davetliler için, hazzı 
hissedebilecekleri, içinde interaktif oyunların da bulunduğu birçok 
etkinlik hazırladı. 

davet

BURCU ÖZBERK

BURAK YÖRÜK

GONCA VUSLATERİ

YUSUF ÇİM

FIRAT ÇELİK



208 magdergi.com.tr

karma

Rezonans Kanunu ve 
Mucizevi Değişim

üşündüğün, hissettiğin, gördüğün ya da 
istediğin ne varsa yaşamına çekebilirsin. Nasıl 
mı? Rezonans Kanunu ile. Meşhur “Çekim 
Yasası” hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile, 
bir fikriniz vardır. “İstediğiniz şeyi kendinize 

çekebilirsiniz.” der. Rezonans bu yasaya benzerdir. Kuantum 
ile ortak çalışır ve isteklerin yönetimi için yollar sunar. Önce, 
rezonans ne demek onu paylaşalım: Bir maddenin titreşimi, 
salınımı ya da enerjisi olarak tanımlanabilir. Her şeyin bir 
enerji olduğunu kabul ediyorsanız, sizin de bir rezonans 
alanınız vardır. O yüzden, tekrar yazayım; düşündüğün, 
hissettiğin, gördüğün ya da istediğin ne varsa yaşamına 
çekebilirsin, der. Rezonans Kanunu bir olumlamadır. Şöyle 
ki, yaşamımızda olmasını istediğimiz şeylere ulaşmanın 
yolunu sunar. Çok istediğimiz işi almak, çok istediğimiz aşka 
kavuşmak ya da o istediğimiz tatili yapmak için bilimsel 
temellere dayalı çalışmalarıyla bize bir kapı aralar ve hedefe 
giden yolu görmemiz için, güneşi bulutlar ardından çıkaracak 
gücümüzü bize fark ettirir.

Rezonans Nasıl İşler
Öncelikle, Rezonans Kanunu’nun temeli kalptir. 
Düşüncelerden farklı olarak kalpten gelen isteğin yaydığı 
enerji karşılık bulup hayatımıza dâhil olur. Sevmeseniz 
de hayatınızda olan insanları düşünün. Onlarla ortak bir 
enerji alanınız mutlaka vardır. Bağınızı koparmanız, o enerji 
alanınızın kopması ya da frekansınızın bitmesi anlamına 
gelecektir. “Eğer şu ana kadar isteklerimiz gerçekleşmediyse, 
en büyük arzularımıza ulaşamadıysak, hayatımıza 
istemediğimiz, bizi aşağı çeken şeyler dâhil olduysa, mutlu 
değilsek, bütün bunların sebebini Rezonans Kanunu’nda 
bulabiliriz. Rezonans Kanunu’nu uygulamaya başladığımızda, 
hayatımızda büyük ve kayda değer değişiklikler büyük bir 
hızla mümkün olacaktır. “Doğru İstersen Olur”, “Başarının 
Sırları” ve “Rezonans Kanunu” kitaplarının yazarı Pierre 
Franckh da kitaplarında isteklerimizin kalp ve zihin 
buluşması olduğu zaman gerçekleşeceğini, evrene yaydığımız 
titreşimlerin hayatımızı etkilediğini anlatır. Bu konuda daha 
derin bir kaynak ihtiyacınız varsa bu kitapları okumanızı 
tavsiye ederim.

D

Bu ay, istemenin sırrı diyebileceğimiz bir içerikle karșınızdayım. 
Yeter ki gerçekten iste… “Bir șeyin olmasını istiyorsak, o șey biz 

olmalıyız; sonuçta, yașam biz varsak var, yoksak yok.”

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

1993 yılında duyguların insan vücudu üzerindeki hâkimiyeti 
hakkında yapılan bir araştırmada kalbimizin, çapı 2,5 metre 
olan büyük bir enerji alanıyla çevrili olduğu tespit edilmiş. 
Yayılan bu enerjinin ne denli büyük olduğunu Heart Math 
Enstitüsü şöyle açıklamış: Kalbin elektrik akımı (EKG), beyinde 
oluşan elektrik akımından (EEG) altmış kat, manyetik alanı ise 
beyninkinden beş bin kat daha kuvvetli.

İstekler yönetilebilir bu kanuna göre. Ne istediğimizin farkında 
olmak bir titreşim yaratır; sonra bu titreşim, isteğimizle 
karşılaştığı zaman hayatımıza dahil olmasına sebep olur. “Ben de 
tam seni arayacaktım.” cümlesini kurmanıza sebep olan o küçük 
tesadüfün adıdır rezonans. Rezonans Kanunu evrende her şeyin 
birbiriyle nasıl titreşimde olduğunu anlamamızı sağlar. Peki, 
burada birlikte düşünelim. O aşkı ne kadar istiyorsun? O arabayı 
alıp kullanmaya başladığında sana nasıl hissettirecek? Yeni işin 
nerede olacak? Öğrenmek istediğin o sporu yapmak adına daha 
ne kadar bekleyeceksin? Gerçekten, istediklerinle ilgili ne kadar 
eminsin? Yaşamında olmasını istediğin o şeyin farkında olmak, 
onu yaşamında hayal etmek, elde ettiğin zaman aynı isteği 
korumak, isteyip istemediğini bilmek o titreşimi yaratacak ve 
yaşamınıza istediğinizi çekmenize yardım edecektir. Rezonansı 
harekete geçiren önemli bir noktayı da unutmayalım: Benzerler 
birbirini çeker. Titreşimimizle uyumlu her şey hayatımıza 
çekilecektir. Unutmamak gereken nokta ise o titreşimin negatif 
de olabileceğidir. Kem gözlerin enerjisini, yani nazarı düşünün. 
Nazar da bir rezonans halidir. O üzerimize çöken negatif enerjiyi 
çeken de bizizdir. Rezonans alanımızın isteklerimize cevap 
vermesini istiyorsak pozitif rezonans alanlarında kalmamız 
gerekir. Bunun için yapmamız gereken şey isteklerimize uygun 
meşguliyetler edinmek, o yöne bakar olmak, bize değer veren ve 
her koşulda yanımızda olan kişilerle daha fazla zaman geçirmek. 
Rezonans alanımızı güçlendirmek için isteğimizle ilgili yerlerde 
daha fazla zaman geçirebilir, bize iyi gelen, iyi hissettiren, 
canlandıran ve enerjimizi yükselten etkinliklere dâhil olup 
etkileyici müzikler dinleyip ilham veren kitaplar okuyabiliriz. 
Ne istediğimizin farkına vardığımız, daha iyisini istemekten 
korkmadığımız, olumlu düşünceler ve olumlu söylemlerle 
bilinçaltında olumluyu çoğaltıp hayatımıza çektiğimiz bir hayat, 
bizlerle olsun. 
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Uluslararası heykeltıraș sayın Kazım Karakaya, eserlerine özellikle bir isim 
vermiyor, çünkü görenlerin kendi boyutlarına, kendi iç dünyalarına göre her 

birinin farklı bir șey algılanmasını seviyor ve hatta bunun daha doğrusu olduğunu 
düșünüyor. Bebek sırtlarındaki ormanın içinde bulunan atölyesinde yeni yapılmıș 

nefis taș eserler insanlarla bulușmayı bekliyor. Kendisini ilk kez, çok uzun 
yıllar önce “Contemporary” sergisindeki metalik bir heykeliyle fark etmiștim 
ve o zamandan beri ben de, eserlerine hayran pek çok insan gibi her sene 

özellikle Contemporary’de onu takipteyim. En son bu sene Haliç’te, suyun içine 
yerleștirilen bir kedi ve bence bașka bir boyut varlığını anımsatan ikilisi gerçekten 
bir marka oldu. Öyle ki, İstanbul deyince ilk akla gelecek eserlerden artık onlar. 

Kazım Karakaya, Bozlu Art Project bünyesinde. Çekimlerimizi Bozlu Art Project’in 
muazzam güzellikteki Mongeri binasında yaptık. Kemer Country’e gidenler, orada 
da bir seri eserini görecekler. Ünü yurt dıșında yaptığı sergiler ve satılan eserleriyle 

birlikte adeta bir insandan yüz insana yayılarak devam eden usta sanatçımızın 
heykele ilgisi çocuk yașta Sümer, Asur ve Hitit heykelleriyle bașlamıș. İspanya, 
Dubai, Japonya ve İsveç’te pek çok sergileri olmuș. Kendisini yakın zamanda 

Contemporary’de yeni eserleriyle görebileceğiz; ve o en çok çocukların 
ilgisinden heyecan duyuyor. 

Sanat Bir Cüret İşidir
KAZIM KARAKAYA, SİNEM YILDIRIM

üçüncü göz

Sinem Yıldırım
sinemmmyildirim@gmail.com

ncelikle sizi tanımak isterim. 
Çocukluğunuzdan, eğitiminizden 
bahsedelim lütfen. 
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde altı çocuklu 
bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya 
geldim. Babam ben doğmadan Almanya’ya 
gitmiş, geçirdiği iş kazası sonrası 1981 yılında 
hayatını kaybetti. Eğitim hayatım bu olaydan 

sonra sekteye uğradı, Ankara’nın çeşitli sanayilerinde kaynakçı, 
tornacı, elektrikçi olarak çıraklık yaptım. Türk-Alman Mesleki 
Eğitim Merkezi Elektrik bölümünde çıraklık eğitimi aldım, liseyi 
fark dersleri vererek dışarıdan bitirdim. 1993 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümüne girdim. 
1994-2005 yılları arasında heykeltıraş Mehmet Aksoy’un 
asistanlığını yaptım. 

Sanatta neden heykeli seçtiniz? Bu çocukluk 
hayaliniz miydi? Resim, müzik vs. değil de heykele 
ilk nasıl karar verdiniz?
Heykel sanatına ilgim ilk olarak; on yedi ya da on sekiz 
yaşlarımda, Mezopotamya sanatı ile ilgili okuduğum bir 
kitap ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Sümer, Asur ve 
Hitit heykellerini görmem ile başladı. Uygarlık tarihinin 
başlangıcından günümüze kadar etkisini hiç yitirmeden devam 
ettiren göstergelerdi bunlar. Katman katman oluşmuş zamanın 
ötesinde bir anı, bir bellek olarak karşımda duran bu heykeller 
bende heykel yapma duygusunu uyandırdı. 

Ö
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Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümüne girdim. 
1994-2005 yılları arasında heykeltıraş Mehmet Aksoy’un 
asistanlığını yaptım. 

Sanatta neden heykeli seçtiniz? Bu çocukluk 
hayaliniz miydi? Resim, müzik vs. değil de heykele 
ilk nasıl karar verdiniz?
Heykel sanatına ilgim ilk olarak; on yedi ya da on sekiz 
yaşlarımda, Mezopotamya sanatı ile ilgili okuduğum bir 
kitap ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Sümer, Asur ve 
Hitit heykellerini görmem ile başladı. Uygarlık tarihinin 
başlangıcından günümüze kadar etkisini hiç yitirmeden devam 
ettiren göstergelerdi bunlar. Katman katman oluşmuş zamanın 
ötesinde bir anı, bir bellek olarak karşımda duran bu heykeller 
bende heykel yapma duygusunu uyandırdı. 

Ö



212 magdergi.com.tr

üçüncü göz

Hayallerinizi hangi materyallerden yapmayı tercih 
ediyorsunuz, neden?
Heykellerimde taş, demir, alüminyum, ahşap gibi, heykelin ana 
malzemelerini kullanmayı tercih ediyorum. Yapmış olduğum 
işlerin çıkış noktalarına göre malzeme tercihinde bulunuyorum. 
Her malzemenin işleniş biçimi, etkisi, bulunduğu mekân ile 
ilişkisi farklılık gösteriyor. Taşın kütle etkisi, demirin sertliği, 
alüminyumun ışığı yansıtması, ahşabın sıcaklığı beni kendisine 
çekiyor. Heykelin konulacağı mekândan ele aldığınız konuya 
kadar bunda rol oynuyor. 

Nelerden ilham alırsınız? Özellikle başka bir 
boyutun varlığına benzettiğim eserlerinizde o beden 
şekli nereden, nasıl aklınıza geldi?
Her şeyden önce doğa beni kendisine çekiyor. Doğada var 
olan bütün canlılar, ürktüğümüz, sınırlar koyduğumuz, bize 
varlığımızı sorgulatan, içinden geldiğimiz doğa ve tabii ki buna 
eklemlediğimiz kültür… İnsanoğlu enteresan bir varlık; kendini 
gerçekleştirebilmek için sistemler ve buna bağlı olarak savunma 
mekanizmaları oluşturuyor. Süreç içerisinde bu savunma 
mekanizmaları onu öylesine kuşatıyor ki geriye sadece değişmiş, 
dönüşmüş bir varlık kalıyor. 

Sizce dünyada ve Türkiye’de resim ve heykelin 
hangisine daha çok öncelik veriliyor ve tercih 
ediliyor? Bu konudaki kişisel gözlemleriniz nelerdir? 
Heykel, antik dönemlerden bu yana yapısal olarak bir mekâna, 



alana ihtiyaç duyduğundan dolayı özellikle kamusal alanlarda, 
kurumsal binalarda, park ve bahçelerde yer alırken; resim iç 
mekânlarda daha çok yer alıyor. 

Bugüne dek yurt içi ve yurt dışı hangi sergilere 
katıldınız? 
İspanya, İsveç, Japonya, Dubai dâhil olmak üzere birçok kişisel, 
karma sergiye ve sempozyumlara katıldım.

Sizce bu sanat sonradan öğrenilebilir mi yoksa 
Michelangelo gibi doğuştan mı gelir? 
Her insan potansiyel olarak doğuştan onlarca yetenek ile 
dünyaya gelir. Önemli olan bizim bu yeteneklerimizin ne 
kadarını keşfettiğimiz ve geliştirdiğimizdir. En nihayetinde 
sanat bir cüret işidir. 

Eserlerinize kimler daha çok ilgi gösteriyor ve 
satın alıyor?
Şu ana kadar yurt içi ve yurt dışı birçok koleksiyona girdim. 
Beni en çok heyecanlandıran   çocukların ilgisi. 

Geleceğe ait plan ve projeleriniz nelerdir? 
Heykel yapmaya devam.

Bu sanatı gelecek nesillere öğretmek ister misiniz? 
Eğer varsa, böyle çalışmalarınız nelerdir? 
Ben kişisel olarak atölyemde çalışıp üretmeyi tercih eden 
bir insanım. Şu ana kadar eğitim verme konusunu hiç 
düşünmedim. 



Bir iș özgün ve iyi yapıldığında bașarının kaçınılmaz olacağını belirten, Trends 
for Everything șirketinin kurucusu Stil Danıșmanı ve Moda Yazarı Ebru Aygün; 

Londra ile markasının ortak noktasını ve ișlerini MAG Okurlarına anlatıyor...

Eylülde Neler Oluyor?

röportaj

Ebru AygUn
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AG dergisinde hayallerimi ve bu ayın coşkusunu 
anlatacağım için çok mutluyum.

Eylül ayı, benim doğduğum ay. Bu sebeple 
benim için bambaşka bir anlam taşır. Özellikle 
bu ayda bir sorgulama başlar kendi içimde; 
“Trends for Everything” blog’um ve dijital 

şirketim için bu zamana kadar neler yaptım, bundan sonra neler 
yapmalıyım diye.

Londra’da, risk alarak “Trends for Everything” adında dijital 
bir şirket kurdum... Risk aldım, çünkü hayat hiçbir atılım 
yapmadan size mucizeler sunmuyor.

Ben her zaman, yaptığınız işi iyi ve özgün yaparsanız başarı 
kaçınılmaz oluyor diye düşündüm. Sabır ve istikrar çok önemli. 
Kısa dönemli başarıların kalıcı olmadığının da bilincinde 
olduğumdan, sadece içimden geleni kendi marifetimce en iyi 
şekilde yapmak tek amacım oldu her zaman. 

Gelelim Londra’ya... Bu şehrin düzeni, bloğum içim biçilmiş 
kaftan oldu bana; saatlerce çekebileceğimiz marka ürünlerinin, 
paylaşımlardaki ahengini yakalamak işini çok sevmekle ilgili. 
Kendine inanmak ve yaradılışındaki manayı kavramak çok 
önemli.

Markamın Londra’da oluşu, bana Orta Doğu kapılarını açtı. 
Nisan ayında bir davet için Dubai’de bulundum ancak, Doha 
benim için daima ayrıcalıklı olmuştur. Yaz ayında mücevher 
fuarı için gitmem, Four Seasons Doha’nın davetlisi olmam ve 

M

Londra’nın düzeni, bloğum için 
biçilmiș kaftan oldu bana; saatlerce 
çekebileceğimiz marka ürünlerinin 

paylașımlardaki ahengini yakalamak 
ișini çok sevmekle ilgili.



röportaj

yazın büyük bir bölümünü orada geçirmem bloğumun üçüncü 
merkezini de belirlememi sağladı.

Doha’da dünyanın en önemli mücevher fuarını ziyaret ettim. 
Bu fuarda daima en iyi mücevher markaları yer alıyor ve 
buradan aldığınız mücevherlerde %5 vergi ödemiyorsunuz. 
Londra’da üniversite yıllarımdan tanıdığım Katar’ın kraliyet 
ailesi Althanilere mensup arkadaşlarım vardı. Doha’yı okul 
yıllarımda da ziyaret etmiştim. Şehir World Cup 2022 ev 
sahipliği yapması sebebiyle yeniden yapılandı ve uzunca bir 
süre kentsel dönüşüm içinde oldu.

Dünyanın en zengin ülkelerinden olması ve ülke tanıtımı 
için dünyaca ünlü isimleri düzenli olarak davet etmesi, 
girdiğiniz ortamlarda iyi bir network yakalamanızı sağlıyor. 
Doha mücevher fuarında, dünyaca ünlü Graff markasının 
pırlanta yüzüğü ile yaptığım çekim çok konuşuldu. 25.85 karat 
kusursuz D color olan bu yüzük, 2022 yılında 10.1 milyon 
pound değerindeydi. Londra’ya döndüğümde ilk işim London 
Street’teki London Home’u ziyaret edip tekrar bir çekim 
yapmak olacak.

Ülkemin doğal güzelliği hiçbir ülke ile kıyaslanamaz. O sebeple 
Bodrum’da güzel bir tatil yaptım ve yaz sezonunu kapattım.

Kısaca, hayata dair söylemek istediklerim çok sade. 

Sevin, sevilin, kendinizi keşfedin. Sabır çok mühimdir 
ve mükafatı çok güzeldir. Her daim şükredin. Beni de 
Instagram’dan takip etmeyi unutmayın.

Sevgiyle kalın, her şey gönlünüzce olsun…
@trendsforeverything  

Markamın Londra’da olușu, 
bana Orta Doğu kapılarını da 

açtı. Nisan ayında bir davet 
için Dubai’de bulundum 

ancak, Doha benim için daima 
ayrıcalıklı olmuștur.
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